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چکیده
علتداشتنجذابیتهایگوناگونتاریخی،فرهنگی،هنریومذهبیقابلیتبسیاریدر


استانقمبه
رانهاوعواملکلیدیتأثیرگذاردر
حوزةگردشگریمذهبیدارد.هدفازاینپژوهششناختپیش 

آیندة گردشگری مذهبی استان قم است .این پژوهش از منظر فلسفه پژوهشی تفسیری ،از بعد
جهتگیری ،کاربردی و از منظر روششناسی ،چندگانة کیفی است .سناریوهای باورپذیر پژوهش

رانهای نهایی پژوهش،
پیش 
عبارتاند از دنیای آشوبزده ،شهر پایدار ،شهر زیبا و شهر سوخته  .

گیریسناریوهایباورپذیر،باروشعدمقطعیتبحرانیتعیینشدهاست.سناریوهای


منظورشکل

به
باورپذیر این پژوهش از برخورد دو عدمقطعیت تحریمهای خارجی و توسعة شهر بر مبنای م یت
دهدکهتحریمهایخارجیکاهش


رقابتیشکلگرفتهاست.سناریویشهرزیباوضعیتیرانشانمی
می یابدوتوسعةشهرمبتنیبرم یترقابتیآنیاگردشگریمذهبیخواهدبودکهبهترینآیندهرا

نشانمیدهد.ازطرفی،سناریویشهرسوختهمعرفبدترینوضعیتیاستکهممکناسترخدهد.

اینسناریوازمحلتالقیاف ایشتحریمهاوتوسعةناهماهنگونامنظمشهریایجادخواهدشد .

واژههای کلیدی :آیندهپژوهی ،سناریونگاری ،سناریوهای باورپذیر ،گردشگری مذهبی ،رویکرد
عدمقطعیتبحرانی .

.1دانشیارگروهمدیریت،دانشکدهاقتصادومدیریت،دانشگاهقم،ایران
 .2دانشیارگروهمدیریتبازرگانی،دانشکدهمدیریت،دانشگاهعالمهطباطبا ی،ایران
  .3نویسنده مسئول :استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران
()Reza.fathi@ut.ac.ir
.4دانشجویدکتریمدیریتبازرگانی،دانشگاهعدالت،ایران
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مقدمه
صنعت گردشگری یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشورها از منظر ایجاد رونق ،درآمدزایی و
اشتغالاست.اینصنعت،عالوهبرداشتنم یتهایاقتصادی،نقشمهمیدرمعرفیفرهنگهرکشورو

ارتقایقدرتنرمآندارد.درعصرحاضر،کهازآنبهعصرجدیدمعنویتنی یادمیشود،سفرهای
رتیومذهبیبیشازپیشموردتوجهقرارگرفتهوگردشگریمذهبیتوسعةچشمگیرییافتهاست،

زیا
ایکهمذهبیکیازاصلیترینانگی ههایسفرشناختهشدهاست(.)Melton, 1995گردشگری

به 
گونه

داشتارزشهاوارتقایقدرتنرم

مذهبینقشمهمیدرمعرفیفرهنگ،تقویتباورهایمذهبی،نگه
کشوردارد.دراینپژوهشتدوینسناریوهایباورپذیرپیشرویگردشگریمذهبیاستانقممدنظر
هادرسالهایاخیرباعثشدهگردشگرییکیازب رگترینصنایع


حجمزیادمسافرت
قرارگرفتهاست.
همراهحملونقلمسافراندرحدود17

دنیامعرفیشود،بهطوریکهدرآمدجهانگردیوگردشگریبه

درصد صادرات کل دنیا را تشکیل میدهد (غفاری و همکاران ،1393 ،ص  .)552بر مبنای گ ارش
مجمعجهانیاقتصاددرسال،2017رتبةایراندرصنعتگردشگری،میان 136کشور 93،است.این
درحالیاستکهایراندرشاخصکلیقیمتدررتبةاولودرشاخصتعدادسایتهایمیراثفرهنگی

موجودوشاخصقیمتکهم یت

جهانیدررتبةدهمقراردارد.بنابراین،باتوجهبهتوانمندیهایبالقوة

بررسیهایالزمصورتگیردتاباشناساییعواملمؤثرو

رقابتیبرایایرانایجادمیکند،ضرورتدارد
شهرقمبهعلتداشتن

سرمایهگذاریبررویاینعواملبتوانرتبةکنونیایرانراارتقاداد(.)Ali,2017
ها،حوزههایعلمیه

مکانهایمقدسمانندحرمحضرتمعصومه(س)،مسجدمقدسجمکران،امام اده

ومدارسدینی،مساجدوقرارگرفتندرمرک کشور،توانمندیهایبالقوةبسیاریدرحوزةگردشگری
مذهبیدارد.درمجمو وبهطورمیانگین،قمساالنهمی بانن دیکبه23میلیونزا راستکهن دیکبه
3میلیوننفرآنانغیرایرانیاند،ولیمتأسفانهازاینفرصتبهخوبیاستفادهنشدهاست(گ ارشستاد
تسهیالتزا راناستانقم .)1396،گردشگریمذهبیبازدیدافرادمذهبیوغیرمذهبیازاماکنمقدس
گردشگریرامیتوانشناساییکرد:

وبهرهگیریازخدماتمرتبطاست.بنابراینتعریف،دونو مکان

زیارتگاهها و اماکن زیارتی .زیارتگاهها اماکن مقدسی هستند که به آنها احترام گذاشته میشود؛

درصورتیکه اماکن زیارتی مکانهایی هستند که در آن یک واقعة شگفتانگی یا معج ه رخ داده یا

ممکن است در آینده رخ دهد .برخی از اماکن نی ممکن است هر دو عنصر را با هم داشته باشند
پژوهیوجوددارد.بهزعمگویگان،آیندهپژوهی


تعاریفمختلفیازآینده
(.)Blackwell, 2007, p. 37
ازیمیانمدتتابلندمدترا

مند،مشارکتیوگردآورندةادراکاتآیندهاستکهچشماند


فرایندینظام
«
باهدفاتخاذتصمیماتروزآمدوبسیجاقداماتمشتركبنامیسازد»).(Slaughter, 2014ازمنظر

دهیشده و هدفمندی است که انتظارات کنشگران حوزة
کاکو (« ،)2017آیندهپژوهی فرایند سازمان 
فناوری را با هم جمع میکند و چشماندازهای راهبردی دربارة آینده تدوین میکند تا حامی توسعة
اقتصادیواجتماعیگستردهباشد»).(Kaku, 2017مسئلةاصلیاینتحقیقآیندهپژوهیگردشگری
مذهبیاستانقم،بهمن لةشهریمذهبی،بابهکارگیریرویکردسناریونویسیاست .
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پیشینة پژوهش
،زیارتگاههاوساختارهایبااهمیتمذهبیاست،بلکه

تنهادیدوبازدیدازمکانها


گردشگریمذهبینه
حضوردرکنفرانسمذهبی،رویدادهایفرهنگی ـ مذهبیگوناگون،اجرایکنسرتموسیقیمذهبیو
محصوالتی همچون هنر ،فرهنگ ،سنت و معماری مذهبی را نی دربر میگیرد ( Nicolaides and
زگردشگریاستکهدرآنجاذبههایمذهبیمانند

).گردشگریمذهبیگونهایا

Grobler, 2017
ها،مساجد،کلیساهاوآیینهاومراسممذهبیعاملجذبگردشگربهمکان

زیارتگاهها،مقبرةامام اده

موردنظراست.اینگونهازگردشگریکهبااعتقاداتوباورهایمذهبیبازدیدکنندگاهیاقدمتوجاذبة

گرهخوردهاست،ریشهدرتاریخایجادمذاهبداردوظرفیتعظیمیرابرای
تاریخیمکانهایمذهبی 

جذبگردشگردرمناطقگوناگونکشورایجادمیکند(حاتمینژادوهمکاران.)1395،انوا گردشگری
بندیهادر
یکردکههریکازاینتقسیم 

توانبراساسجنبههایگوناگونیتقسیموبررس


مذهبیرامی
بازاریابی محصول گردشگری تأثیر بس ایی خواهد داشت ()Rinschede, 1992؛ ازجمله تقسیمبندی
هاوهدفهایسفر،ومی انسازمانیافتهبودنسفر .

براساسطولمدتاقامت ،انگی ه
گوپتاوبوخاری()2016درپژوهشیباعنوان«گردشگریمذهبیدرکاتارا»نشاندادندکهافراد
بهعلت
اینکه مشکالت و چالشها  
فعال در حوزة گردشگری مهارتهای الزم را ندارند .با توجه به  
آیندهای ن دیک درحال اف ایش است ،ضروری
راهآهن مستقیم در  
اف ایش ورود گردشگران ازطریق  
نقصهایمهارتیاشارهشود .
استکهبهاین 
1
مارییوکی،بارایاوماتیگی ()2016تحقیقیباعنوان«عواملتعیینکنندةبرندسازیگردشگری
مذهبی در کنیا :یک ارزیابی فرابخشی» انجام دادند .این مقاله مشارکتهای بالقوة جذابیت بازاری و
اعتبار را در امر برندسازی گردشگری در نواحی غرب و شرق و ساحلی کنیا نشان میدهد .در این
نامهها با
پژوهش از نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای با هفتصد نمونه استفاده شده است .پرسش 
نامههانو 
تنظیمشدهاست.درپرسش 

استفادهازمصاحبةساختاریافتهازفوریة 2012تاآوریل 2013

عبادتگاهها،نرخاستفاده،اهمیتادراکیومی انپیشرفتفعلیآنهادرنظرگرفتهشدهاست.درادامة

مقالهراهبردهایقابلپیادهسازیبرندسازیگردشگریمذهبیدرنواحیمختلفبررسیشدهاست.

شافعیومحمد،)2015(2درپژوهشیباعنوان«مال یبهعنوانیکمرک گردشگریاسالمی»،به
ارزیابیتالشهایحاکمانمال یدر تثبیت موقعیتاینکشور درجایگاه قطب گردشگری اسالمی

بهعلتداشتنکشوریاسالمیمقصدگردشگریاسالمی
پرداختند.حکومتمال یدرتالشاست که 
بنیانگذار مرک حالل
بهعنوان کشور مهم اسالمی که  
درحالحاضر مال ی  ،

محبوب در جهان باشد .
برایمحصوالتمالیوخدماتیاست،موردتوجهقرارگرفتهاست .
تسیتوروهمکاران()2014دریافتندکهتلوی یوناینقابلیتراداردکهتصویرذهنیازیکمقصد
گردشگریراتغییردهدودرنتیجهباپیامدهایشناختی،عاطفیورفتاریهمراهشود.درحقیقت،
1. Muriuki, Bururia& Mutegi
2. Shafae & Mohamed
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انتقالاطالعاتمربوطبهمقصدازطریقتلوی یون،باتحتتأثیرقراردادنادراكافرادازمقصد،نگرش
آنها را به مقصد تغییر میدهد .اطالعات منتقلشده ازطریق تلوی یون موجب اف ایش دانش

گردشگرانازمقصدمیشودکهدرنهایتبرقصدسفربهآنمقصدتأثیرمیگذارد .

بااستفاده ازروشتحلیلاهمیت ـ عملکرد ،شششاخصخدمات

یوسفی()1397درپژوهشی،
گردشگریدرمقصدهایمذهبیراارزیابیکردهاست.نتایجپژوهشوینشانمیدهدکهمقصدهای
باتوجهبهاهمیتزیاد آنازنظرگردشگران ،وضعیت

موردمطالعهازنظرامکاناتوتسهیالترفاهی ،

مناسبورضایت بخشیندارندوبیشترینشکافبیناهمیتوعملکرد(رضایت)بهمی ان 1/69در

بنابرایناولویتراهبردیدستگاههایمتولیدولتیبایددراینجهتمتمرک 

اینرابطهوجوددارد .
هایحملونقلوعواملفرهنگی ،باوجود اهمیتکمتر ازحدمتوسطازنظر


شود.درخصوصشاخص
گردشگران،عملکردمقصدهاباالترازمیانگینتعیینشدهاست .
معاونوهمکاران()1396بااتخاذ رویکردکیفیبهتوصیفچگونگیمعنایابیزناندرگردشگری
کهسفرزیارتیعالوهبراینکهسفریبیرونیاست،ممکن

یافتههاحاکیازایناست 
مذهبیمیپردازد  .
است سفری درونی باشد و موجب برقراری تعامالت فردی ،میانفردی و فرامادی و اتصال و ن دیکی
فی یکیوقلبیدرفضاییمملوازعاطفة دینیوفارغازهرگونهتعلقوروزمرگیشود کهدرنهایتبه
جستوجویخودحقیقیمنجرمیشود.درواقع،چنینسفریبرایزنانفرصتیمغتنماست

معنایابیو
گمشدههایدرونیخودرابیابند .

کهازکارهایروزمرهجداشوندوبهکنکاشیعمیقبپردازدتا
)،درمقالهایباعنوان«تبیینذا قة گردشگریمذهبیدرجامعة ایرانبا

قنبریبرزیان(1396
تأکید بر جوانان؛ موانع و چالشها» ،به تبیین ذا قة گردشگری مذهبی در میان گروههای نسلی
مختلفجامعة ایرانیپرداخت .ویبرایتبییننظریاینموضو ازنظریة ذا قهومیدانبوردیو و
نظریةکنشماکسوبربهرهبرد.نتایجاینتحقیقبیانگرایننکتهاستکهتغییراتفرهنگیاجتماعی
وچالشهاوشرایطدورانجوانیدرجامعة ایرانیدرذا قة گردشگریدینیجامعهنی اثرگذاشته

است .بر مبنای نتایج تحقیق ،جوانان نسبت به سایر گروههای سنی تمایل کمتری به گردشگری
هابهسویگردشگریتفریحیگرایشدارد .
گردشگریآن 

مذهبیدارندوذا قة
پژوهیاشارهمیشود :


درادامهبهبرخیازتحقیقاتدربارةسناریونگاریوآینده
)مقالهایباعنوان«مدیریتآبدرمصربرایمقابلهبامشکالتآینده»ارا ه

عمروموسی(2016
دادند.دراینمقاله،باهدفبررسیسناریوهایمختلفدرسال،2025بااستفادهازمدلارزیابیو

برنامهری ی آب ) (WEAPازطریق اب ارهای مختلف ،مقدار موردنیاز آب را اندازهگیری شده است.

دهدکهدرصورتاجرایسیاستهایفعلیمقدارآب،کهبرابربا13/5میلیارد


هایآناننشانمی

یافته
رسد.برنامههایپیشنهادی

مترمکعبدرسالاست،درسال 2025بهرقم 26مترمکعبدرسالمی
بندیآبیاریزمین،مدیریتعلفهایهرزآب یدرآبراهه


هایآبیاری،زمان

آنانعبارتاستازکانال
وکاشتنیشکردراراضیکشاورزیقدیمی .
دانشگاههای آینده درتوسعة منطقهای

تریپل وهمکاران( )2015در مقالة خود به بررسی نقش 
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ینخصوصدرسهکشورانگلستان،سو دو
یاستگذاریدرا 

مدلهایمفهومیونهادهایس
پرداختندو 
دانشگاههاو

اتریشرامعرفیکردند.بهزعممحققان،هدفازنگارشمقالهارا ةچارچوببرایتحلیل
است.مدلهایتحقیقعبارتاستازمدلدانشگاه

هادراقتصادمنطقهایوتوسعةاجتماعی


نقشآن
منطقهای،مدلدانشگاهmode 2ومدلدانشگاهتعاملی .

کارآفرین،مدلدانشگاهسیستمنوآوری
آیندهپژوهی فرهنگ زیستمحیطی با
زاهد زاهدانی و همکاران ( )1397در پژوهشی با عنوان « 
روش اکتشاف و اعتباریابی سناریو (مورد مطالعه :شهر اصفهان)» ،با بهکارگیری رویکرد آمیخته ،به
آیندهپژوهی فرهنگ زیستمحیطی ایران با اکتشاف و اعتباریابی سناریو در شهر اصفهان
بررسی  
پرداختند.دربخشکیفیکهروش گرانددتئوریمبنایاکتشافسناریوهابوده،تجاربمتخصصان
زیستمحیطی در نتایج تحلیل دادهها براساس مراحل سهگانة کدگذاری بهکار رفته است .براساس

کنندگاندرپژوهشسناریوهایخوشبینانه و محتمل

یافتههایبخشکیفیپژوهش،ازنظرمشارکت

فرهنگزیستمحیطیبرپایة توسعة سناریوهایالگویایرانی ـ اسالمیِ پیشرفت و

وبدبینانه ،آیندة 
الگویغربیتوسعهاست.نتایجآماریبخشکمّینی نشانمیدهدکهتأثیر هریکازسناریوهای
الگویایرانی ـ اسالمیپیشرفتوالگویغربیتوسعهدر سناریوهایآیندة فرهنگزیستمحیطیبا
.تفاوتتحقیقحاضرباپژوهشهایادبیاتاینحوزهاستفادهاز

ضرایب 0/46و 0/81معناداراست
اب ار سناریونگاری برای تحلیل آینده در حوزة گردشگری مذهبی است .همچنین برای اولینبار در
حوزة آیندهپژوهی به جای استفاده از رویکرد هماندیشی در نگاشت سناریوهای تحقیق ،اب ارهای
کارگرفتهشدهاست.قابلیتاینرویکردتأکیدروینگاههاوعالیق

شناسیسیستمهاینرم  1
به


روش
متفاوت ذینفعان است .بهمنظور استخراج عوامل یا پیشرانهای کلیدی تأثیرگذار تحقیق از روش
پژوهشهایقبلی

نظاممند 
فراترکیباستفادهشدهاست.درروشفراترکیب ،هدفبررسیومطالعة  
مییابد.
انجامشدهدرحوزة موردنظراست ونهایتاًکارباتحلیلنتایجویافتههاتوسطمحققاتمام 

همچنین،اینعواملبااب ارمصاحبهتقویتشدهاند .

جدول  :3عوامل کلیدی تأثیرگذار بر آیندة گردشگری مذهبی
ردیف

عامل

منبع

1

فضایکسبوکار 


براتیوهمکاران( )1392

2

قدرتنرم 

تامسونوهمکاران()2017

3

برنامهری یآموزشیدرمراک دانشگاهی 


مصاحبه 

4

نفعانذینفوذوصاحبقدرت 


نقشنهادهایوذی

مینگرز()2011

5

هایمیاننسلها 


شکاف

آمبروز( )2011

6

تحریمهایخارجی 


مصاحبه 

7

توسعةشهرمبتنیبرم یترقابتی 

مصاحبه 

8

قابلیتهایمذهبیشهر 


سجاسیقیداریوکامرانیفر( )1393
1. Soft System Methodology
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9

جذابیتهایجغرافیایی 


عبدیوهمکاران( )1395

10

قوانینوسیاستگذاریدولتومدیرانمحلی 


فیروزجا یانوهمکاران( )1393

11

آدابورسوماسالمی 


شریعتیوهمکاران( )1391

12

بناهایتاریخیدورةاسالمی 

شریعتیوهمکاران( )1391

13

هنرهاوصنایعدستیدورةاسالمی 


شریعتیوهمکاران( )1391

14

مدیریتهماهنگویکپارچةشهری 


براتیوهمکاران( )1392

15

برگ اریهمایشهاومراسمدینی 

موسویوسلطانی( )1393

16

مراک آموزشیوپژوهشیدینیدراستان 

احمدیوسب آبادی( )1390

17

موقعیتارتباطی 

حاتمینژادوهمکاران( )1395


18

بازاریابیگردشگری 

کارتالوهمکاران( )2015

19

هاوفعالیتهایمذهبی 

تنو برنامه

منینتروتران( )2014

20

سالمتوبهداشت 

اگراول( )2017

21

ساختارپشتیبانیوحملونقل 


اگراول( )2017

22

برندسازی 

مارییوکی،باراریاوماتیگی( )2017

23

کیفیتخدماتگردشگری 

اید( )2012

24

امنیت 

اید( )2012

25

مهارتنیرویانسانی 

گوپتاوبوخاری( )2016

26

بسرمایهگذاری 

جذ

نوریکوچی،زرهنژادوکیانی( )2016

27

هاورسانههایاجتماعی 


شبکه

کریستیاوهمکاران( )2015

28

فرهنگگردشگری 

مصاحبه 

روششناسی پژوهش
گیری،کاربردیوازنظرروششناسیچندگانهاست.


پژوهشازمنظرفلسفه،تفسیریوازبعدجهت
در این پژوهش ،برای بررسی مسئله ،از روشهای کیفی مانند عدمقطعیت بحرانی و روششناسی
سیستمهاینرم استفادهشدهکههمگیبهپارادایمتفسیریتعلقدارند.همچنینازآنجاکهتمامیاین

روشها کیفیاند و به یک پارادایم تعلق دارند ،روششناسی پژوهش چندگانه است .جامعة آماری

دربردارندة خبرگان گردشگری مذهبی است .با توجه به هدفهای متصورشده برای این پژوهش،
هایگردشگریوزیارتتشکیلمیدهند.شایانذکراستکه


جامعةآماریموردنظرراخبرگانحوزه
منظور از خبرگان استادان دانشگاه ،مدیران و متخصصان فعال در حوزههای مذکور است .در این
یریقضاوتیمبتنیبرقصدونیتبهکاررفتهاست؛یعنیاعضاینمونهباتوجه

پژوهش،روشنمونهگ

به تخصصی که در این حوزه داشتهاند انتخاب شدهاند .البته با توجه به همکارینکردن برخی از
خبرگان،روشنمونهگیریقضاوتیدردسترساست.تعداداعضاینمونه25نفراستکهدرجدول2

معرفیشدهاند .
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جدول  :4خبرگان ،مدیران و متخصصان فعال در حوزة گردشگری مذهبی
ردیف

سازمان

تعداد خبره

1

معاونتزا راناستانداریقم 

6

2

سازمانمیراثفرهنگی 

4

3

تولیتحرمحضرتمعصومه(س) 

2

4

تولیتمسجدمقدسجمکران 

3

5

شورایشهر 

2

6

نمایندگانمجلسشورایاسالمیاستانقم 

2

7

نمایندگانبخشخصوصی 

3

8

استاداندانشگاه 

3


نامهگردآوریشدهاست.برایاستخراجشاخصهاوعواملکلیدی


اطالعاتبهشیوةمصاحبهوپرسش
مندپیشینهومصاحبههاینیمهساختاریافتهبهرهگیریشده


تأثیرگذاردرگردشگریمذهبیازمرورنظام
نامهبرایشناساییعواملنهاییبهکاررفته

است.درمرحلةبعدپسازاستخراجشاخصها،اب ارپرسش

است .با توجه به استخراج عوامل کلیدی از مرور نظاممند پیشینه و مصاحبه با خبرگان گردشگری و
نامةاستانداردرویکردعدمقطعیتبحرانی،پرسشنامةپژوهشدارایرواییاست.برای


استفادهازپرسش
نامهازآزمونآماریویلکاکسوناستفادهشدهونتایجتوزیعپرسشنامهدردومرحله


سنجشپایاییپرسش
ارزیابی شده که درسطحاطمینان 95درصد موردتأیید قرار گرفتهاست .ماهیت پرسشها بر مبنای
قطعیتهاییدرحوزةگردشگریمذهبیشکلمیگیردکهدووضعیتحدیداردودربارةوقو یکی

عدم
قطعیتها بهصورت یک طیف ارا ه شده و تعدادی

از این دو وضعیت عدمقطعیت وجود دارد .،این عدم
پرسشدربارةایندووضعیتمطرحشدهاست.دردستةاول،پرسشهابهگونهایطراحیشدهتاخبره

هابهوضعیتهاییازآینده


قطعیت
نظرخودرادرخصوصمطلوببودنیکیازدووضعیتبیانکند.عدم

دربارةموضو موردبحثاشارهداردکهدرآندویاچندبدیلمختلفپیشروقرارداردوامکانتحقق
هریکازبدیلهارامیتوانبااحتمالتقریباًباالوبرابریبرآوردکرد.بدینترتیب،هریکازبدیلهاممکن

دیانشودودربارةآنموضو نمیتواندقیقومعیناظهارنظرکرد .

استمحققشو


شکل  :1شیوة بصری نمایش عدم قطعیت
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بدینترتیبدووضعیتباورکردنیازآیندةموضو درجعبههایباالییبهنمایشدرآمدهونموداری

دوسویهنشاندهندةدووضعیتممکنحدیاست؛ضمناینکهدرذیلشکلدالیلطرفدارانهریک

ازحاالتدوگانهبهصورتاجمالیآمدهاست.آنگاهازخبرگانخواستهشدهتامی انموافقتخودرابا

هریک از دو وضعیت اعالم کنند .درخصوص هر عدمقطعیت ،سه پرسش دربارة «می ان تخصص
دهندهباوضعیتهایدوگانةعدمقطعیت»و«اهمیت

دهندهدربارةعدمقطعیت»«،موافقتپاسخ

پاسخ
عدمقطعیتدرسیاستگذاریبرایآنحوزه»،بهصورتزیرپرسیدهشدهاست :

دهیبهاینمسئلهتاچهحدخودراخبرهمیدانید؟


.درپاسخ
1
الف)زیاد 
ب)متوسط 
ج)کم 
د)هیچ 
نظرازدالیلذکرشده،باکدامیکازدووضعیتموافقید؟


.صرف
2
الف)باوضعیتاولبسیارموافقم .
ب)تاحدیباوضعیتاولموافقم .
ج)باوضعیتدومبسیارموافقم .
د)تاحدیباوضعیتدومموافقم .
هـ)ممتنع(نمیتوانمنظرصریحیبدهم) .

و)نمیدانم .

.انتخابیکیازدووضعیتفوقبرایسیاستگذاریدراینحوزهتاچهمی انیاهمیتدارد؟

3
الف)زیاد 
ب)متوسط 
ج)کم 
د)هیچ 
یافتهها
هدفازاینپژوهشنگارشسناریوهایباورپذیرگردشگریمذهبیاستانقماست.بدینمنظور،در

ابتداازطریقمرورپیشینهومصاحبهباخبرگانعواملکلیدیتأثیرگذاردرگردشگریمذهبیاستان
رانها با بهکارگیری آزمون ناپارامتریک دوجملهای غربال
قم استخراج شده است .سپس این پیش 
شدهاند تا مهم ترین عوامل انتخاب شوند .بعد از حذف عوامل غیرکلیدی ،با بهکارگیری روش

هاینهاییبرایتدوینسناریوهایباورپذیرانتخابشدهاند.سناریوهای

عدمقطعیتبحرانی،پیش 
ران
باورپذیر بخشی از سناریوهای ممکن هستند که ازنظر دانش فعلی بشر منطقی و عقالنی بهنظر
بهکاررفته
شناسیسیستمهاینرم  i


رسند.براینگارشسناریوهایباورپذیردراینپژوهش،روش

می
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پیشرانکلیدیتأثیرگذاربرآیندةگردشگریمذهبیازپیشینةتحقیق
است.دراینبخش،تعداد 28
ومصاحبهباخبرگاناستخراجشده است.بهعلتزیادبودنعواملکلیدی،برایحذفعواملیکهبا
یاازنظرماهیتیومفهومیبهعواملدیگرشبیهاند،

توجهبهموضو پژوهشاهمیتکمتری دارند 
خبرهسنجی پنجگ ینهایلیکرتکهشامل 28سؤالازعواملمؤثربرآیندة گردشگری
پرسشنامة  

.پرسشنامهدراختیار25نفرازخبرگانقرارگرفتهکههمة خبرگان

مذهبیاستطراحیشدهاست
اساسوآزمون
پی 
اس 
نامه،بااستفادهازنرماف ار 


ند.پسازتکمیلپرسش
بهپرسشنامهجوابدادها

دوجملهای،

دوجملهایبهمحاسبة سطحمعناداریبرایعواملاقدامشدهاست.پسازاجرایآزمون

بخشیازعواملحذفشدهاند.ازمیان  28عاملمستخرجازپیشینةپژوهش،سهعاملحذف شده
است (لیست عوامل نهایی در جدول  3ارا ه شده است) .برای سنجش پایایی نتایج نی آزمون
ندکههمبستگینتایج

نامههادردومرحلهتوزیعشدها
.پرسش 

بهکاررفتهاست
ناپارامتریکویلکاکسون 
درصد،نتایجدومرحلهازهمبستگیباالییبرخوردارند .

دومرحلةباالبودهاست.درسطحمعناداری5


جدول :5پیشرانهای کلیدی غربالشده
ردیف

عوامل نهایی غربالشده

1

فضایکسبوکار 


2

قدرتنرم 

3

برنامهری یآموزشیدرمراک دانشگاهی 


4

نفعانذینفوذوصاحبقدرت 


نقشنهادهاوذی

5

هایمیاننسلها 


شکاف

6

تحریمهایخارجی 


7

توسعةشهرمبتنیبرم یترقابتی 

8

قابلیتهایمذهبیشهر 


9

جذابیتهایجغرافیایی 


10

قوانینوسیاستگذاریدولتومدیرانمحلی 


11

آدابورسوماسالمی 


12

هنرهاوصنایعدستیدورةاسالمی 


13

مدیریتهماهنگویکپارچةشهری 


14

برگ اریهمایشهاومراسمدینی 

15

مراک آموزشیوپژوهشیدینیدراستان 

16

بازاریابیگردشگری 

17

هاوفعالیتهایمذهبی 

تنو برنامه

18

سالمتوبهداشت 
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19

ساختارپشتیبانیوحملونقل 


20

برندسازی 

21

کیفیتخدماتگردشگری 

22

امنیت 

23

مهارتنیرویانسانی 

24

جذبسرمایهگذاری 


25

فرهنگگردشگری 


سپسدرجةتخصصخبرگاندربارةسؤاالتمربوطبههرپیشرانکلیدیمحاسبهشدهاست.

دهیبهسؤاالتمربوطبهآنپیشران


ترباشد،یعنیخبرگاندرپاسخ
هرچهاینعددبهصدن دیک
پیشرانکلیدیدرجدول  4نشاندادهشده کهخبرگان درآنها
تریداشتهاند.ده  


تخصصبیش
بیشترینتخصصراداشتهاند .



جدول :6عوامل کلیدی با بیشترین ضریب تخصص
شاخص تخصص

شاخص تخصص

مرحلة اول

مرحلة دوم

توسعةشهرمبتنیبرم یترقابتی

88/69

89/72

هایمیاننسلها


شکاف

87/13

88/42

تحریمهایخارجی


87/92

87/44

هنرهاوصنایعدستیدورةاسالمی


88/53

86/02

نفعانذینفوذوصاحبقدرت


نقشنهادهاوذی

84/38

85/71

قوانینوسیاستگذاریدولتومدیرانمحلی


83/22

85/25

مدیریتهماهنگویکپارچةشهری


82/79

81/64

نامهری یآموزشیدرمراک دانشگاهی
بر 

79/23

80/12

فضایکسبوکار


79/75

79/85

برگ اریهمایشهاومراسمدینی

79/14

79/32

عامل کلیدی



عدمقطعیتبحرانی،می ان اهمیتهریکازعواملکلیدیتأثیرگذار
درادامه ،بااستفادهازروش  
درآیندةگردشگریمذهبیاستانقممحاسبهشدهاست.ده عاملکلیدیدارایبیشتریناهمیتدر
جدول5نشاندادهشدهاست .
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جدول  :7عوامل دارای بیشترین اهمیت
شاخص اهمیت

شاخص اهمیت

مرحلة اول

مرحلة دوم

تحریمهایخارجی


77/78

78/36

توسعةشهرمبتنیبرم یترقابتی

77/21

77/96

نفعانذینفوذوصاحبقدرت


هادهاوذی
نقشن

76/77

77/82

هنرهاوصنایعدستیدورةاسالمی


77/46

77/12

فضایکسبوکار


77/97

77/01

قوانینوسیاستگذاریدولتومدیرانمحلی


76/22

76/23

هایمیاننسلها


شکاف

74/24

74/12

کیفیتخدماتگردشگری

74/04

73/13

قابلیتهایمذهبیشهر


70/10

68/21

قدرتنرم

67/71

65/85

عامل کلیدی


هاحالتاولطرفدارانبیشتریدارد


شودکهدربرخیوضعیت

باتحلیلنظرخبرگانمشخصمی
ودربرخیدیگر حالتدومحامیانبیشتریدارد.می اناینشاخصدرتمامیاین25حالتیکسان
پرسشها است.شایانذکراستکه هرچهشاخص

قطعیتهایمتفاوتهریکاز 

نیستوبیانگرعدم
اجما به صفر ن دیکتر باشد نشاندهندة این واقعیت است که خبرگان در باب گ ارة موردنظر
هایمتفاوتتریدارند .هرچهاینشاخصازصفردورترباشد ،بیانگرآناستکهخبرگاندر


دیدگاه
موافقت با وضعیت اول (اگر شاخص مثبت باشد) ی ا در موافقت با وضعیت دوم (اگر شاخص منفی
باشد) اجما بیشتری دارند .برای مثال ،تحریمهای خارجی دو وضعیت دارد :وضعیت اول اف ایش
شاخصهایتوسعةشهرمبتنیبرم یت

ووضعیتدومکاهشتحریمهایخارجی.

تحریمهایخارجی

شکافهای میان نسلها ،هنرها و صنایعدستی دورة اسالمی ،قوانین و

تحریمهای خارجی ،

رقابتی ،
سیاستگذاری دولت و مدیران محلی ،نقش نهادها و ذینفعان ذینفوذ و صاحب قدرت ،فضای

جذابیتهایجغرافیایی

مدیریتهماهنگویکپارچةشهری،کیفیتخدماتگردشگری،

کسبوکار،

ادارند.درحقیقتاینشاخصهادرمیان

مورداستفادهازنظراجما بهترینومناسبترینوضعیتر
خبرگان کمترین اتفاقنظر را دارند و برای ایجاد سناریوهای آیندة گردشگری مذهبی بهترین و
هادرمیانخبرگانکمتریناتفاقنظررادارندو


درحقیقتاینشاخص
ترینشاخصهاهستند.


مناسب
پیشرانها برای
برای ایجاد سناریوهای آیندة گردشگری مذهبی استان قم بهترین و مناسبترین  
تدوینسناریوهایباورپذیرند.شاخصاجما برایدهعاملبرتردرجدول6نشاندادهشدهاست .
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جدول :8عوامل دارای کمترین اجما
شاخص اجما

شاخص اجما

مرحلة اول

مرحلة دوم

توسعةشهرمبتنیبرم یترقابتی

-0/10

-0/09

تحریمهایخارجی


-0/12

-0/10

هایمیاننسلها


شکاف

0/15

0/16

هنرهاوصنایعدستیدورةاسالمی


-0/16

-0/17

قوانینوسیاستگذاریدولتومدیرانمحلی


-0/26

-0/24

نفعانذینفوذوصاحبقدرت


نقشنهادهاوذی

-0/33

-0/32

فضایکسبوکار


-0/43

-0/46

مدیریتهماهنگویکپارچةشهری


 -0/44

 -0/46

کیفیتخدماتگردشگری

 -0/54

 -0/62

جذابیتهایجغرافیایی


 0/66

 0/68

عامل کلیدی


حریمهایخارجی،قوانین
هایمیاننسلها ،


شکاف
دهشاخصتوسعةشهرمبتنیبرم یترقابتی،
نقشنهادهاوذینفعان

وسیاستگذاریدولتومدیرانمحلی،هنرهاوصنایعدستیدورة اسالمی،

جذابیتهای

ذینفوذ و صاحب قدرت ،فضای کسبوکار ،مدیریت هماهنگ و یکپارچة شهری ،

جغرافیاییو کیفیتخدماتگردشگری بادرنظرگرفتنسهعاملتخصص،اهمیتواجما بهترتیب
قطعیترابهترتیبتوسعة


ترینعدم
ترینعدمقطعیترادارند .درنمونة دومپاسخخبرگان ،باال


بیش
،هنرهاوصنایعدستیدورة

هایمیاننسلها


شکاف
تحریمهایخارجی،

شهرمبتنیبرم یترقابتی،
نفعانذینفوذوصاحب


نقشنهادهاوذی
اسالمی،قوانینوسیاستگذاریدولتومدیرانمحلی،
جذابیتهای جغرافیایی و کیفیت

قدرت ،فضای کسبوکار ،مدیریت هماهنگ و یکپارچة شهری ،
خدماتگردشگری بهدستآوردند.نهایتاً ،باتوجهبهنتایجمراحلاولودوم ،عواملکلیدینهایی
شکافهایمیاننسلها،هنرو

تحریمهایخارجی،

عبارتاندازتوسعةشهرمبتنیبرم یترقابتی ،

نقشنهادهاوذینفعان

صنایعدستیدورةاسالمی،قوانینوسیاستگذاریدولتومدیرانمحلی،
جذابیتهای

ذینفوذ و صاحب قدرت ،فضای کسبوکار و مدیریت هماهنگ و یکپارچة شهری ،

نظرمیرسدبرای

باتوجهبهشاخصهایاجما واهمیت،به

جغرافیایی وکیفیتخدماتگردشگری.
تدوینسناریوهایپیشرویگردشگریمذهبیبایددوحالت«توسعةشهرمبتنیبرم یترقابتیدر
هادرمقابلکاهشتحریمها»انتخابشوند.


تشدیدتحریم
مقابلتوسعةشهربهصورتناهماهنگ»و«

قطعیت،میتوانچهارسناریویمختلفبرایآیندةگردشگریمذهبی

بنابراین،باتوجهبهایندوعدم
استانقم تدوینکرد.درادامهبهتشریح هریکازسناریوهاخواهیمپرداخت.اینچهارسناریودر
شکل  2با توجه به دو عدم قطعیت نمایش داده شده است .براساس این دو عامل کلیدی ،چهار
شهرآشوبزده،شهرزیبا،شهرسوختهوشهرپایدارشناساییشدهاندکه

سناریویباورپذیربانامهای
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هریکدرادامهتوضیحدادهخواهندشد .


شکل :2سناریوهای باورپذیر پیش روی گردشگری مذهبی






سناریوی شهر آشوبزده

در این سناریو تحریمهای خارجی کاهش مییابد و از پیامدهای آن اف ایش درآمدهای نفتی،
اف ایش فرصتهای سرمایهگذاری خارجی و داخلی و ارتقای قدرت خرید مردم است .اف ایش
بودجههای عمرانی را اف ایش میدهد ،ولی این بودجهها بهصورت نامتمرک و

درآمدهای نفتی 
هایگوناگونتخصیصمییابد.اینتخصیصنامتمرک و


هایمختلفدرحوزه

ناهماهنگبهفعالیت
هاراخواهدکاست.بنابراینباشهریمواجهیمکهبینظمی،


وریاینبودجه

ناهماهنگبازدهیوبهره
بیبرنا مگیوشلوغیوجهمشخصةآناست.م یترقابتیاستانقمحوزةزیارتوگردشگریمذهبی

گذاریجنبههای

است.بنابراینسیاستگذاریبرایتوسعةاستانبایددراینبخشباشد.اینسیاست

متعددیمانندآموزش،فرهنگ،تربیتنیرویانسانی،اقتصادیوسرمایهگذاریرادربرمیگیرد.برای

مثال،درحوزةآموزش،دانشگاه هاومراک آموزشیبایدبهتربیتنیرویانسانیموردنیازشهردراین

شودبهصرفهنیست.درحوزة

حوزهبپردازند؛توسعةرشتههاییکهبهم یترقابتیشهرمربوطنمی

سرمایهگذاری نی بخشهای گردشگری باید در اولویت باشند .در این سناریو ،کاهش تحریمهای

ایناهماهنگونامتوازنازشهرخواهدساخت.توضیحسناریویشهرآشوبزدهبر


خارجیمجموعه
مبنایسازةCATWOE1عبارتخواهدبوداز :
 oمشتریان سیستم یا سناریو :زا ران داخلی و خارجی که برای آنها برنامهری ی خاصی صورت
1. Customers, Actors, Transformation Process, Weltanschauung, Owner and Environmental Factors
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نگرفتهاست .
 oفعاالن سیستم :دولت ،استانداری ،فرمانداری ،تولیت حرم حضرت معصومه(س) ،تولیت مسجد
مقدسجمکرانوبخشخصوصیبهصورتناهماهنگ .

هاودستگاههایمختلفاجراییدراستان .

 oمالکسیستمیامسئله:سازمان
هاییکهبهصورتناهماهنگتوسطنهادهاو


هاوفعالیت

فرایندتبدیلودگرگونی:اجرایبرنامه
o
شودوفاقدهماف اییاست .


هایمختلفاجرامی

سازمان
جهان بینیسیستمیاسناریو:اینباورجمعیمیانمدیرانوجودنداردکهم یترقابتیمحوریو

o
اصلیاستانحوزةزیارتوگردشگریمذهبیاست .
وکاردراستانقمکهمتشکلازذینفعانداخلیوخارجی


محیطسیستمیاسناریو:فضایکسب
o
است.


سناریوی شهر سوخته

این سناریو بدترین وضعیتی است که ممکن است برای آیندة گردشگری مذهبی استان اتفاق
بیفتد .در این سناریو تحریمها بهصورت ف ایندهای اف ایش مییابند .اف ایش تحریمها به کاهش
درآمدهاینفتی،فعالیتهایعمرانیوقدرتخریدمردممنجرخواهدشد.بنابرایندراینسناریو

ممکناستبه علتکاهشقدرتخریدمردمدرداخلکشوردرآمدهایناشیازگردشگریمذهبی

اُفت محسوسی داشته باشد ،ولی بهعلت کاهش ارزش پول ملی اقبال زا ران خارجی علیالخصوص
کشورهایمنطقهبرایحضوردرایراناف ایشیابد.امااستفادهازاینفرصتعملکردهماهنگتمامی
طلبد.دراینسناریو،استانفاقدچشماندازوسندمعینباضمانت


هایاجراییمربوطرامی

دستگاه
اجراییبرایپیشرفتوتوسعهنیست؛بنابرایندستگاههایاجراییمختلفدراستانمانندسازمان

انمیراثفرهنگیدرحوزههایگوناگون

صنعت،معدنوتجارت،جهادکشاورزی،شهرداریوسازم
مانندصنعت،کشاورزی،زیارتبدونتوجهبهم یترقابتیاستانبهفعالیتمشغولاند.دراینآینده
حتی در حوزة زیارت هم بین دستگاههای اجرایی مسئول مانند معاونت هماهنگی امور زا ران،
ف،حوزههایعلمیه،بیوتمراجع،سازمانمیراث

تولیتهایحرممطهرومسجدجمکران،سازماناوقا

نظروجودنداردوهرکدامبهصالحدیدو


هاهماهنگیوتوافق

فرهنگی،نهادهایامنیتی،وسایردستگاه
هایخودعملخواهندکرد.نتیجةچنینفضاییآشفتگیفضایکسبوکاروسرگردانی


طبقبرنامه
سرمایهگذاران و بخش خصوصی خواهد بود .بهطور خالصه ،مشکالت و فشارهای اقتصادی و

ناهماهنگیدستگاههایمسئولامکاناستفادهاز فرصتها وجذابیتهایشهر درحوزة گردشگری

هایشهری،امکاناتحملونقل،


مذهبیرانخواهدداد.درنتیجهتغییرمحسوسیدرتوسعةزیرساخت
مهارت نیروی انسانی ،توسعة رشتههای آمو زشی مربوط به بخش زیارت ایجاد نخواهد شد .توضیح
سناریویشهرسوختهبرمبنایسازةCATWOEعبارتخواهدبوداز :
 oمشتریان سیستم یا سناریو :زا ران داخلی و خارجی که برای آنها برنامهری ی خاصی صورت
هنگ،سنتها،

نگرفتهاست .گردشگریمذهبیفرصتمناسبیبرایاف ایشقدرتنرم،معرفیفر
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علتناهماهنگیدستگاههایاجراییاینفرصت


ورسومآنمنطقهاستکهمتأسفانهبه

هنروآداب
ازمیانخواهدرفت .
 oفعاالن سیستم :دولت ،استانداری ،فرمانداری ،تولیت حرم حضرت معصومه(س) ،تولیت مسجد
مقدس جمکران ،نهادهای امنیتی ،شهرداری ،سازمان میراث فرهنگی و بخش خصوصیِ عمدتاً
داخلیبهصورتناهماهنگ .

مالکسیستمیامسئله:سیستممتولیومالکمشخصینداردوهمینمسئلهباعثبروزبینظمی

o
خواهدشد .
هاییکهبهصورتناهماهنگازسوینهادهاو


هاوفعالیت

فرایندتبدیلودگرگونی:اجرایبرنامه
o
ترینویژگیاینبرنامههاعبارتاست

فاقدهماف اییاست.مهم

هایمختلفاجرامیشودو


سازمان
ازسلیقهایوقا مبهفردبودن،موقتیومقطعیبودنوناهماهنگی .

بینیسیستمیاسناریو:هردستگاهیاسازماننگاهورویکردخودرادرستومنطقیمیداند


جهان
o
وتوافقنظریمیانمسئوالنونهادهاوجودندارد.هیچسازمانیحاضربهواگذاریاختیاراتبه
نفعایجادنظموقاعدهمندیدرحوزةزیارتنیست .

وکاردراستانقمکهبخشغالبآنذینفعانداخلیهستند.


محیطسیستمیاسناریو:فضایکسب



سناریوی شهر پایدار

دراینسناریوتحریمهااف ایشمییابدومشکالتمربوطبهروابطبانکیوانتقالپولپیشبرد

هایعمرانیرادچاروقفهخواهدکرد.ولیوجودهماهنگیمیانمدیراناستانی،هماف اییایجاد


پروژه
می کندواستانقمراکانونگردشگریمذهبیمعرفیخواهدکرد.دراینسناریو،باوجودفعالیت

بی،اینحوزهدارایمتولیاستوسیاستهاو

دستگاههاونهادهایمختلفمرتبطباگردشگریمذه

راهبردهای بلندمدتی برای هدایت فعالیتهای عملیاتی دستگاههای اجرایی در حوزة گردشگری
گذاریوهدایتبودجههایعمرانیاستانروی پروژههای


مذهبیوجوددارد.دراینآینده،سرمایه
باسازیشهری،سرگرمی،اسکانواقامت،هتلهاو

مرتبطباگردشگریمانندحملونقلشهری،زی

مراک فرهنگیخواهدبود.دراینسناریو،تخصیصبودجهبااولویتپروژههایگردشگریاستومیان
نظروجوددارد.همچنیندرحوزةسیاستگذاریفرهنگی،


کردبودجهتوافق
مدیراناستانیبرایه ینه
برایارتقایفرهنگشهریوتمرک  برگردشگریمذهبی،رویکردحمایتیوجوددارد.بدونحمایت
هایعلمیه،بیوتمراجعوتولیتهاامکانپیشبرد


نهادهایمرجعوداراینفوذدراستانمانندحوزه
پارچگیفعالیتهاو


هایاقتصادمقاومتیوجودنخواهدداشت.دراینسناریوهماهنگیویک

پروژه
تمرک بر اسناد باالد ستی موردتوافق باعث رونق گردشگری مذهبی در استان خواهد شد .توضیح
سناریویشهرپایداربرمبنایسازةCATWOEچنینخواهدبود:
بندیآنها

 oمشتریانسیستمیاسناریو:زا رانداخلیوخارجیکهبرایجذب،بازاریابیوبخش
برنامهری یخاصیصورتگرفتهاست،استانبرایهربخشیاگروهاززا رانبرنامةمدونیدارد .
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 oفعاالن سیستم :دولت ،معاونت زا ران استانداری ،فرمانداری ،تولیت حرم حضرت معصومه(س)،
تولیت مسجد مقدس جمکران ،نهادهای امنیتی ،شهرداری ،سازمان میراث فرهنگی و بخش
خصوصیِعمدتاًداخلیبهصورتهماهنگ،یکپارچهومنسجم(وظایفهرنهادیادستگاهاجرایی
کامالًمشخصاست) .
 oمالکسیستمیامسئله:سیستممتولیومالکمشخصیدارد.احتماالًمعاونتزا راناستانداری
متولیسیستمخواهدبود .
صورتمنظومهایهماهنگدر


هایگردشگریمذهبیدراستانبه

فرایندتبدیلودگرگونی:برنامه
o
گذاریوسیاستگذاریپیشخواهدرفت .

حوزههاییهمچونآموزشی،پژوهشی،سرمایه

هابرنامهوسیاستوجوددارد.مقاومسازیو


بینیسیستمیاسناریو:برایرویاروییباتحریم

جهان
o
پایداریجهانبینیغالباست .

 oمحیط سیستم یا سناریو :مجموعه نهادها و دستگاههای اجرایی ،تولیتها ،بیوت مراجع ،اوقاف،
صورتهماهنگعملمیکنند.


بخشخصوصیومؤسساتمرتبطباگردشگریکهبه



سناریوی شهر زیبا

اینسناریوآیندةاید الگردشگریمذهبیدراستاناست.دراینسناریوتحریمهاکاهشیافتهو
حجم سرمایهگذاری در این حوزه اف ایش محسوسی مییابد .کاهش حجم تحریمها و برنامهری ی
گذاریها و بودجهها صرف پروژههای

مبتنی بر آمایش سرزمین در استان باعث میشود سرمایه
اولویت دار گردشگری مذهبی شود .تفاوت این سناریو با سناریوی قبلی سرعت پیشبرد پروژهها و

شتراست.در
علترفعموانعتحریم،سرعتپیشبردپروژههابی 


هااست.درپروژةشهرزیبا،به

برنامه
این سناریو ،حوزة گردشگری مذهبی دارای متولی است و اسناد باالدستی و م یتهای استانی
راهنمای عمل سازمانها و دستگاههای اجرایی است .در حوزة آموزش و پژوهش ،دانشگاهها تالش
میکنند تا توسعة رشتههای آموزشی و راهبری پایاننامه به سمت م یت رقابتی و شکوفاسازی آن

باشد.دربحثبودجه،تخصیصبودجهباتوجهبهبازدهیفعالیتواستعدادهایمنطقهخواهدبودو
حوزههای گردشگری مذهبی در اولویت خواهند بود .در حوزة سرمایهگذاری نی شورای شهر،

شهرداری ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت و استانداری روی پروژههای مرتبط با گردشگری تمرک 
میکنند و میکوشند تا فضای کسبوکار در این زمینه را تسهیل کنند و موانع قانونی را ازمیان

بردارند .در حوزة فرهنگی نی تالش میشود تا ازطریق تبلیغات و اطال رسانی و مذاکرات مداوم
هایداراینفوذمانندبیوتمراجع،تولیتهاوحوزةعلمیهجلبشود.نتیجة


همکارینهادهاوگروه
پارچگیدستگاههایاجرایی،تمرک 


هایراهبردیبلندمدت،هماهنگیویک

هاوبرنامه

تدوینسیاست
دراجرا،همکاریگروههایقدرتمند،وارتقایفرهنگگردشگری،اف ایشاشتغال،بهبودرفاهودرآمد،

ارتقایقدرتنرموتوسعةاقتصادیدراستانخواهدبود.ت وضیحسناریویشهرزیبابرمبنایسازة
CATWOEچنینخواهدبود:
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بندیآنها

 oمشتریانسیستمیاسناریو:زا رانداخلیوخارجیکهبرایجذب،بازاریابیوبخش
برنامه ری یخاصیصورتگرفتهاست.استانبرایهربخشیاگروهاززا رانبرنامةمدونیداردو

پروژههای گردشگری با سرعت بیشتری پیش میرود و رشد ساالنة زا ران چشمگیر و نرخ

ماندگاریزا ردرشهراف ایشیخواهدبود .
 oفعاالن سیستم :دولت ،معاونت زا ران استانداری ،فرمانداری ،تولیت حرم حضرت معصومه(س)،
تولیت مسجد مقدس جمکران ،نهادهای امنیتی ،شهرداری ،سازمان میراث فرهنگی و بخش
وصیداخلیوخارجیبهصورتهماهنگویکپارچهومنسجم.نقشسرمایهگذارانخارجی

خص
بسیارپررنگاست .
 oمالکسیستمیامسئله:معاونتزا راناستانداریمتولیسیستمخواهدبود .
 oفرایند تبدیل و دگرگونی :برنامههای گردشگری مذهبی با حضور ذینفعان داخلی و خارجی با
پیشمیرود .

سرعتزیادی
جهانبینی سیستم یا سناریو :تخصیص بودجه و سرمایهگذاری روی پروژهها با توجه به درجة

o
بودنآنهاست.نهادهایقدرتمنددراینزمینهنگاهحمایتیدارند .


بازدهی،رقابتواقتصادی
وکاربینالمللی .


محیطسیستمیاسناریو:فضایکسب
o
،قمبهمن لةشهرینمونهوتوسعهیافتهوموفقدرحوزةگردشگری

بهطورخالصه،دراینسناریو

شودومیتوانآنراپایتختفرهنگیجهانتشیعوحتیاسالمدرحوزههایی

مذهبیبرجستهمی
چونآموزشی،پژوهشی،فرهنگی،اقتصادیوسیاسیمعرفیکرد .

بحث و نتیجهگیری
سناریوهای باورپذیر پژوهش بر مبنای دو  عامل توسعة شهر بر مبنای م یت رقابتی و تحریمهای
خارجی شکل گرفتهاند .این سناریوها عبارتاند از سناریوی شهر آشوبزده ،سناریوی شهر پایدار،
زدهازمحلتالقیکاهشتحریمهای


سناریویشهرسوختهوسناریویشهرزیبا.سناریویشهرآشوب
خارجی و توسعة شهر بهصورت ناهماهنگ شکل گرفت .در این سناریو تحریمهای خارجی کاهش
مییابند ،ولی درآمدها و فرصتهای ایجادشده درجهت توسعة شهر بهصورت ناهماهنگ و نامنظم

کندکهدرآنتحریمهای


ایراتوصیفمی
تمرک خواهدیافت.سناریویشهرپایداروضعیتوآینده
خارجی تشدید میشود ،ولی سیاست یکپارچه و مدیریت هماهنگ شهری در حوزة گردشگری
مذهبیباعثخواهدشدتاعوارضمنفیناشیازتحریمکاهشیابد.سناریویشهرسوختهبدترین
وضعیتیاستکهممکناستدرآیندهاتفاقبیفتدوازمحلتالقیاف ایشتحریمهایخارجی و
میگیرد .در این سناریو ،درآمدها و
توسعة ناهماهنگ شهری در حوزة گردشگری مذهبی شکل  
ها،حملونقلوامکاناتشهری


یابدواینکاهشدرپیشرفتزیرساخت

هایعمرانیکاهشمی

بودجه
تأثیر مستقیم خواهد گذاشت .مدیریت شهری نی ناهماهنگ است و امکانات شهر در پروژههای
اریویپژوهشاست.دراینسناریو،هماف ایی

پراکندهتلفمیشود.سناریویشهرزیبااید الترینسن
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افول تحریم ها و بهبود مدیریت شهری در حوزة گردشگری مذهبی به شکوفایی و رونق گردشگری
مذهبی،اف ایشدرآمداستانیوماندگاریبیشترزا راندرشهرمنجرخواهدشد.مشخصاتهریکاز
شناسیسیستمهاینرمدرجدول 9ارا هشده

سناریوهابهصورتخالصهبرمبنایابعادشیوةر 
وش

است .

جدول  :9مشخصات سناریوها
سناریوی شهر

سناریوی شهر

آشوبزده

سوخته

سناریوی شهر پایدار

سناریوی شهر
زیبا

مشتریان

زا رانداخلیو
خارجیباماندگاری
کم 

عمدتاًزا رانداخلی
باماندگاریکم 

زا رانداخلی(قدرت
خریدکم)وزا ران
خارجی 

زا رانداخلیو
خارجیباتنو 
زیاد 

فعاالن

نهادهاودستگاههای
مختلفبهصورت

ناهماهنگ 

نهادهاودستگاههای
مختلفبهصورت

نامنظموپراکنده 

ذینفعانداخلی

بهصورتهماهنگو

متمرک 

ذینفعانداخلیو

خارجیبهصورت

هماهنگو
متمرک 

مالک

سیستممتولیندارد  سیستممتولیندارد 

معاونتامورزا ران 

معاونتامورزا ران 

فرایند
تبدیل

اجرایبرنامههای

ناهماهنگوبعضاً
متناقض 

جهانبینی اغتشاشوپراکندگی

فعالیتها 

سیستم
محیط
سناریو

ذینفعانداخلیو

خارجی 

اجرایبرنامههای

ناهماهنگو
نامتمرک 

برنامههاو

راهبردهای
هاوسیاستهای


برنامه
متمرک باتوجهبه
یکپارچهومتمرک 

واقعیتهایملیو

منطقهای 


بخشینگری 


مقاومسازیوپایداری 


توجهبهاصل
رقابتوبازدهی 

ذینفعانداخلی 


ذینفعانداخلی 


فضایکسبوکار

بینالمللی 



در این بخش ،پس از استخراج سناریوها ،با استفاده از روش مصاحبه با گروههای کانونی،
راهبردهاییبرایرویاروییهرسناریوباوضعیتپیشروارا هشدهاست :

راهبردهای مرتبط با سناریوی شهر آشوبزده 
ـسیاستگذاریمتمرک برایتوسعةاستانمبتنیبراستعدادهاوقابلیتهایاستان؛

لیتهایاستانازطریقتهیةبرنامةآمایشسرزمینجامع؛
ـشناساییم یتهاوقاب 
هایاقتصادیدراستانباتوجهبهاولویتها؛


ـحمایتازواحدهاوبنگاه
ـمدیریتمتمرک شهریدرحوزةگردشگریمذهبی؛
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نفعقدرتمنددراستانبهمنظورحرکتدرراستای


هایذی
ـاقنا ومتقاعدسازینهادهاوگروه
م یترقابتیاستان؛
ـهدایتمراک آموزشیودانشگاهیدرراستایم یتهایرقابتیاستانوپیگیریسیاستتقاضامحور؛
اندازیپروژههایشهری؛


هایفرهنگی،اقتصادیواجتماعیدرراه

ـتوجهبهاولویت
راهبردهای مرتبط با سناریوی شهر پایدار
هایاستانبهسرمایهگذارانداخلی


منظورمعرفیقابلیت

ـتالشبرایتقویتدیپلماسیعمومیبه
وخارجی؛
نظرسرمایهگذارانداخلیوخارجی؛


منظورجلب

ـتقویتقدرتنرماستانوبرندملیاستانیبه
ـتالشبرایجذبگردشگرانوزا رانمنطقهایمانندعراق،لبنان،عربستان،هندوپاکستان؛
ازاربهمنظورتمرک برگروههایمختلفزا رانداخلیوخارجی؛

ـتالشبرایبخشبندیب

ـاستفادهازظرفیتتقویتنرخارزبرایجذبگردشگرانوزا ران؛
هایدانشبنیاندرحوزةگردشگریمذهبی؛


کارازطریقحمایتازشرکت
ـبهبودفضایکسبو

راهبردهای مرتبط با سناریوی شهر زیبا
وکارازطریقجذبسرمایهگذاریخارجیازدیگرکشورها؛


ـبهبودفضایکسب
ـارتباطبامراک آموزشیوتحقیقاتیجهانبرایکاربستبازاریابیگردشگری؛
ـکاربستروش هاینوینبازاریابیمانندبازاریابیعصبی،بازاریابیویروسی،بازاریابیپارتی انیدر

حوزةگردشگریمذهبی؛
تانقمبهمن لةقطبگردشگریمذهبیدرجهاناسالم؛

ـمعرفیوتبلیغاس
هاوحملونقلشهریازطریقفرصتایجادشدةناشیازتحریم؛


ـتوسعةامکانات،زیرساخت
ـحمایتازسرمایه گذاریداخلیوخارجیباتوجهبهاسنادباالدستیشهریمانندسندآمایش

سرزمین؛
وردنیازحوزةگردشگریمذهبیازطریقپیگیریبرنامهری ی

ـارتقایمهارتهاینیرویانسانیم

آموزشیتقاضامحور؛
ـ تمرک مدیریت در حوزة معاونت زا ران استانداری بر حوزة سیاستگذاری و مدیریت سایر
سازمانهامانندسازمانمیراثفرهنگی؛

نگریوفعالیتهایج یرهایدراستان؛


نگریبهجایبخشی

ـپیگیریسیاستکل
هایمرتبطباگردشگریمذهبیدراستانمانندجذابیتهایطبیعی؛ 


برداریازسایرقابلیت

ـبهره
محیطیاستاندراجرایپروژههایشهری .


هایزیست

ـتوجهبهمحدودیت
راهبردهای مرتبط با سناریوی شهر سوخته
گیریازظرفیتجشنهاومراسممذهبیبرایتقویتحوزةگردشگریمذهبی؛


ـبهره
ـبهبودشاخصماندگاریمسافرانوزا راندراعیادومراسممذهبی؛
هایاستانازبنگاههایاقتصادیفعالدرحوزةگردشگریمذهبی؛


ـحمایتبانک
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ـ رفع موانع کسبوکارهای گردشگری در استان ازطریق اقدام هماهنگ امور مالیاتی ،گمرك،
شهرداریوسازمانصنعت،معدنوتجارت؛
هایمحلیوتقویتکسبوکارهایکوچک؛


هادرایجادبازارچه

هایشهرداری

ـاستفادهازظرفیت
ـتقویتبرندسوغاتسفروصنایعدستیاستانبرایایجاددرآمدزایی؛

ـشناساییفرصتهایکارآفرینیدرحوزةگردشگریمذهبیازسویمعاونتزا ران؛

سمتپروژههایمرتبطباگردشگریمذهبی.

ـهدایتبودجههایعمرانیبه
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منابع
احمدی شاپورآبادی ،محمدعلی و سب آبادی احمد (« .)1390تحلیلی بر ظرفیتهای توسعة گردشگری
فرهنگیکالنشهرقم».مطالعاتملی،دورة،12شمارة،2ص.112-83

مذهبی ـ
براتی،جواد،رسولزاده،مریم،رفیعیدارانی،هادیومظهری،محمد(«.)1392مدیریتراهبردیدرفضای

فصلنامة اقتصاد و
کسب وکار اقتصاد شهری (مطالعة موردی :گردشگری مذهبی شهر مشهد مقدس)»  .

مدیریتشهری،شمارة،6ص.125-110
اولویتبندیراهبردهایتوسعة گردشگری

حاتمینژاد،حسین،حبیبیان ،بهار وامیرشکاری،مریم («.)1395

مذهبیشهردزفول».نشریةگردشگریشهری،دورة،3شمارة،1ص .76-59
زاهد زاهدانی ،سیدسعید ،حکیمی نیا ،به اد ،طبیعی ،منصور ،گلی ،علی (« .)1397آیندهپژوهی فرهنگ
زیستمحیطی با روش اکتشاف و اعتباریابی سناریو (مورد مطالعه :شهر اصفهان)» .فصلنامه مطالعات و

تحقیقاتاجتماعیدرایران.دورة،7شمارة،3ص.468-441
سجاسی قیداری ،حمداهلل و کامرانیفر ،حدیث (« .)1393برنامهری ی راهبردی توسعة گردشگری مذهبی
گردشگریجمهوریاسالمیایران،چالشها

همایشبینالمللیعلمیوراهبردیتوسعة

کالنشهرمشهد».

وچشماندازها https://www.civilica.com/Paper-BCIT01-BCIT01_124.html.

شریعتی،سیدصدرالدین ،پورفرج،اکبروحیدری،محمد («.)1391نقشتمدناسالمیدرتوسعة گردشگری
مقصدهایمذهبی(موردمطالعهشهرمقدسقم)».مطالعاتمدیریتگردشگری،دورة،7شمارة،18ص
.23-1
برنامهری یتوسعة پایدارگردشگریبر
تقویفرد ،محمدتقی ( «.)1395
عباسنیا ،سیدمحمد و 

عبدی ،مرجان،
فصلنامةفضایگردشگری،
اساسمدلترکیبی SWOTو ANPمطالعة موردیاستانخراسانجنوبی» .
سالچهارم،شمارة،16ص.95-77
غفاری،محمد،رضاییدولتآبادی،حسینواناری،فرشید(«.)1393تحلیلعواملمؤثربروفاداریگردشگران

بهمقاصدگردشگری».مدیریتفرهنگسازمانی،سالدوازدهم،شمارة.3ص .568-551
فیروزجا یان،علیاصغر،یوسفی،ندا،میرمحمدتبار،سیداحمد(«.)1393تحلیلکارکردیگردشگریمذهبی
مجلةبرنامهری یوتوسعةگردشگری،سالسوم،شمارة،8ص

درایران(فراتحلیلیازپژوهشهاموجود)».

.165-143
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