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چکیده	
گردشگری مذهبی از رایج ترین اشکال گردشگری در جهان است و صاحب نظران 
موقعیت  لحاظ  به  مذهبی  گردشگری  که  نظرند  این  بر  گردشگری  صنعت 
ـ مذهبی خاص ایران جای رشد و توسعه بسیاری در میان کشورهای  فرهنگی 
دیگر دارد. در ایران اماکن مقدس مذهبی فراوانی وجود دارد که برخی در زمرۀ آثار 
ثبت شده در فهرست میراث ملی قرار دارند و عالوه بر داشتن جاذبه زیارتی، دارای 
ـ تاریخی نیز هستند. هدف از پژوهش پیش  رو مدل سازی  جاذبه های فرهنگی 
عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی در ایران با رویکرد آینده پژوهی و طراحی 
ـ تحلیلی اجرا شده و عوامل  ارتباطات این عوامل است. پژوهش با روش توصیفی 
مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی با روش تحلیل محتوا شناسایی شده است. 
ـ تفسیری، از آرای صاحب نظران دانشگاهی در  در بخش مدل سازی ساختاری 
حوزۀ گردشگری و مراکز پژوهشی با روش دلفی استفاده شده است. داده ها با 
ابزار مصاحبه و پرسش نامه دوبه دویی جمع آوری شده و با استفاده از مالک روایی 
صوری، روایی پرسش نامه سنجیده و ارزیابی شده است. روابط بین عوامل مؤثر 
بر توسعه گردشگری مذهبی در ایران با استفاده از روش شناسی تحلیلی نوینی با 
ـ تفسیری )ISM( تعیین و به صورت یکپارچه تحلیل  عنوان مدل سازی ساختاری 
شده است و در نهایت، با استفاده از تحلیل میک  مک )MICMAC(، نوع عوامل مؤثر 
با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری آن ها بر سایر عوامل  مشخص و سطح بندی شد. 
یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت 
کامل بر روند صنعت گردشگری مذهبی با میزان قدرت نفوذ 8 بیشترین تأثیر و 
عوامل کناره گیری دولت در برنامه های اجرایی و خصوصی سازی و راه اندازی رشته 

دانشگاهی گردشگری مذهبی با میزان قدرت نفوذ 2 کمترین تأثیر را دارد.

..........................................................................................................................................................................................................

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

تاریخ دریافت:	1398/07/22			 
تاریخ پذیرش:	1399/12/16

واژه های کلیدی:
ـ تفسیری،  ساختاری  مدل سازی   
آینده پژوهی،  مذهبی،  گردشگری 

ایران

مقدمه
امــروزه تحــوالت ســریع اقتصــادی، اجتماعــی و فّنــاوری از یک  ســو و فضــای رقابتــی میــان نظام هــای سیاســی، 
قدرت هــای بــزرگ و شــرکت های بین المللــی از ســوی دیگــر، پژوهــش دربــارۀ آینــدۀ گردشــگری را بــه مبــارزه بــرای بقــا و 
افزایــش معیشــت آن هــا تبدیــل کــرده اســت )Cho et al., 2016; Yu et al., 2016(. درک و مدیریــت تغییــرات مؤثــر در آینــدۀ 
ایــن صنعــت )Yu et al., 2016; Timothy & Olsen, 2006( و سیاســت گذاری بــرای گردشــگری یکــی از عناصــر موفقیت در این 
حــوزه اســت )Bramwell & Sharman, 1999; Dredge, 2010; Lee et al., 2018; Okazaki, 2008(. طبــق پیش بینــی آینده پژوهان 
گردشــگری تــا ســال 2030، جهــان شــاهد 1/9 میلیــارد گردشــگر ورودی بین المللــی و هزینه کــرد 2 تریلیــون دالر خواهــد 
ــن  ــن و پررونق تری ــرۀ قدیمی تری ــی در زم ــگری مذهب ــن گردش ــوندی، 1396: 3(. در این بی ــاهی س ــن پور و ش ــود )حس ب
ــود و  ــع آن نمی ش ــز مان ــی نی ــواری های اقلیم ــه دش ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــر جه ــال سراس ــته و ح ــگرهای گذش گردش
بــه قدمــت خــود فرهنــگ دینــی می رســد. آینده پژوهــی در زمینــه ای خــاص معمــواًل بــا روش هــای مشــخصی صــورت 
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ــق  ــتمر و دقی ــش مس ــا پای ــن روش ه ــی از ای ــرد . یک می گی
تحــوالت و پیشــرفت های فّنــاوری، فرهنگــی، سیاســی 
ــگری  ــد گردش ــا و قدرتمن ــت نوپ ــت. صنع ــادی اس و اقتص
ــرات  ــر تأثی ــال های اخی )Benckendorff et al., 2019: 1( در س

فرهنگــي  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  وضعیــت  در  زیــادي 
جهــان داشــته اســت )ابراهیــم زاده و همــکاران، 1394: 2(. 
ــای  ــن زیر مجموعه ه ــی از مهم تری ــی یک ــگری مذهب گردش
ــه از  ــت ک ــی اس ــگری جهان ــوع گردش ــزرگ و متن ــت ب صنع
جایــگاه ویــژه ای در رشــد اقتصادی کشــورها برخوردار اســت 
)آقاجانــی و فراهانی فــرد، 1394: 44(. بنــا بــر پژوهش هــای 
ــر  ــون نف ــاله 600 میلی ــگری، هرس ــی گردش ــازمان جهان س
ــد  ــفر می کنن ــان س ــر جه ــی در سراس ــای مذهب ــا انگیزه ه ب
)UNWTO, 2009(. بــه همیــن علــت اســت کــه امــروزه بازدیــد 

گردشــگران از اماکــن متبرکــه ماننــد زیارتگاه هــا، مقابــر 
و امامزاده هــا در چارچــوب گردشــگري مذهبــي یکــي از 
اشــتغال زاترین و پردرآمدتریــن فعالیت هــای اقتصــادي 
به شــمار می آیــد )مالزم الحســینی و همــکاران، 1396(. 
ــا قدمــت تاریخــی چندیــن  هزار ســاله، یکــی از ده  ــران، ب ای
ــا  ــران ب ــت. ای ــگری اس ــر گردش ــان از نظ ــذاب جه ــور ج کش
داشــتن 98 درصــد مســلمان و بیــش از پنــج هــزار امامــزاده، 
ــبی  ــیار مناس ــت بس ــی ظرفی ــز مذهب ــه و مراک ــه متبرک بقع
گردشــگر  جــذب  و  گردشــگری  صنعــت  توســعه  بــرای 
مذهبــی داخلــی و خارجــی دارد )فیروزجائیــان و همــکاران، 
1393: 144(. همچنیــن اهمیــت توجــه بــه توســعه صنعــت 
در  سیاســت گذاری  کالن  عرصه هــای  در  گردشــگری 
ــر  ــی نظی ــت و اقدامات ــده اس ــناخته ش ــتی ش ــران به درس ای
گردشــگری  حــوزۀ  در  کشــور  بیست ســاله  چشــم انداز 
 ،1404 ســال  تــا  گردشــگر  میلیــون   20 بــه  رســیدن  و 
نشــان دهندۀ اهمیــت دادن بــه  ایــن امــر در حیطه هــای 
کالن سیاســت گذاری اســت )کروبــی و همــکاران، 1391(. بــا 
توجــه بــه جایــگاه جهانــی ایــران از نظــر داشــتن جاذبه هــای 
اهمیــت  و  مذهبــی،  جاذبه هــای  به ویــژه  گردشــگری، 
محدودیت هــای  وجــود  بــا  و  آن  فرهنگــی  و  اقتصــادی 
فرهنگــی برخــی از انواع گردشــگری در این کشــور، شــناخت 
قابلیت هــا و توان هــای گردشــگری مذهبــی و کارکردهــا و 
پیامدهــای آن بــرای آینــدۀ جامعــه ایــران اهمیــت بســزایی 
دارد. در همیــن راســتا، بــا توجــه بــه اهمیــت و جایــگاه 
گردشــگری مذهبــی در ایــران، طــی ســال های گذشــته 
پژوهش هــا و تحقیقــات زیــادی صــورت گرفتــه اســت، 
ــترش  ــر گس ــر ب ــل مؤث ــر از عوام ــی فراگی ــون الگوی ــا تاکن ام
گردشــگری مذهبــی و ارتبــاط بیــن آن هــا ارائــه نشــده 
اســت. بنابرایــن موضــوع اصلــی ایــن پژوهــش مدل ســازی 

ــگری  ــعه گردش ــر توس ــر ب ــل مؤث ــیری عوام ـ تفس ساختاری 
ــا رویکــرد آینده پژوهــی بــرای افــق 1404 اســت.  مذهبــی ب
ــیری  ـ تفس ــازی ساختاری  ــتفاده از مدل س ــا اس ــن، ب بنابرای
ــه  ــورت یکپارچ ــن و به ص ــل تعیی ــن عوام ــط بی )ISM(1، رواب
تحلیــل می شــود و در نهایــت مــدل عوامــل مؤثــر بــر توســعه 
گردشــگری مذهبــی در ایــران بــا رویکــرد آینده پژوهــی 
ــایی  ــش شناس ــن پژوه ــدف از ای ــد. ه ــد ش ــی خواه طراح
عوامــل مؤثــر بر توســعه گردشــگری مذهبــی و طراحــی مدل 
یکپارچــه از ایــن عوامــل و مشــخص کردن ارتباطــات آن هــا 

ــوع گردشــگری اســت. ــا توســعه ایــن ن ب

ادبيات موضوعی
گردشگری

گردشــگری بخشــی پویــا اســت و از راه هــای گوناگــون در 
زندگــی مــردم تأثیــر می گــذارد )بریمانــی و همــکاران، 1397: 28(. 
ــر  ــروی کار ماه ــه نی ــت و ب ــر اس ــی کارب ــگری فعالیت گردش
ــد  ــاد می کن ــی را ایج ــغلی خوب ــای ش ــدارد و فرصت ه ــاز ن نی
و  بزرگ تریــن  گردشــگری  صنعــت   .)Ferrari et al., 2018(

متنوع تریــن صنعــت جهــان اســت کــه در چنــد دهــه اخیــر، 
ســهم عمــده ای در ایجــاد ارزش  افــزوده بــرای کشــورها 

داشــته اســت )گل زاده و همــکاران، 1397: 222(.

گردشگری مذهبی
از  بازدیــد  معاصــر  الگوهــای  بــه  مذهبــی  گردشــگری 
مکان هــای مهــم مذهبــی یــا زیارتــی اشــاره دارد کــه 
بازدیدکننــدگان آن بــا اهــداف مذهبــی و تفریحــی بــه 
 Rinschede, 1992; Shinde,( ایــن اماکــن ســفر می کننــد
و  باورهــا  ریشــه در  2015 ,2007(. گردشــگری مذهبــی 

اعتقــادات دینــی و مذهبــی دارد )ابراهیــم زاده و همــکاران، 
1390: 116(. گردشــگران مذهبــی را می تــوان بــه دو گــروه 
تقســیم بندی کــرد: گردشــگرانی کــه انگیــزۀ مســافرت 
آن هــا فقــط زیــارت و امــور مذهبــی اســت و زمــان و مــدت 
اقامــت آن هــا تابــع اوقــات فراغــت نیســت و دیگــری 
گردشــگرانی کــه ضمــن انجــام زیــارت و شــرکت در مراســم 
مذهبــی از مکان هــای دیگــر گردشــگری )اعــم از زیارتــي 
همــکاران،  و  )تقوایــی  می کننــد  دیــدن  تفریحــی(  و 
1389: 48(. انــواع گردشــگری مذهبــی را می تــوان بــر 
ــی  ــیم و بررس ــی تقس ــای گوناگون ــاد و جنبه ه ــاس ابع  اس
کــرد. هریــك از تقســیم بندی های زیــر بــر گردشــگری 
.)Rinschede, 1992: 55( تأثیــر بســزایی خواهــد داشــت

1. Interpretive S tructural Modeling
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جدول 1: تقسيم بندي انواع گردشگري مذهبي 

)پژوهش های نگارندگان، 1398(.

ابعاد و جنبه هاي مختلف

میزان سازمان يافته بودن سفرانگیزه ها و اهداف سفرطول مدت اقامت

بلندمدتكوتاه مدت
سفرهای عبادي و

زيارتي
شركت در كنفرانس ها و

جشن های مذهبي
بازديد از آثار تاريخی

و معماری اماكن مذهبي
 اشکال سازمان نیافتۀ
گردشگری مذهبي

اشکال
سازمان يافتۀ

گردشگری مذهبي

ــال  ــان در ح ــورهای جه ــتر کش ــی در بیش ــگری مذهب گردش
افزایــش اســت و عالقــه فــراوان مــردم بــه مذاهــب و ادیــان بــه 
علــت بازدیــد از ایــن اماکــن بیشــتر شــده اســت )کاویان فــر، 
1386(. به طور کلــی می توانیــم تصریــح کنیــم کــه فرمــول 
گردشــگری مذهبــی، بــا مضمونــی خنثی تــر، انــواع ســفرها 
)داوطلبانــه، موقتــی و غیرانتفاعــی( را در بــر می گیــرد و 
انگیزه هــای مذهبــی خالــص هم زمــان بــا دیگــر انگیزه هــای 

مربــوط بــه انــواع گردشــگری درهــم می آمیــزد. شــکل 1 
ــب  ــگری و مذه ــن گردش ــل بی ــط متقاب ــی از رواب ــدۀ ناش پدی
را نشــان می دهــد. ســاختار گردشــگری مذهبــی شــامل 
 Timothy( ســه عنصــر اصلــی اســت: انگیــزه، ســفر و مقصــد
Olsen, 2006 &(. ایــن نمــودار کمــک می کنــد تــا بــه درک 

ایــن روابــط  از برخــی گزاره هــای توصیــف  مناســب تری 
دســت یابیــم. 

شکل 1: پيش نويس روابط متقابل ميان گردشگری و مذهب

 )موسوی و همکاران، 1393(.

آينده پژوهی گردشگری
تالش هــای علمــی بشــر بــرای شــناخت آینــده نخســتین  بــار 
بــا پیش بینــی شــروع شــد و در برنامه ریــزی بــه کار رفــت؛ 
بــا مشــاهدۀ تکــرار در وقــوع رویدادهــا، ایــن پیش فــرض 
ــه  ــه هم ــوان ب ــات آن را می ت ــج و تبع ــه نتای ــد ک ــود آم به وج
رویدادهایــی از آن جنــس تعمیــم داد )البــرزی و همــکاران، 
1391(. می تــوان گفــت آینده پژوهــی شــاخه ای از علــوم 
ــر ایــن  ــه افــراد جامعــه مرتبــط اســت. ب انســانی اســت کــه ب
قیــاس، آینده پژوهــی دانشــی ارزش بنیــان اســت. توجــه 
بــه آینده پژوهــی گردشــگری بــا تأکیــد بــر پیش بینــی تقاضـــا 
در دهــه1960 و 1970 در اروپــا و ایــاالت  متحــدۀ امریــکا 
ــتی در  ــت نادرس ــه عل ــج ب ــن روش به تدری ــا ای ــد، ام ــاز شـ آغ
داد  از دســت  را  خــود  جذابیــت   1990 و   1980 دهــه 
ــبب  ــی س ــر، آینده پژوه ــال های اخی )Pos tma, 2015(. در س

ــده   ــگري ش ــا گردش ــط ب ــات مرتب ــیاري از موضوع ــور بس ظه
ــناختی  ــائل جمعیت ش ــامل مس ــات ش ــن موضوع ــت. ای اس
ــوط  ــائل مرب ــان، مس ــت جه ــتن جمعی ــد پا به سن گذاش مانن
بــه توســعه پایــدار گردشــگری و تأثیــرات گردشــگري در 
ــه  ــرفته ب ــای پیش ــگرپذیر و ورود فّناوری ه ــورهای گردش کش
دنیــای گردشــگری اســت. اهمیــت بحــث آینده پژوهــی و 
ــگاری در صــــنعت گردشــــگری باعــث شــــده اســت  آینده ن
ــرات  ــتون فق ــه س ــناریو به منزل ــر ســ ــی ب ــزی مبتن برنامه ری

)ibid( .ــد ــاد کنن ــگری ی گردش
ــر و  ــل مؤث ــوص عوام ــه در خص ــای صورت گرفت در پژوهش ه
بنیــادی حــوزۀ گردشــگری مذهبــی، هر یــک از پژوهشــگران 
بــر یــک یــا چنــد بعــد تأثیرگــذار تأکیــد کــرده  و شــاخص ها و 

ــد. ــه کرده ان ــی را ارائ زیر معیارهای
ابراهیــم زاده و همــکاران )1390(، در مقالــه برنامه ریــزی 
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راهبــردی توســعه گردشــگری بــا تأکیــد بــر گردشــگری 
مذهبــی )مطالعــه مــوردی: شــهر قــم(، بــه ارائــه راهکارهــا و 
تعییــن راهبرد هــای به کار رفتــه برای ایــن شــهر پرداخته اند. 
ــه راهبرد هــای پذیرفتنــی  ــج نهایــی مبیــن آن اســت ک نتای
ــت  ــم در اولوی ــهر ق ــی ش ــگری مذهب ــزی گردش در برنامه ری
نخســت، راهبرد هــای محافظه کارانــه  اســت. بــدری و طیبی 
)1391(، در بررســی عوامــل مؤثــر بــر هزینه های گردشــگری 
مذهبــی )مطالعــه مــوردی: شــهر مقــدس مشــهد(، ضمــن 
بررســي هزینــه گردشــگران در فراینــد اقتصــاد گردشــگری، 
ــی در  ــگران مذهب ــای گردش ــترین هزینه ه ــه واکاوی بیش ب
ــه  ــه هزین ــواردی از جمل ــه م ــه ب ــد ک ــهد می پردازن ــهر مش ش
مذهبــی و خــوراك، تفریحــات، بازدیــد، تــردد و حمل و نقــل، 
اقامــت، گشــت و گذار، خدمــات ارتباطــی، خدمــات شــهری 
و ماننــد آن اختصــاص دارد. فیروزجائیــان و همــکاران 
)1393(، در مقالــه تحلیــل کارکــردي گردشــگری مذهبی در 
ایــران )فراتحلیلــی از تحقیقات موجود( بــه روش فراتحلیل، 
پیامدهــای متنــوع و تأثیرات گردشــگری مذهبــی را در چهار 
بخش اقتصادی، سیاســی و برنامــه ای، اجتماعی و فرهنگی 
بررســی می کننــد و بــر ایــن نظرنــد کــه گردشــگری مذهبــی 
موجــب بهبــود زیرســاخت های اساســی در منطقــه، ایجــاد 
ــهرهای  ــادی ش ــود اقتص ــا و بهب ــش درآمده ــتغال، افزای اش
ــریف )1394(،  ــلطانی و ش ــود. س ــگر می ش ــرای گردش پذی
خدمــات گردشــگری مذهبــی در حــرم شــاه چراغ شــیراز را با 
تأکیــد بــر عوامــل محیطــی رضایت ســنجی کردنــد کــه نتایج 
ـ اقتصــادی  اجتماعی  وضعیــت  از  تابعــی  رضایتمنــدی، 
گردشــگران و از طرفــی رضایت بیشــتر زائران بومــی و مهاجر 
را نشــان می دهــد. قنبــری برزیــان )1396( بــه تبییــن ذائقــه 
گردشــگری مذهبــی بــا تأکیــد بــر جوانــان، موانــع و چالش ها 
در جامعــه ایــران پرداختــه اســت. نتایــج پژوهــش وی حاکی 
از تغییــرات فرهنگــی اجتماعــی، چالش  هــا و اوضــاع دوران 
جوانــی اســت کــه بــر ذائقــه گردشــگری دینــی جامعــه ایرانی 

اثــر گذاشــته اســت.
ســلیمان و محمــد )2011(، در مقالــه ای بــا عنــوان »عوامــل 
مؤثــر بــر بــازار گردشــگری  مذهبــی: مطالعــه مــوردی 
ســرزمین های فلســطین«، بــه اهمیــت گردشــگری مذهبــی 
در فلســطین پرداخته انــد. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان 
می دهــد که فلســطین بــا توجه بــه تاریــخ، میــراث، فرهنگ، 
موقعیــت جغرافیایــی و مذهــب منحصر به فــرد اســت. علــی 
)2013(، در پژوهــش خــود بــا عنــوان »گردشــگری مذهبــی 
در مصــر«، راهبردهــای کشــورهای گوناگــون در گردشــگری 
ــا مصــر مقایســه و بررســی کــرده اســت و نقــش دولــت و  را ب

ــد. ــان می کن ــوط را بی ــازمان های مرب س
ســانگ هیــون و همــکاران )2013( بــه بررســی »الگــوی 

مشــهد«  شــهر  در  گردشــگری  اثربخــش  مدیریــت 
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــی حاک ــن بررس ــج ای ــد. نتای پرداخته ان
اطالع رســانی های  پیشــرفته،  فّناوری هــای  از  اســتفاده 
ــته  ــازمان های وابس ــوب از س ــی مطل ــاد نظام ــب، ایج مناس
گردشــگری بــرای افزایــش کیفیــت خدمــات و ایجــاد جاذبــه 
بــرای ســرمایه گذاران بخــش  خصوصــی عاملی برای توســعه 

ــود. ــد ب ــهد خواه ــهر مش ــی ش ــگری مذهب گردش
گردشــگری  دربــارۀ  انجام گرفتــه  پژوهش هــای  پیشــینه 
مذهبــی مبیــن و قوام بخــش ایــن فرضیــه اســت کــه تاکنــون 
پژوهش هایــی در زمینــه مدل ســازی عوامــل مؤثــر بر توســعه 
گردشــگری مذهبی بــه روش هــای تحقیق در عملیــات نرم و 

رویکــرد آینده پژوهــی صــورت نگرفتــه اســت.

روش شناسی پژوهش
نتایــج  و  ـ تحلیلــی  توصیفی  مقالــه  ایــن  تحقیــق  روش 
ــگری  ــعه گردش ــر توس ــر ب ــل مؤث ــت. عوام ــردی اس آن کارب
مذهبــی بــا روش تحلیــل محتــوا شناســایی شــده و در 
ـ تفســیری، از آرای خبــرگان  بخــش مدل ســازی ساختاری 
مراکــز  و  گردشــگری  حــوزۀ  در  دانشــگاهی صاحب نظــر 
ــا  ــت. داده ه ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــا روش دلف ــی ب پژوهش
بــا ابــزار مصاحبــه و پرســش نامه دوبه دویــی جمــع آوری 
بــا  سنجشــی  ابــزار  هــر  پرســش نامهیا  روایــی  و  شــده 
ــازی  ــت. مدل س ــده اس ــی ش ــوری ارزیاب ــی ص ــالک روای م
ـ تفســیری )ISM( روشــی نظام مند و ســاختاریافته  ساختاری 
بــرای برقــراری و فهــم روابــط میــان عناصــِر نظامــی پیچیــده 
اســت کــه وارفیلــد در ســال 1974 معرفــی کــرد )آتش ســوز 
ـ تفســیری  ساختاری  مدل ســازی   .)1395 همــکاران،  و 
فراینــدی متعامــل در مجموعــه ای از عناصــر گوناگــون و 
ــا همدیگــر اســت کــه در مــدل نظام منــد جامعــی  مرتبــط ب
-257  :1392 همــکاران،  و  )آذر  می شــود  ســاختاربندی 
ـ تفســیری،  ساختاری  مدل ســازی  اصلــی  ایــدۀ   .)286
تجزیــه سیســتم پیچیــده بــه چنــد زیرسیســتم، با اســتفاده 
از تجربــه عملــی و دانــش خبــرگان بــرای ســاخت مــدل 

ــت. ــطحی اس ــاختاری چندس س
مدل ســازی  روش  و  دلفــی  روش  نمونه گيــری:  روش 
ـ تفســیری ایجــاب می کنــد که اطالعــات خبرگان  ساختاری 
و متخصصــان دریافــت و تحلیــل شــود. بــرای انتخــاب 
ـ تفســیری،  گــروه مدل ســازی ساختاری  و  گــروه دلفــی 
نمونه گیــری بــه روش هدفمنــد صــورت گرفتــه اســت، چــون 
هــدف تعمیــم نتایــج نیســت. معیارهــای انتخاب خبــرگان، 
تســلط نظــری، تجــربۀ عملــی، تمایــل و توانایــی مشــارکت 
ــه در  ــور توج ــتۀ درخ ــت. نک ــی اس ــش و دسترس در پژوه
تعییــن تعــداد خبــرگان، کســب اطمینــان از جامعیــت 
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ــرگان  ــداد خب ــت. تع ــش اس ــون در پژوه ــای گوناگ دیدگاه ه
ــاالت  ــیری مق ـ تفس ــازی ساختاری  ــرکت کننده در مدل س ش
ــت.  ــر اس ــت نف ــا بیس ــارده ت ــن چه ــواًل بی ــده معم بررسی ش
در نهایــت، بیســت نفــر از خبــرگان و متخصصــان دانشــگاه ها 
ــرای  ــده ب ــای یادش ــه معیاره ــه ب ــا توج ــی ب ــز پژوهش و مراک
ــده اند. ــاب ش ــش انتخ ــد پژوه ــکاری در فراین ــرکت و هم ش
روایــی محتوایــی: عوامــل مؤثــر بــر توســعه گردشــگری 
مذهبــی بــه روش تحلیــل محتوایــی شناســایی  شــده و روابط 
ـ تفســیری  بیــن ابعــاد و شــاخص  مدل ســازی ساختاری  
در  پرســش نامه  محتوایــی  روایــی  اســت.  شــده  تفســیر 
ــزار  ــک اب ــه ی ــاره دارد ک ــی اش ــد و میزان ــه ح ــش ب ــن پژوه ای
منعکس کننــدۀ محتــوای مشــخص مــد نظر باشــد. بر  اســاس 
روش الوشــه، بــرای ایجــاد روایــی محتوایــی در پرســش نامه، 
ــوا و  ــنۀ محت ــه، دام ــوزۀ مطالع ــات در ح ــرور ادبی ــا م ــدا ب ابت
آیتم هــای پرســش نامه تدویــن می شــود؛ ســپس از اعضــای 
پانــل محتــوا خواســته می شــود بــا انتخــاب یکــی از ســه گزینه 
»ضــروری«، »مفیــد، امــا نــه ضــروری« یــا »غیرضــروری«، بــه 
میــزان مناســب بودن هــر آیتــم پاســخ دهنــد. بر این اســاس، 
ــبه  ــی محاس ــی محتوای ــبت روای ــک، نس ــه ی ــک رابط ــا کم ب
می شــود و بــا توجــه بــه ســطح الزم بــرای معنــاداری آمــاری، 
)p <0/05(کمینــه 75/ بــرای پذیــرش در هــر مرحلــه به دســت 
می آیــد. بــرای نمونــه نســبت روایــی محتوایــی بــرای توســعه 
گردشــگری مذهبــی در ایــران برابــر 0/8 و به صــورت زیــر 

محاســبه شــده اســت.
رابطه 1:

N e= تعداد اعضایی که پاسخ ضروری داده اند 
 N =عداد کل اعضای پانل

پرســش نامه  پایایــی،  مجــدد  آزمــون  روش  بــا  پايايــی: 
آی اس ام ســنجیده شــده اســت. بر این اســاس، پرســش نامه 
مزبــور دوبــاره بــه ســه نفــر از خبــرگان و متخصصانــی ارســال 
شــد کــه دسترســی مجــدد بــه آن هــا امکان پذیــر بــود. 
در نهایــت، مجمــوع هم بســتگی پاســخ های اعالم شــده از 
طــرف خبــرگان بــرای هــر دو مرحلــه 0/785 محاســبه شــد. 
ایــن شــاخص مؤیــد آن اســت کــه پرســش نامه دارای پایایــی 

قابل قبــول اســت.
ـ تفسیری: فرایند مدل سازی ساختاری 

گام اول: شناسایی عوامل مربوط به مسئله. 
ایــن مرحلــه بــا بررســی پژوهش هــای گذشــته و دریافــت نظــر 

کارشناســان انجــام می شــود.
گام دوم: تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری. 

در ایــن مرحلــه عوامــل به صــورت دوبــه دو با هــم بررســی 
ــه  ــل ب ــای ذی ــتفاده از نماده ــا اس ــخ دهنده ب ــوند و پاس می ش

ــردازد: ــل می پ ــط عوام ــن رواب تعیی
نماد V: یعنی i به j منجرمی شود.

نماد A: یعنی j به i منجر می شود.
نماد X: ارتباط دوطرفه از i به j و برعکس.

نماد O: هیچ ارتباطی بین i و j وجود ندارد.
گام سوم: ایجاد ماتریس دسترسی اولیه. 

در ایــن مرحلــه ماتریــس خودتعاملــی ســاختاری بــه ماتریس 
اولیــه  ماتریــس دسترســی  و  تبدیــل می شــود  دو دویــی 
ــر و X و  ــه صف ــای A و O ب ــل نماده ــد. از تبدی ــت می آی به دس
ــس  ــه ماتری ــاختاری ب ــی س ــس خودتعامل ــک، ماتری ــه ی V ب
دو دویــی تبدیــل شــده اســت کــه به اصطــالح ماتریــس 

دسترســی اولیــه خوانــده می شــود.
گام چهارم: ایجاد ماتریس دسترسی نهایی.

به دســت آمــد،  اولیــه   پس از  آن کــه ماتریــس دسترســی 
بــا وارد کــردن انتقال پذیــری در روابــط عوامــل، ماتریــس 

می آیــد. به دســت  نهایــی  دسترســی 
گام پنجــم: بخش بنــدی ســطح وارفیلــد، دو قاعــدۀ اصلــی را 

ــد. ــان می کن ــطح بندی بی ــرای س ب
ــتون  ــاس س ــر  اس ــر را ب ــی عناص ــوع فراوان ــدۀ اول: مجم قاع
مجمــوع خروجــی و مجمــوع مشــترک معیــن کــرده و بــه 
ــا بزرگ تریــن فراوانــی ســطح بندی  ترتیــب از کوچک تریــن ت

کنیــم.
ــت.  ــروف اس ــرار مع ــدۀ تک ــه قاع ــده ب ــن قاع ــدۀ دوم: ای قاع
کوچک تریــن  بــه  توجــه  بــا  جــدول  اولیــن  بــر  اســاس 
مجمــوع فراوانــی در ســتون مجمــوع خروجــی و مجمــوع 
مشــترک، عنصــر یــا عناصــر ســطح بندی می شــوند. عناصــر 
سطح بندی شــده  از جــدول حــذف و دوبــاره قاعــده اجــرا 
می شــود. فراینــد حــذف و روابــط غیر مســتقیم تعمیــم 

می یابــد.
ــتگی  ــزان وابس ــوذ و می ــدرت نف ــل ق ــر: تجزیه وتحلی گام آخ
ــوذ  ــتگی و نف ــدرت وابس ــاس ق ــر  اس ــک(. ب ــودار میک م )نم
ــمت  ــار قس ــه چه ــی را ب ــتگاه مختصات ــوان دس ــل می ت عوام
تقســیم و تعریــف کــرد. گــروه اول، عوامــل خود مختــار 
)ناحیــه 1( کــه قــدرت نفوذ و وابســتگی ضعیفــی دارنــد. گروه 
دوم، عوامــل  وابســته1 )ناحیــه 2( کــه قــدرت نفــوذ ضعیفــی 
ــوم،  ــروه س ــد. گ ــادی برخوردارن ــتگی زی ــا از وابس ــد، ام دارن
ــتگی  ــوذ و وابس ــدرت نف ــه ق ــه 3( ک ــدی2 )ناحی ــل پیون عوام
زیــادی دارنــد. گــروه چهــارم، عوامــل  مســتقل اصلــی3 
)ناحیــه4( کــه از قــدرت نفــوذ زیــادی برخوردارنــد و وابســتگی 

1. Dependent variables
2. Linkage variables
3. Autonomous variables
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کمــی دارنــد. از جمع کــردن ورودی هــای یــک در هــر ســطر و 
ســتون، قــدرت نفــوذ و وابســتگی عوامــل به دســت می آیــد.

يافته های پژوهش
ــر توســعه گردشــگری مذهبــی در  شناســایی عوامــل  مؤثــر ب

ــران ای
بــدون  گردشــگری  آینده پژوهــی  روش هــای  به کارگیــری 
آن  بــر  مؤثــر  اصلــی  عوامــل  و  محرك هــا  در نظرگرفتــن 
امکان پذیــر نخواهــد بــود. برخــی تغییــرات جهانــی بــر 
ــذارد و  ــر می گ ــد تأثی ــی آن ان ــگران در پ ــه گردش ــی ک تجارب
ــگری در  ــان گردش ــد و مجری ــران مقص ــش مدی ــخ و واکن پاس
برابــر ایــن تغییــرات در انواع محصــوالت و خدماتی کــه امروزه 
ــرآورده  ــت را ب ــدۀ صنع ــای آین ــا نیازه ــوند ت ــی می ش طراح
ــوآوري در ایــن  ســازند تأثیــر می گــذارد. ایــن امــر اهمیــت ن
صنعــت را بیش از پیــش نمایــان می کنــد. در ایــن پژوهــش، 
عوامــل مؤثــر بر توســعه گردشــگري مذهبی در کشــور ایــران، 
پــس از شناســایی، بــا رویکــرد آی اس ام ســطح بندی شــده و 

ــدول 2(.  ــت )ج ــیده اس ــرگان رس ــد خب ــه تأیی ب

جدول 2: عوامل  مؤثر بر توسعۀ گردشگری مذهبی )ابراهيم زاده و همکاران، 1390؛ 
آقاجانی و فراهانی فرد، 1394؛ دهشيری، 1394 و پژوهش های نگارندگان، 1398(.

عواملرديف

c1برنامه ريزی، سیاست گذاری و نظارت كامل بر روند صنعت 
گردشگری مذهبی

c2كناره گیری دولت در برنامه های اجرايی و خصوصی سازی

c3بسترسازی و ترويج فرهنگ گردشگری مذهبی در سطح جامعه

c4سرمايه گذاری برای تبلیغات و بازاريابی گردشگری مذهبی

c5ايجاد مراكز آموزشی و امکانات گردشگری با استانداردهای 
بین المللی

c6تبادل استاد، دانشجو و فنّاوری صنعت گردشگری مذهبی میان 
كشورها

c7برگزاری تورهای گردشگری مذهبی، كنگره های بین المللی و 
سمینارهای ملی

c8اشتغال زايی برای فارغ التحصیالن رشته های گردشگری

c9دسترسی آسان و سريعمتقاضیان به تسهیالت اداری و مالی 

c10اختصاص اعتبارات برای پژوهش در مباحث مذهبی

c11سرمايه گذاری بخش خصوصی در گردشگری مذهبی

c12راه اندازی رشتۀ دانشگاهی گردشگری مذهبی

)SSIM( 1ماتريس خود تعاملی ساختاری
پــس از شناســایی عوامــل مؤثــر بــر گردشــگری مذهبــی در 
ــاختاری  ــی س ــس خودتعامل ــل در ماتری ــن عوام ــران، ای ای
وارد شــد. خبــرگان ایــن ماتریــس را در چهــار حالــت روابط 
به دســت آمده  اطالعــات  کرده انــد.  تکمیــل  مفهومــی 
ساختاری ـ تفســیری  مدل ســازی  روش  بــر  اســاس 
ســاختاری  خود تعاملــی  ماتریــس  و  شــده  جمع بنــدی 
حالت هــای  و  عالئــم  اســت.  شــده  تشــکیل  نهایــی 
به کار رفتــه در ایــن رابطــه مفهومــی در جــدول 3 ارائــه 

ــت ــده اس ش

جدول 3: ماتريس خود تعاملی ساختاری عوامل مؤثر 
توسعۀ گردشگری بر مذهبی

j
IC1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12

C1-OAXVXVXOXVV

C2-OAOAVOXAOO

C3-VVXVXAVOV

C4-VOAXXVXO

C5-AVVXOXX

C6-AVOVXV

C7-XAAXO

C8-OAAX

C9-XXO

C10-XO

C11-O

C12-

ماتريس دسترسی اوليه2
ماتریــس  تبدیــل  از  اولیــه  دسترســی  ماتریــس 
ارزشــي  دو  ماتریــس  یــك  بــه  ســاختاری  خود تعاملــی 
اســتخراج  بــرای  اســت.  آمــده  به دســت  یــك(  )صفــر- 
ماتریــس دسترســی، بایــد در هــر ســطر عــدد 1 جایگزیــن 
عالمت هــای V و X و عــدد صفــر جایگزیــن عالمت هــای 
A و  Oدر ماتریــس دسترســی اولیــه شــود. پــس از تبدیــل 
ــی  ــس دسترس ــت آمده ماتری ــه به دس ــطرها، نتیج ــمۀ س ه
ــد/  ــن بع ــه بی ــط ثانوی ــپس رواب ــود س ــده مي ش ــه نامی اولی
شــاخص ها کنتــرل شــده اســت. راببطــه ثانویــه به گونــه ای 
اســت کــه اگــر ُبعــد J بــه ُبعــد I و ُبعــد K بــهI  منجــر شــود، ُبعد 

ــدول 4(. ــد )ج ــد ش ــر خواه ــد K منج ــه ُبع J ب

1. S tructural Self – Interaction Matrix
2. Initial Reachability Matrix
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جدول 4: ماتريس دسترسی اوليه )يافته های پژوهش، 1395(

j
IC1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12

C1100111110111

C2010000101000

C3001111110101

C4110110011110

C5000010111011

C6110001010111

C7000101110010

C8101100110001

C9011110101110

C10110000111110

C11000111111110

C12000010010001

ماتريس دسترسی نهايی1
دخالت دادن  با  اولیه،  دسترسی  ماتریس  تشکیل  از  پس 
گردشگری  توسعه  بر  مؤثر  عوامل  روابط  در  انتقال پذیری 
مذهبی، ماتریس دسترسی نهایی تشکیل می شود تا ماتریس 
دسترسی اولیه سازگار شود. بدین صورت که اگرi  و j و نیز j و 
k باهم در ارتباط باشند، آنگاه i و k با هم در ارتباط اند. در 
این مرحله کلیه روابط ثانویه بین عوامل بررسی شده است و 
ماتریس دسترسی نهایی مطابق جدول 5 به دست آمده است. 
در این ماتریس قدرت نفوذ هر متغیر عبارت است از تعداد 
نهایی عوامل )شامل خودش( که ممکن است در ایجاد آن ها 
نقش داشته باشد. میزان وابستگي عبارت است از تعداد نهایی 

عواملی که موجب ایجاد عوامل مذکور می شوند.

جدول 5: ماتريس دسترسی نهايی )يافته های پژوهش، 1398(.

j
IC1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12

 قدرت
نفوذ

C11001111101118

C20100001100002

C30011111101017

C41101100111107

C50000101110115

C61100010101116

C70001011100104

C81011001100015

C90111101011107

C101100001111106

C110001111111107

C120000100000012

 میزان
وابستگی

442674895675

1. Final Reachability Matrix

در جــدول 5، قــدرت نفــوذ )میزان تأثیــری که هریــک از عوامل  
ــده در  ــاخص شناسایی ش ــد( دوازده ش ــل  دارن ــایر عوام ــر س ب
ایــران مشــاهده  در  گردشــگری مذهبــی  توســعه  بخــش 
می شــود. نتایــج بیانگــر ایــن اســت کــه عوامــل برنامه ریــزی، 
سیاســت گذاری و نظــارت کامــل بــر رونــد صنعــت گردشــگری 
ــل  ــر و عام ــترین تأثی ــوذ 8 بیش ــدرت نف ــزان ق ــا می ــی ب مذهب
کناره گیــری دولــت در برنامه هــای اجرایــی و خصوصی ســازی 
و راه انــدازی رشــته دانشــگاهی گردشــگری مذهبــی بــا میــزان 

قــدرت نفــوذ 2 کمتریــن تأثیــر را دارد.
سطح بندی عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری مذهبی در ايران

توسعه  بر  مؤثر  عوامل  نهایی،  دسترسی  ماتریس  از  بعد 
گردشگری مذهبی سطح بندی می شوند. نتایج حاکی از آن 
کامل  نظارت  و  سیاست گذاری  برنامه ریزی،  عامل  که  است 
بر روند صنعت گردشگری مذهبی، قوی ترین و پر نفوذترین 
برانگیزانندۀ توسعه گردشگری مذهبی در ایران است و همانند 
برای  اول  باید در وهله  و  زیربنای مدل عمل می کند  سنگ 
توسعه گردشگری مذهبی و دست یازیدن به آن در افق 1404 

روی آن تأکید کرد )جدول 6(.

جدول 6: سطح بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی در ايران 

)يافته های پژوهش، 1398(.

سطحمجموعۀ مشترکمجموعۀ ورودیمجموعۀ خروجیعوامل

C1،10 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 
ششم4، 6، 8، 410، 6، 7، 8، 1110، 12

C29 ،710 ،9 ،6 ،49اول

C3،8 ،7 ،6 ،5 ،4 
پنجم6، 88، 109، 12

C4،9 ،8 ،5 ،2 ،1 
پنجم1، 8، 9، 111، 3، 7، 8، 9، 1011، 11

C512 ،11 ،9 ،8 ،712 ،11 ،9 ،4 ،3 ،112 ،11 ،9سوم

C612،11،10،8،2،111 ،7 ،3 ،111 ،3 ،1چهارم

C711،8،6،4،111 ،10 ،9 ،8 ،5 ،3 ،28، 11دوم

C812 ،7 ،4 ،3 ،1،10 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1 
سوم12 ،7 ،4 ،3 ،111، 12

C9،7 ،5 ،4 ،3 ،2 
پنجم11 ،10 ،5 ،4 ،22، 4، 5، 10، 1011، 11

C101، 2، 7، 8، 9، 1111 ،9 ،6 ،4 ،3 ،11، 9، 11چهارم

C114، 5، 6، 7، 8، 9، 1010 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،14، 5، 6، 7، 9، 10پنجم

C125، 88 ،6 ،5 ،3 ،15، 8اول

همان طــور کــه در جــدول 6 مالحظــه مي شــود، عوامــل  
ــرد  ــا رویک ــران ب ــی در ای ــگری مذهب ــعه گردش ــر توس ــر ب مؤث
آینده پژوهــی بــرای افــق 1404 بــه شــش ســطح طبقه بنــدي 
شــده  اســت. در گــراف آی اس ام، روابط متقابــل و تأثیرگذاری 
بیــن معیارهــای ســطوح مختلــف آشــکار اســت کــه موجــب 

ــکل 2(. ــود )ش ــری می ش ــای تصمیم گی ــر فض درک بهت
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تحليل ميک مک
ــا  ــل ب ــوع عوام ــک، ن ــتفاده از میک م ــا اس ــه، ب ــن مرحل در ای
ــل  ــایر عوام ــر س ــا ب ــری آن ه ــذاری و اثرپذی ــه اثرگ ــه ب توج
ــا  ــوذ ی ــدرت نف ــن ق ــس از تعیی ــد و پ ــد ش ــخص خواه مش
اثرگــذاری و قــدرت وابســتگی همــه عوامــل  مؤثــر در توســعه 
گردشــگری مذهبــی ایــران، بــا رویکــرد آینده پژوهــی در 
ــل  ــر عوام ــس اث ــه روش ماتری ــه های چهارگان ــی از خوش یک
 3 شــکل  از  کــه  همان طــور  می شــوند.  طبقه بنــدی 
مشــخص اســت، عوامــل ایجــاد مراکــز آموزشــی و امکانــات 
گردشــگری بــا اســتانداردهای جهانــی )5(، اشــتغال زایی 
بــرای فارغ التحصیــالن گردشــگری )8( و برگــزاری تورهــای 
گردشــگری مذهبــی، کنگره هــای بین المللی و ســمینارهای 
ملــی )7( بیشــتر از ســایر عوامــل متأثــر بــوده و از لحــاظ 
سیســتمی جــزو عناصــر اثرپذیــر و وابســته اســت. عواملــی 
ماننــد برنامه ریــزی، سیاســت گذاری و نظــارت کامــل بــر 
رونــد صنعــت گردشــگری مذهبــی )1(، ســرمایه گذاری برای 

ــی  ــی )4(، دسترس ــگری مذهب ــی گردش ــات و بازاریاب تبلیغ
آســان و ســریع متقاضیــان بــه تســهیالت اداری و مالــی 
)9( و بسترســازی و ترویــج فرهنــگ گردشــگری مذهبــی 
در جامعــه )3( جــزو عوامــل مســتقل )اصلــی( بــرای توســعه 
گردشــگری مذهبــی به شــمار می رونــد کــه ایــن قــدرت نفــوذ 
زیــاد و وابســتگی کمتــری دارنــد. عوامــل کناره گیــری دولــت 
ــدازی  ــازی )2(، راه ان ــی و خصوصی س ــای اجرای در برنامه ه
رشــته دانشــگاهی گردشــگری مذهبــی )12(، تبــادل اســتاد 
ــان  ــی می ــگری مذهب ــت گردش ــاوری صنع ــجو و فّن و دانش
کشــورها )6( و تربیــت راهنمــاي گردشــگری مذهبــی و 
اختصــاص اعتبــارات بــرای امــر پژوهــش در مباحث مذهبی 
ــد  ــرار گرفتن ــار( ق ــتقل )خودمخت ــل مس ــروه عوام )10( در گ
کــه قــدرت نفــوذ و وابســتگی ضعیف تــری دارنــد. همچنیــن 
عوامــل ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در گردشــگری 
ــود و  ــوب می ش ــدی محس ــل  پیون ــزو عوام ــی )11( ج مذهب
از قــدرت نفــوذ و وابســتگی زیــادی برخــوردار اســت. قــدرت 

شکل 2: مدل سازی ساختاری  ـ تفسيری عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری مذهبی در ايران با رويکردآينده پژوهی
)يافته های پژوهش، 1398(.
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ــر توســعه  ــر ب نفــوذ و میــزان وابســتگي هر یــك از عوامــل مؤث
ــت. ــده اس ــان داده ش ــکل 3 نش ــت در ش ــن صنع ای

شکل 3: خوشه بندی عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری مذهبی در ايران 
با رويکرد آينده پژوهی به روش ميک مک

)يافته های پژوهش، 1398(.

نتيجه گيری
توســعه گردشــگری مذهبی در ایــران با رویکــرد آینده پژوهانه 
نیازمنــد یافتــن عوامــل بنیــادی و اثرگــذار و برقــراری ارتبــاط 
ــد  بیــن آن هــا اســت. ایــن تحقیــق بینــش و شــناختی جدی
از ماهیــت توســعه گردشــگری مذهبــی در ایــران ارائــه کــرده 
ــای  ــدام در فض ــای اق ــخیص اولویت ه ــب تش ــه موج ــت ک اس
تصمیم گیــری می شــود. در ایــن پژوهــش، عوامــل مؤثــر 
بــر توســعه گردشــگری مذهبــی در ایــران )دوازده عامــل( بــه 
روش تحلیــل محتــوا و بــا تکیــه  بــر آرای خبــرگان دانشــگاهی 
ــرای  ــی ب ــز پژوهش ــگری و مراک ــوزۀ گردش ــر در ح صاحب نظ
ــن  ــرای تعیی ــپس، ب ــت. س ــده اس ــتخراج ش ــق 1404 اس اف
ابــزار پرســش نامه  بــا  ارتباطــات عوامــل، آرای خبــرگان 
مدل ســازی  روش  بــه  در نهایــت  و  گــردآوری  دو به دویــی 
ــش  ــن پژوه ــج ای ــد .نتای ــی ش ــیری طراح ـ تفس ساختاری 
ــت گذاری و  ــزی، سیاس ــل برنامه ری ــه عوام ــد ک ــان می ده نش
نظــارت کامــل بــر رونــد صنعــت گردشــگری مذهبــی بــا میزان 
قــدرت نفــوذ 8 بیشــترین تأثیــر و عوامــل کناره گیــری دولــت 
در برنامه هــای اجرایــی و خصوصی ســازی و راه انــدازی رشــته 
ــوذ 2  ــدرت نف ــزان ق ــا می ــی ب ــگری مذهب ــگاهی گردش دانش
کمتریــن تأثیــر را دارد. یافته هــای ایــن بخــش از پژوهــش بــا 
تحقیــق دهشــیری )1394( و آقاجانــی و فراهانی فــرد )1394( 
ــتفاده از  ــا اس ــش، ب ــر پژوه ــای دیگ ــی دارد. یافته ه همخوان
ــاد  ــل ایج ــه عوام ــت ک ــی از آن اس ــک، حاک ــل میک م تحلی
ــتانداردهای  ــا اس ــگری ب ــات گردش ــی و امکان ــز آموزش مراک
فارغ التحصیــالن  بــرای  اشــتغال زایی   ،)5( جهانــی 
ــگری  ــای گردش ــزاری توره ــگری )8( و برگ ــته های گردش رش

ــی )7(  ــمینارهای مل ــی و س ــای بین الملل ــی، کنگره ه مذهب
بیشــتر از ســایر عوامــل متأثــر بــوده و از لحاظ سیســتمی جزو 
ــل  ــن عوام ــاد ای ــرای ایج ــه ب ــته اند ک ــر و وابس ــل اثرپذی عوام
متغیرهــای زیــادی دخالــت دارنــد و خــود آن هــا ممکــن 
اســت کمتــر زمینه ســاز عوامــل دیگــر شــوند. عواملــی مثــل 
برنامه ریــزی، سیاســت گذاری و نظــارت کامــل بــر رونــد 
بــرای  ســرمایه گذاری   ،)1( مذهبــی  گردشــگری  صنعــت 
ــی  ــی )4(، دسترس ــگری مذهب ــی گردش ــات و بازاریاب تبلیغ
آســان و ســریع متقاضیــان بــه تســهیالت اداری و مالــی )9( و 
بسترســازی و ترویــج فرهنــگ گردشــگری مذهبــی در جامعه 
)3( جــزو عوامــل مســتقل )اصلــی( بــرای توســعه گردشــگری 
گردشــگری  توســعه  در  کــه  می رونــد  به شــمار  مذهبــی 
مذهبــی در ایــران بســیار تأثیرگذارنــد و قــدرت نفــوذ زیــاد و 
وابســتگی کمتــری دارنــد. بــر  اســاس نتایــج عوامــل مســتقل 
می شــود گفــت کــه تبلیغــات و بازاریابــی گردشــگری، شــیوۀ 
ــرای اقنــاع جامعــه  نویــن آگاهی بخشــی و جــذب گردشــگر ب
مخاطــب اســت کــه بــا تکیــه بــر ابزارهــای گوناگونــی از جملــه 
ــورت  ــنیداری ص ــداری و ش ــوب، دی ــی مکت ــایل ارتباط وس
می گیــرد تــا بدین وســیله در ارزش هــا، اعتقــادات، نگرش هــا 
و رفتــار مــردم تغییــر ایجــاد کنــد. بازخــورد ایــن عوامــْل 
ــذب  ــی و ج ــگری دین ــگ گردش ــج فرهن ــازی و تروی بسترس
ــانی در  ــی و اطالع رس ــات و بازاریاب ــت. تبلیغ ــگران اس گردش
ایــران بــرای جهــان اســالم و جهانیــان بســیار ضعیــف اســت. 
تاکنــون اطالع رســانی های دقیــق و درســتی از برنامه هــا، 
مراکــز و آیین هــای مذهبــی گردشــگری در ایــران صــورت 
نگرفتــه اســت و متأســفانه رســانه هایی مثــل العالــم، کوثــر، 
ــانی و  ــات اطالع رس ــوزۀ تبلیغ ــه در ح ــحر، ک ــم و س ــام  ج ج
ــل  ــته عم ــته اند شایس ــال نتوانس ــد، تا به ح ــی می کنن بازاریاب
کننــد. بنابرایــن بایــد بــه ایــن عامــل توجــه فراوانی شــود، زیرا 
توجــه ناکافــی مســئوالن گردشــگری یکــی از عوامــل اصلــی 
بازدارنــده و منفــی در توســعه صنعــت گردشــگری مذهبــی در 
کشــور خواهــد بــود. عوامــل کناره گیــری دولــت در برنامه های 
اجرایــی و خصوصی ســازی )2(، راه اندازی رشــته دانشــگاهی 
گردشــگری مذهبــی )12(، تبــادل اســتاد و دانشــجو و فّناوری 
ــت  ــورها )6( و تربی ــان کش ــی می ــگری مذهب ــت گردش صنع
راهنمــاي گردشــگري مذهبــی و اختصــاص اعتبــارات بــرای 
پژوهــش در مباحــث مذهبــی )10( در گــروه عوامــل مســتقل 
)خودمختــار( قــرار گرفتنــد کــه قــدرت نفــوذ و وابســتگی 
ــه  ــل ب ــدودی متص ــا ح ــل  ت ــن عوام ــد. ای ــری دارن ضعیف ت
سیســتم نیســتند و ارتبــاط کــم و ضعیفــی بــا آن دارنــد. 
ــه  ــت ک ــود گف ــار می ش ــل  خودمخت ــج عوام ــاس نتای ــر  اس ب
ــود  ــا کمب ــور ب ــی در کش ــگران مذهب ــی گردش ــرای راهنمای ب
راهنمایــان تــور آموزش دیــده مواجهیــم. ایــن نقیصــه پــس از 
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مدل سازی ساختاری ـ تفسیری عوامل مؤثر بر توسعه 
گردشگری مذهبی در ایران با رویکرد آینده پژوهی

294 اکبری  و  همکاران

انقــالب تــا حــدودی برطــرف شــد، امــا بــرای بهبود جــای کار 
و برنامه ریــزی دارد. از ایــن رو نیــاز مبــرم بــر راه انــدازی رشــته 
دانشــگاهی گردشــگری مذهبــی و تخصیص اعتبــارات برای 
ــورد  ــه بازخ ــود ک ــاس می ش ــه احس ــن حیط ــش در ای پژوه
ایــن عامــل گســترش و توســعه پژوهش هــای تخصصــی در 
حــوزۀ گردشــگری مذهبــی و تربیــت راهنمایــان گردشــگران 
از ســایر  دانشــجو  اســتادان، جــذب  تبــادل  و  مذهبــی 
کشــورهای اســالمی خواهــد بــود. ناگفتــه نمانــد، بــر  اســاس 
گزارشــی کــه مرکــز پژوهش هــای مجلــس از بررســی بندهــا و 
ردیف هــای بودجــه ســازمان میراث فرهنگــی صنایع دســتی 
و گردشــگری از الیحــه بودجه ســال 1392 کل کشــور منتشــر 
ــی  ــازمان میراث فرهنگ ــارات س ــوع اعتب ــت، مجم ــرده اس ک
صنایع دســتی و گردشــگری برابــر 3هــزار و 45میلیــارد و 
463میلیــون ریــال در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بــا قانــون 
ــدی را  ــش 10/26 درص ــور کاه ــال 1391 کل کش ــودجۀ س ب
نشــان می دهــد؛ ایــن خــود از مهم تریــن عوامــل مؤثــر و 
بازدارنــدۀ گردشــگری مذهبــی به شــمار مــی رود. عامــل 
ــی  ــگری مذهب ــی در گردش ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ س
)11( جــزو عوامــل پیوندی اســت و از قدرت نفوذ و وابســتگی 
زیــادی برخــوردار اســت. هــر تغییــری در ایــن عامــل باعــث 
تغییــر ســایر عوامــل می شــود.نتیجه عوامل پیونــدی بیانگر 
ایــن اســت کــه توســعه زیرســاخت های گردشــگری مذهبــی 
حمل و نقــل  زیرســاخت های  و  وســایل  وجــود  از جملــه 
ــی  ــای زمین ــرفته در بخش ه ــریع و پیش ــت، س ــن، راح ایم
هوایــی و دریایــی، توســعه و تجهیــز آزاد راه هــا و بزرگ راه هــا 
و ایجــاد امکانــات رفاهــی و اقامتــی مطابــق اســتانداردهای 
ــرای کاهــش هزینه هــای  ــا قیمت هــای مناســب ب ــی ب جهان
محســوب  گردشــگر  جــذب  در  مؤثــر  عوامــل  از  ســفر 
می شــود. ایــن عوامــل ظرفیت هــای درخــور توجهــی پیش-
ــتوانه  ــا پش ــن ب ــه به یقی ــت ک ــرار داده اس ــئوالن ق روی مس
مشــارکت و ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی دســت یافتنی 
ــه  ــرد ک ــری ک ــوان نتیجه گی ــت، می ت ــود. در نهای ــد ب خواه
آنچــه بیــش از هــر چیــز توجه بــه مقولــه گردشــگری مذهبی 
ــوی،  ــیل های معن ــا و پتانس ــازد، فرصت ه ــروری می س را ض
مــادی و فرهنگــی آن اســت کــه توســعه گردشــگری دینــی و 
جــذب گردشــگر مذهبــی را در افــق 1404 برای کشــورمان به 
ارمغــان مــی آورد. بــر همیــن اســاس، لــزوم سیاســت گذاری 
آینده پژوهــی  ضــرورت  تبییــن  درســت،  برنامه ریــزی  و 
ــته  ــجم و پیوس ــاط منس ــگری و ارتب ــزی گردش در برنامه ری
ــا چشــم انداز ملــی از دو  ــزی گردشــگری مذهبــی ب برنامه ری
منظــر آمایش ســرزمین و رصــد گردشــگری مذهبی اهمیت 
زیــادی دارد. همچنیــن بایــد بــه بودجــه متولیــان ســازمان 
بودجــه الزم  و تخصیــص  و میراث فرهنگــی  گردشــگری 

بــرای ســامان دهی بقــاع متبرکــه توجــه کافــی شــود. در کنار 
ایــن عوامــل، معرفــی مراســم  و اعیــاد و آیین هــای مذهبــی 
بــه گردشــگران و تبلیغــات سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی 
در حــوزۀ گردشــگری دینــی و راه انــدازی نمایشــگاه های 
بین المللــی  بین المللــی مذهبــی )مثــل نمایشــگاه های 
قــرآن( و معرفــی آن بــه گردشــگران و مســلمانان دیگــر 
کشــورها، ســاخت و تأســیس زائرســراها و هتل هــای مجهــز 
و بین ا لمللــی بــرای اســکان زائــران، ارائۀ مســیرهای ویــژۀ 
گردشــگری مذهبــی در شــهرهای گوناگــون و حفــظ امنیــت 
ــق  ــرای رون ــگران ب ــی گردش ــی و روح ــی، مال ــش جان و آرام
و توســعه ملــی و بین المللــی گردشــگری مذهبــی در ایــران 
راهگشــا خواهــد بــود. بدین  ترتیــب، در صورتــی زمینه ســاز 
ــه  ــود ک ــم ب ــور خواهی ــی در کش ــگری مذهب ــعه گردش توس
صنعــت گردشــگری دانش بنیــان بــر جنبه هــای ســاختاری 
و کارکــردی اســتوار شــود و بــا رویکــرد و رهیافت هــای 
علمــی، پژوهشــی و آموزشــی عوامــل  شــکوفایی و بالندگــی 
از  مناســب  تصویرســازی  و  بسترســازی  و  گردشــگری 
ــه  ــفید در جامع ــت س ــن صنع ــتاوردهای ای ــا و دس پیامده
ملــی و به خصــوص بین المللــی فراهــم شــود. در نهایــت بایــد 
تأکیــد کــرد کــه پیش بینــی مســیرهای توســعه گردشــگری 
مذهبــی، چــه ملــی و چــه بین المللــی، پتانســیل آن را دارد 
کــه نقــش مهمــی در افزایــش مزایــا و منافــع گردشــگری ایفــا 
ــدازه تکیــه  ــه آن بکاهــد. هر ان کنــد و از مشــکالت مرتبــط ب
ــی  ــائل محل ــی و مس ــای جهان ــن رونده ــای ای ــر پژوهش ه  ب
ــرای  ــزی ب ــرات و برنامه ری ــی تغیی ــد، پیش بین ــتر باش بیش
ــی  ــت آینده پژوه ــد گف ــرد. بای ــورت می گی ــر ص ــده بهت آین
از جملــه  و  گردشــگری  دنیــای  در  یــری  الزمهرقابت پــذ 
گردشــگری مذهبــی اســت و هــر کشــوری بــا توجــه بــه 

ــه روندهــای آتــی اســت. نیازهــای خــود ناگزیــر از توجــه ب
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چــاپ اول، ســازمان مدیریــت صنعتــی.
 .)1394( ســعید  فراهانی فــرد،  و  معصومــه  آقاجانــی، 
»گردشــگری مذهبــی و عوامــل مؤثــر بــر آن )مطالعــه موردی 
تهــران(«. فصل نامــه سیاســت های راهبــردی و کالن، دورۀ 

3، شــمارۀ 9، ص 66-43.
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ابراهیــم زاده، عیســی، کاظمــی زاده، شــمس اهلل و اســکندری 
ــعه  ــتراتژیک توس ــزی اس ــد )1390(. »برنامه ری ــی، محم ثان
گردشــگری، بــا تأکیــد بــر گردشــگری مذهبــی )مطالعــه 
مــوردی: شــهر قــم(«. پژوهش هــای جغرافیــای انســانی، 

ص 141-115. شــمارۀ 76،  دورۀ 43، 
ابراهیــم زاده، عیســی، ملکــی، گل آفریــن و فرهادی نــژاد، 
توســعه  اســتراتژیک  »برنامه ریــزی   .)1394( حســین 
گردشــگری بــا تأکیــد بــر توســعه پایــدار در ناحیــه خرم آبــاد«. 
جغرافیــا و آمایــش شــهری- منطقــه ای، دورۀ 5، شــمارۀ 14، 

.24-1 ص 
ــان،  ــی و صلواتی ــکری، عبدالعل ــی عس ــادی، عل ــرزی، ه الب
صداوســیما  راهبــردی  »آینده پژوهــی   .)1391( ســیاوش 
جمهــوری اســالمی ایــران در فضــای اینترنــت«. تهــران: 
ــالمی  ــوری اس ــی جمه ــی آینده پژوه ــش مل ــتین همای نخس

ایــران بــا رویکــرد تمدن ســازی نویــن اســالمی.
)1391(. »بررســي  صــدر اهلل  بــدری، ســید علی و طیبــی، 
ــه  ــي )مطالع ــگری مذهب ــای گردش ــر هزینه ه ــر ب ــل مؤث عوام
مــوردی: شــهر مقــدس مشــهد(«. مجلــه برنامه ریــزی و 

توســعه گردشــگری، دورۀ 1، شــمارۀ 1، ص 177-153.
بریمانــی، فرامــرز، رمضــان زاده لســبوئی، مهــدی، تبریــزی، 
نازنیــن و نــوذر اصــل، ســهند )1397(. »ارزیابــی رقابت پذیری 
مقاصــد گردشــگری بــا تأکیــد بــر منابــع و جاذبه هــای محوری 
)مطالعــه مــوردی: چشــمه های آبگــرم رامســر(«. نشــریه 

ــمارۀ 63، ص 50-26. ــزی، دورۀ 22، ش ــا و برنامه ری جغرافی
ــرغ،  ــی بیم ــید علی و غالم ــوی، س ــعود، موس ــی، مس تقوای
ــی  ــگری مذهب ــعه گردش ــر توس ــی ب ــس )1389(. »تحلیل یون
)مطالعــه مــوردی شهرســتان نورآبــاد ممســنی(«. فصل نامــه 
ـ پژوهشــی فضــای جغرافیایــی، دورۀ 10، شــمارۀ 31،  علمــی 

.64-39 ص 
حســن پور، محمــود و شــاهی ســوندی، مرضیــه )1396(. 
ایــران و جهــان«. کمیســیون  »آینده پژوهــی گردشــگری 
دبیرخانــه  هنــر،  اقتصــاد  و  ورزش  اقتصــاد  گردشــگری، 
http://otaghiranonline. .کمیســیون های تخصصی اتــاق ایــران
 ir/UFiles/Docs/2017/10/3/Doc20171003105519446.pdf

ــر  ــر ب ــل مؤث ــی عوام ــا )1394(. »ارزیاب ــیری، محمدرض دهش
توســعه گردشــگری مذهبــی در ایــران«. مجلــه برنامه ریــزی و 

ــمارۀ 12، ص 92-72. ــگری، دورۀ 4، ش ــعه گردش توس
 .)1394( حمیدرضــا  شــریف،  و  علــی  ســلطانی، 
»رضایت ســنجی خدمــات گردشــگری مذهبــی بــا تأکیــد بــر 
ــاه چراغ  ــرم ش ــوردی ح ــه م ــی، مطالع ــل محیط ــش عوام نق
شــیراز«. پژوهــش و برنامه ریــزی شــهری، دورۀ 6، شــمارۀ 

.54-35 ص   ،23

و  نــدا  یوســفی،  علی اصغــر،  گلــوگاه،  فیروزجائیــان 
کارکــردی  میرمحمدتبــار، ســیداحمد )1393(. »تحلیــل 
گردشــگری مذهبــی در ایــران )فراتحلیلــی از تحقیقــات 
 ،3 دورۀ  گردشــگری،  توســعه  و  برنامه ریــزی  موجــود(« 

 .165-143 ص   ،8 شــمارۀ 
ــگری  ــه گردش ــن ذائق ــی )1396(. »تبیی ــان، عل ــری برزی قنب
ــع و  ــان؛ موان ــر جوان ــد ب ــا تأکی ــران ب ــه ای ــی در جامع مذهب
ــگری، دورۀ  ــعه گردش ــزی و توس ــه برنامه  ری ــا«. مجل چالش ه

6، شــمارۀ 21، ص 135-116.
ــه و  ــی در فرانس ــم مذهب ــیما )1386(. »توریس ــر، س کاویان ف

ــمارۀ 78، ص 37-31. ــهرداری ها، ش ــه ش ــان«. ماهنام جه
حیــدری،  و  امیر عبــاس  نجفی پــور،  مهــدی،  کروبــی، 
مجیــد )1391(. »آینده پژوهــی؛ رهیافتــی نــو در توســعه 
ملــی  همایــش  اولیــن  گردشــگری«.  برنامه ریــزی  و 

آریــا. درخشــان  یــادگار  شــرکت  آینده پژوهــی، 
محمدیــان،  غالمحســین،  عبــداهلل زاده،  ملیحــه،  گل زاده، 
حســین و مــدادی هریــس، صمــد )1397(. »بررســی نقــش 
زیرســاخت های منطقــه ارســباران در توســعه گردشــگری 
ورزشــی«. نشــریه جغرافیــا و برنامه ریــزی، دورۀ 22، شــمارۀ 

.263-241 ص   ،63
و  مرتضــی  رجوعــی،  محمد کاظــم،  مالزم الحســینی، 
مــرادی، محســن )1396(. »تأثیــر توســعه اماکــن گردشــگری 
بــر رضایتمنــدی گردشــگران مذهبــی )مطالعــه مــوردی: 
کالن شــهر مشــهد(«. مطالعــات مدیریــت گردشــگری، دورۀ 

ص 142-123. شــمارۀ 39،   ،12
موســوی، میرنجــف، عبــداهلل زاده، مهــدی و باقــری کشــکولی، 
علــی )1393(. گردشــگری مذهبــی )ماهیــت و مفاهیــم(. 

تهــران: آراد، ص 85.
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