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مدلسازی ساختاری ـ تفسیری،
گردشگری مذهبی ،آیندهپژوهی،
ایران

چکیده

گردشگری مذهبی از رایجترین اشکال گردشگری در جهان است و صاحبنظران
صنعت گردشگری بر این نظرند که گردشگری مذهبی به لحاظ موقعیت
فرهنگی ـ مذهبی خاص ایران جای رشد و توسعه بسیاری در میان کشورهای
دیگر دارد .در ایران اماکن مقدس مذهبی فراوانی وجود دارد که برخی در زمرۀ آثار
ثبتشده در فهرست میراث ملی قرار دارند و عالوهبر داشتن جاذبه زیارتی ،دارای
جاذبههای فرهنگی ـ تاریخی نیز هستند .هدف از پژوهش پیشرو مدلسازی
عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی در ایران با رویکرد آیندهپژوهی و طراحی
ارتباطات این عوامل است .پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی اجرا شده و عوامل
مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی با روش تحلیل محتوا شناسایی شده است.
در بخش مدلسازی ساختاری ـ تفسیری ،از آرای صاحبنظران دانشگاهی در
حوزۀ گردشگری و مراکز پژوهشی با روش دلفی استفاده شده است .دادهها با
ابزار مصاحبه و پرسشنامه دوبهدویی جمعآوری شده و با استفاده از مالک روایی
صوری ،روایی پرسشنامه سنجیده و ارزیابی شده است .روابط بین عوامل مؤثر
بر توسعه گردشگری مذهبی در ایران با استفاده از روششناسی تحلیلی نوینی با
عنوان مدلسازی ساختاری ـ تفسیری ( )ISMتعیین و بهصورت یکپارچه تحلیل
کمک ( ،)MICMACنوع عوامل مؤثر
شده است و درنهایت ،با استفاده از تحلیل می 
ل مشخص و سطحبندی شد.
با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری آنها بر سایر عوام 
یافتههای پژوهش نشان میدهد که عوامل برنامهریزی ،سیاستگذاری و نظارت
کامل بر روند صنعت گردشگری مذهبی با میزان قدرت نفوذ  8بیشترین تأثیر و
عوامل کنارهگیری دولت در برنامههای اجرایی و خصوصیسازی و راهاندازی رشته
دانشگاهی گردشگری مذهبی با میزان قدرت نفوذ 2کمترین تأثیر را دارد.

مقدمه

امــروزه تحــوالت ســریع اقتصــادی ،اجتماعــی و ف ّنــاوری از یکســو و فضــای رقابتــی میــان نظامهــای سیاســی،
قدرتهــای بــزرگ و شــرکتهای بینالمللــی از ســوی دیگــر ،پژوهــش دربــارۀ آینــدۀ گردشــگری را بــه مبــارزه بــرای بقــا و
افزایــش معیشــت آنهــا تبدیــل کــرده اســت ( .)Cho et al., 2016; Yu et al., 2016درک و مدیریــت تغییــرات مؤثــر در آینــدۀ
ایــن صنعــت ( )Yu et al., 2016; Timothy & Olsen, 2006و سیاسـتگذاری بــرای گردشــگری یکــی از عناصــر موفقیت در این
حــوزه اســت ( .)Bramwell & Sharman, 1999; Dredge, 2010; Lee et al., 2018; Okazaki, 2008طبــق پیشبینــی آیندهپژوهان
گردشــگری تــا ســال  ،2030جهــان شــاهد  1/9میلیــارد گردشــگر ورودی بینالمللــی و هزینهکــرد  2تریلیــون دالر خواهــد
بــود (حســنپور و شــاهی ســوندی .)3 :1396 ،دراینبیــن گردشــگری مذهبــی در زمــرۀ قدیمیتریــن و پررونقتریــن
گردشــگرهای گذشــته و حــال سراســر جهــان قــرار گرفتــه اســت کــه دشــواریهای اقلیمــی نیــز مانــع آن نمیشــود و
بــه قدمــت خــود فرهنــگ دینــی میرســد .آیندهپژوهــی در زمین ـهای خــاص معمــو ً
ال بــا روشهــای مشــخصی صــورت
 .1پژوهشگر ،دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور تهران ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)؛
 .2کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .3پژوهشگر ،دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور تهران ،تهران ،ایران
 .4کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه کاشان ،اصفهان،ایران
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ساختاری ـ تفســیری عوامــل مؤثــر بــر توســعه گردشــگری
مذهبــی بــا رویکــرد آیندهپژوهــی بــرای افــق  1404اســت.
بنابرایــن ،بــا اســتفاده از مدلســازی ساختاری ـ تفســیری
( ،1)ISMروابــط بیــن عوامــل تعییــن و بهصــورت یکپارچــه
تحلیــل میشــود و درنهایــت مــدل عوامــل مؤثــر بــر توســعه
گردشــگری مذهبــی در ایــران بــا رویکــرد آیندهپژوهــی
طراحــی خواهــد شــد .هــدف از ایــن پژوهــش شناســایی
عوامــل مؤثــر بر توســعه گردشــگری مذهبــی و طراحــی مدل
یکپارچــه از ایــن عوامــل و مشــخصکردن ارتباطــات آنهــا
بــا توســعه ایــن نــوع گردشــگری اســت.

سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

میگیــرد .یکــی از ایــن روشهــا پایــش مســتمر و دقیــق
تحــوالت و پیشــرفتهای ف ّنــاوری ،فرهنگــی ،سیاســی
و اقتصــادی اســت .صنعــت نوپــا و قدرتمنــد گردشــگری
( )Benckendorff et al., 2019: 1در ســالهای اخيــر تأثيــرات
زيــادي در وضعيــت اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــي
جهــان داشــته اســت (ابراهی ـمزاده و همــکاران.)2 :1394 ،
گردشــگری مذهبــی یکــی از مهمتریــن زیرمجموعههــای
صنعــت بــزرگ و متنــوع گردشــگری جهانــی اســت کــه از
جایــگاه ویــژهای در رشــد اقتصادی کشــورها برخوردار اســت
(آقاجانــی و فراهانیفــرد .)44 :1394 ،بنــا بــر پژوهشهــای
ســازمان جهانــی گردشــگری ،هرســاله  600میلیــون نفــر
بــا انگیزههــای مذهبــی در سراســر جهــان ســفر میکننــد ادبیاتموضوعی
( .)UNWTO, 2009بــه همیــن علــت اســت کــه امــروزه بازديــد گردشگری
گردشــگران از اماكــن متبرکــه ماننــد زيارتگاههــا ،مقابــر گردشــگری بخشــی پویــا اســت و از راههــای گوناگــون در
و امامزادههــا در چارچــوب گردشــگري مذهبــي يكــي از زندگــیمــردمتأثیــرمیگــذارد(بریمانــیوهمــکاران.)28:1397،
اشــتغالزاترين و پردرآمدتريــن فعاليتهــای اقتصــادي گردشــگری فعالیتــی کاربــر اســت و بــه نیــروی کار ماهــر
بهشــمار میآيــد (مالزمالحســینی و همــکاران .)1396 ،نیــاز نــدارد و فرصتهــای شــغلی خوبــی را ایجــاد میکنــد
ن هزارســاله ،یکــی از ده ( .)Ferrari et al., 2018صنعــت گردشــگری بزرگتریــن و
ایــران ،بــا قدمــت تاریخــی چندی ـ 
کشــور جــذاب جهــان ازنظــر گردشــگری اســت .ایــران بــا متنوعتریــن صنعــت جهــان اســت کــه در چنــد دهــه اخیــر،
داشــتن  98درصــد مســلمان و بیــش از پنــج هــزار امامــزاده ،ســهم عمــدهای در ایجــاد ارزشافــزوده بــرای کشــورها
بقعــه متبركــه و مراكــز مذهبــی ظرفيــت بســيار مناســبی داشــته اســت (گلزاده و همــکاران.)222 :1397 ،
بــرای توســعه صنعــت گردشــگری و جــذب گردشــگر
مذهبــی داخلــی و خارجــی دارد (فیروزجائیــان و همــکاران ،گردشگریمذهبی
 .)144 :1393همچنیــن اهمیــت توجــه بــه توســعه صنعــت گردشــگری مذهبــی بــه الگوهــای معاصــر بازدیــد از
گردشــگری در عرصههــای کالن سیاســتگذاری در مکانهــای مهــم مذهبــی یــا زیارتــی اشــاره دارد کــه
ایــران بهدرســتی شــناخته شــده اســت و اقداماتــی نظیــر بازدیدکننــدگان آن بــا اهــداف مذهبــی و تفریحــی بــه
چشــمانداز بیستســاله کشــور در حــوزۀ گردشــگری ایــن اماکــن ســفر میکننــد (Rinschede, 1992; Shinde,
و رســیدن بــه  20میلیــون گردشــگر تــا ســال  .)2007, 2015 ،1404گردشــگری مذهبــی ریشــه در باورهــا و
نشــاندهندۀ اهمیــتدادن بــ ه ایــن امــر در حیطههــای اعتقــادات دینــی و مذهبــی دارد (ابراهی ـمزاده و همــکاران،
کالن سیاسـتگذاری اســت (کروبــی و همــکاران .)1391 ،بــا  .)116 :1390گردشــگران مذهبــی را میتــوان بــه دو گــروه
توجــه بــه جایــگاه جهانــی ایــران از نظــر داشــتن جاذبههــای تقســيمبندی كــرد :گردشــگرانی كــه انگيــزۀ مســافرت
گردشــگری ،بهویــژه جاذبههــای مذهبــی ،و اهمیــت آنهــا فقــط زیــارت و امــور مذهبــی اســت و زمــان و مــدت
اقتصــادی و فرهنگــی آن و بــا وجــود محدودیتهــای اقامــت آنهــا تابــع اوقــات فراغــت نيســت و ديگــری
فرهنگــی برخــی از انواع گردشــگری در این کشــور ،شــناخت گردشــگرانی كــه ضمــن انجــام زيــارت و شــركت در مراســم
قابليتهــا و توانهــای گردشــگری مذهبــی و كاركردهــا و مذهبــی از مكانهــای ديگــر گردشــگری (اعــم از زيارتــي
پیامدهــای آن بــرای آینــدۀ جامعــه ایــران اهمیــت بســزایی و تفریحــی) ديــدن میكننــد (تقوایــی و همــکاران،
دارد .در همیــن راســتا ،بــا توجــه بــه اهمیــت و جایــگاه  .)48 :1389انــواع گردشــگری مذهبــی را میتــوان بــر
گردشــگری مذهبــی در ایــران ،طــی ســالهای گذشــته اســاس ابعــاد و جنبههــای گوناگونــی تقســيم و بررســی
پژوهشهــا و تحقیقــات زیــادی صــورت گرفتــه اســت ،کــرد .هريــك از تقســیمبندیهای زيــر بــر گردشــگری
امــا تاکنــون الگویــی فراگیــر از عوامــل مؤثــر بــر گســترش تأثيــر بســزايی خواهــد داشــت (.)Rinschede, 1992: 55
گردشــگری مذهبــی و ارتبــاط بیــن آنهــا ارائــه نشــده
ـازی
اســت .بنابرایــن موضــوع اصلــی ایــن پژوهــش مدلسـ
1. Interpretive Structural Modeling
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جدول  :1تقسيمبندي انواع گردشگري مذهبي
(پژوهشهای نگارندگان.)۱۳۹۸ ،

طول مدت اقامت

كوتاهمدت

بلندمدت

میزان سازمانيافتهبودن سفر

انگیزهها و اهداف سفر
سفرهای عبادي و شركت در كنفرانسها و بازدید از آثار تاریخی
و معماری اماکن مذهبي
جشنهای مذهبي
زیارتي

مربــوط بــه انــواع گردشــگری درهــم میآمیــزد .شــکل 1
پدیــدۀ ناشــی از روابــط متقابــل بیــن گردشــگری و مذهــب
را نشــان میدهــد .ســاختار گردشــگری مذهبــی شــامل
ســه عنصــر اصلــی اســت :انگیــزه ،ســفر و مقصــد (Timothy
 .)& Olsen, 2006ایــن نمــودار کمــک میکنــد تــا بــه درک
مناســبتری از برخــی گزارههــای توصیــف ایــن روابــط
دســت یابیــم.

شکل  :1پیشنویس روابط متقابل میان گردشگری و مذهب
(موسوی و همکاران.)1393 ،

آیندهپژوهیگردشگری

تالشهــای علمــی بشــر بــرای شــناخت آينــده نخســتينبــار
بــا پیشبینــی شــروع شــد و در برنامهريــزی بــهکار رفــت؛
بــا مشــاهدۀ تكــرار در وقــوع رويدادهــا ،ايــن پيشفــرض
بهوجــود آمــد كــه نتايــج و تبعــات آن را میتــوان بــه همــه
رويدادهايــی از آن جنــس تعميــم داد (البــرزی و همــکاران،
 .)1391میتــوان گفــت آیندهپژوهــی شــاخهای از علــوم
انســانی اســت کــه بــه افــراد جامعــه مرتبــط اســت .بــر ایــن
قیــاس ،آیندهپژوهــی دانشــی ارزشبنیــان اســت .توجــه
بــه آیندهپژوهــی گردشــگری بــا تأکیــد بــر پیشبینــی تقاضـــا
در دهــه 1960و  1970در اروپــا و ایــاالتمتحــدۀ امریــکا
آغــاز شـــد ،امــا ایــن روش بهتدریــج بــه علــت نادرســتی در
دهــه  1980و  1990جذابیــت خــود را ازدســت داد
( .)Postma, 2015در ســالهای اخیــر ،آیندهپژوهــی ســبب

ظهــور بســیاري از موضوعــات مرتبــط بــا گردشــگري شــد ه
اســت .ایــن موضوعــات شــامل مســائل جمعیتشــناختی
ماننــد پابهسنگذاشــتن جمعیــت جهــان ،مســائل مربــوط
بــه توســعه پایــدار گردشــگری و تأثیــرات گردشــگري در
کشــورهای گردشــگرپذیر و ورود ف ّناوریهــای پیشــرفته بــه
دنیــای گردشــگری اســت .اهمیــت بحــث آیندهپژوهــی و
آیندهنــگاری در صــــنعت گردشــــگری باعــث شــــده اســت
برنامهریــزی مبتنــی بــر ســــناریو بهمنزلــه ســتون فقــرات
گردشــگری یــاد کننــد)ibid( .
در پژوهشهــای صورتگرفتــه در خصــوص عوامــل مؤثــر و
بنیــادی حــوزۀ گردشــگری مذهبــی ،هریــک از پژوهشــگران
بــر یــک یــا چنــد بعــد تأثیرگــذار تأکیــد کــرد ه و شــاخصها و
زیرمعیارهایــی را ارائــه کردهانــد.
ابراهیــمزاده و همــکاران ( ،)1390در مقالــه برنامهریــزی

سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

گردشــگری مذهبــی در بیشــتر کشــورهای جهــان در حــال
افزایــش اســت و عالقــه فــراوان مــردم بــه مذاهــب و ادیــان بــه
علــت بازدیــد از ایــن اماکــن بیشــتر شــده اســت (کاویانفــر،
 .)1386بهطورکلــی میتوانیــم تصریــح کنیــم کــه فرمــول
گردشــگری مذهبــی ،بــا مضمونــی خنثیتــر ،انــواع ســفرها
(داوطلبانــه ،موقتــی و غیرانتفاعــی) را دربــر میگیــرد و
انگیزههــای مذهبــی خالــص همزمــان بــا دیگــر انگیزههــای

اشکال سازماننيافتۀ
گردشگری مذهبي
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راهبــردی توســعه گردشــگری بــا تأکیــد بــر گردشــگری
مذهبــی (مطالعــه مــوردی :شــهر قــم) ،بــه ارائــه راهکارهــا و
تعییــن راهبردهــای بهکاررفتــه برای ایــن شــهر پرداختهاند.
نتایــج نهایــی مبیــن آن اســت کــه راهبردهــای پذیرفتنــی
در برنامهریــزی گردشــگری مذهبــی شــهر قــم در اولویــت
نخســت ،راهبردهــای محافظهکارانـ ه اســت .بــدری و طیبی
( ،)1391در بررســی عوامــل مؤثــر بــر هزينههای گردشــگری
مذهبــی (مطالعــه مــوردی :شــهر مقــدس مشــهد) ،ضمــن
بررســي هزینــه گردشــگران در فراينــد اقتصــاد گردشــگری،
بــه واكاوی بيشــترين هزينههــای گردشــگران مذهبــی در
شــهر مشــهد میپردازنــد کــه بــه مــواردی ازجملــه هزينــه
لونقــل،
مذهبــی و خــوراك ،تفريحــات ،بازديــد ،تــردد و حم 
توگذار ،خدمــات ارتباطــی ،خدمــات شــهری
اقامــت ،گشـ 
و ماننــد آن اختصــاص دارد .فیروزجائیــان و همــکاران
( ،)1393در مقالــه تحليــل كاركــردي گردشــگری مذهبی در
ايــران (فراتحليلــی از تحقيقات موجود) بــه روش فراتحليل،
پيامدهــای متنــوع و تأثیرات گردشــگری مذهبــی را در چهار
بخش اقتصادی ،سياســی و برنامـهای ،اجتماعی و فرهنگی
بررســی میکننــد و بــر ایــن نظرنــد کــه گردشــگری مذهبــی
موجــب بهبــود زیرســاختهای اساســی در منطقــه ،ایجــاد
اشــتغال ،افزایــش درآمدهــا و بهبــود اقتصــادی شــهرهای
پذیــرای گردشــگر میشــود .ســلطانی و شــریف (،)1394
خدمــات گردشــگری مذهبــی در حــرم شــاهچراغ شــیراز را با
تأکیــد بــر عوامــل محیطــی رضایتســنجی کردنــد کــه نتایج
رضایتمنــدی ،تابعــی از وضعیــت اجتماعی ـ اقتصــادی
گردشــگران و ازطرفــی رضایت بیشــتر زائران بومــی و مهاجر
را نشــان میدهــد .قنبــری برزیــان ( )1396بــه تبییــن ذائقــه
گردشــگری مذهبــی بــا تأکیــد بــر جوانــان ،موانــع و چالشها
در جامعــه ایــران پرداختــه اســت .نتایــج پژوهــش وی حاکی
از تغییــرات فرهنگــی اجتماعــی ،چالشهــا و اوضــاع دوران
جوانــی اســت کــه بــر ذائقــه گردشــگری دینــی جامعــه ایرانی
اثــر گذاشــته اســت.
ســلیمان و محمــد ( ،)2011در مقالـهای بــا عنــوان «عوامــل
ی مذهبــی :مطالعــه مــوردی
مؤثــر بــر بــازار گردشــگر 
ســرزمینهای فلســطین» ،بــه اهمیــت گردشــگری مذهبــی
در فلســطین پرداختهانــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان
میدهــد که فلســطین بــا توجه بــه تاریــخ ،میــراث ،فرهنگ،
موقعیــت جغرافیایــی و مذهــب منحصربهفــرد اســت .علــی
( ،)2013در پژوهــش خــود بــا عنــوان «گردشــگری مذهبــی
در مصــر» ،راهبردهــای کشــورهای گوناگــون در گردشــگری
را بــا مصــر مقایســه و بررســی کــرده اســت و نقــش دولــت و
ســازمانهای مربــوط را بیــان میکنــد.
ســانگ هیــون و همــکاران ( )2013بــه بررســی «الگــوی

مدیریــت اثربخــش گردشــگری در شــهر مشــهد»
پرداختهانــد .نتایــج ایــن بررســی حاکــی از آن اســت کــه
اســتفاده از ف ّناوریهــای پیشــرفته ،اطالعرســانیهای
مناســب ،ایجــاد نظامــی مطلــوب از ســازمانهای وابســته
گردشــگری بــرای افزایــش کیفیــت خدمــات و ایجــاد جاذبــه
ش خصوصــی عاملی برای توســعه
بــرای ســرمایهگذاران بخـ 
گردشــگری مذهبــی شــهر مشــهد خواهــد بــود.
پیشــینه پژوهشهــای انجامگرفتــه دربــارۀ گردشــگری
مذهبــی مبیــن و قوامبخــش ایــن فرضیــه اســت کــه تاکنــون
پژوهشهایــی درزمینــه مدلســازی عوامــل مؤثــر بر توســعه
گردشــگری مذهبی بــه روشهــای تحقیق در عملیــات نرم و
رویکــرد آیندهپژوهــی صــورت نگرفتــه اســت.

روششناسیپژوهش

روش تحقیــق ایــن مقالــه توصیفی ـ تحلیلــی و نتایــج
آن کاربــردی اســت .عوامــل مؤثــر بــر توســعه گردشــگری
مذهبــی بــا روش تحلیــل محتــوا شناســایی شــده و در
بخــش مدلســازی ساختاری ـ تفســیری ،از آرای خبــرگان
دانشــگاهی صاحبنظــر در حــوزۀ گردشــگری و مراکــز
پژوهشــی بــا روش دلفــی اســتفاده شــده اســت .دادههــا
بــا ابــزار مصاحبــه و پرســشنامه دوبهدویــی جمــعآوری
شــده و روایــی پرســشنامهیا هــر ابــزار سنجشــی بــا
مــاک روایــی صــوری ارزیابــی شــده اســت .مدلســازی
ساختاری ـ تفســیری ( )ISMروشــی نظاممند و ســاختاریافته
ـر نظامــی پیچیــده
بــرای برقــراری و فهــم روابــط میــان عناصـ ِ
اســت کــه وارفیلــد در ســال  1974معرفــی کــرد (آتشســوز
و همــکاران .)1395 ،مدلســازی ساختاری ـ تفســیری
فراینــدی متعامــل در مجموعــهای از عناصــر گوناگــون و
مرتبــط بــا همدیگــر اســت کــه در مــدل نظاممنــد جامعــی
ســاختاربندی میشــود (آذر و همــکاران-257 :1392 ،
 .)286ایــدۀ اصلــی مدلســازی ساختاری ـ تفســیری،
تجزیــه سیســتم پیچیــده بــه چنــد زیرسیســتم ،با اســتفاده
از تجربــه عملــی و دانــش خبــرگان بــرای ســاخت مــدل
ســاختاری چندســطحی اســت.
روش نمونهگیــری :روش دلفــی و روش مدلســازی
ساختاری ـ تفســیری ایجــاب میکنــد که اطالعــات خبرگان
و متخصصــان دریافــت و تحلیــل شــود .بــرای انتخــاب
گــروه دلفــی و گــروه مدلســازی ساختاری ـ تفســیری،
نمونهگیــری بــه روش هدفمنــد صــورت گرفتــه اســت ،چــون
هــدف تعمیــم نتایــج نیســت .معیارهــای انتخاب خبــرگان،
تســلط نظــری ،تجــربۀ عملــی ،تمایــل و توانایــی مشــارکت
در پژوهــش و دسترســی اســت .نکــتۀ درخــور توجــه در
تعییــن تعــداد خبــرگان ،کســب اطمینــان از جامعیــت

مدلسازی ساختاری ـ تفسیری عوامل مؤثر بر توسعه
گردشگری مذهبی در ایران با رویکرد آیندهپژوهی

پایایــی :بــا روش آزمــون مجــدد پایایــی ،پرســشنامه
آیاسام ســنجیده شــده اســت .برایناســاس ،پرس ـشنامه
مزبــور دوبــاره بــه ســه نفــر از خبــرگان و متخصصانــی ارســال
شــد کــه دسترســی مجــدد بــه آنهــا امکانپذیــر بــود.
درنهایــت ،مجمــوع همبســتگی پاســخهای اعالمشــده از
طــرف خبــرگان بــرای هــر دو مرحلــه  0/785محاســبه شــد.
ایــن شــاخص مؤیــد آن اســت کــه پرسـشنامه دارای پایایــی
قابلقبــول اســت.
فرایندمدلسازیساختاری ـ تفسیری:
گام اول :شناسایی عوامل مربوط به مسئله.
ایــن مرحلــه بــا بررســی پژوهشهــای گذشــته و دریافــت نظــر
کارشناســان انجــام میشــود.
گام دوم:تشکیلماتریسخودتعاملیساختاری.

1. Dependent variables
2. Linkage variables
3. Autonomous variables

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

 =N eتعداد اعضایی که پاسخ ضروری دادهاند
عداد کل اعضای پانل= N
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دیدگاههــای گوناگــون در پژوهــش اســت .تعــداد خبــرگان
شــرکتکننده در مدلســازی ساختاری ـ تفســیری مقــاالت
بررسیشــده معمــو ً
ال بیــن چهــارده تــا بیســت نفــر اســت.
درنهایــت ،بیســت نفــر از خبــرگان و متخصصــان دانشــگاهها
و مراکــز پژوهشــی بــا توجــه بــه معیارهــای یادشــده بــرای
شــرکت و همــکاری در فراینــد پژوهــش انتخــاب شــدهاند.
روایــی محتوایــی :عوامــل مؤثــر بــر توســعه گردشــگری
مذهبــی بــه روش تحلیــل محتوایــی شناســاییشــده و روابط
ص مدلســازی ساختاری ـ تفســیری
بیــن ابعــاد و شــاخ 
تفســیر شــده اســت .روایــی محتوایــی پرســشنامه در
ایــن پژوهــش بــه حــد و میزانــی اشــاره دارد کــه یــک ابــزار
منعکسکننــدۀ محتــوای مشــخص مــد نظر باشــد .براســاس
روش الوشــه ،بــرای ایجــاد روایــی محتوایــی در پرسـشنامه،
ابتــدا بــا مــرور ادبیــات در حــوزۀ مطالعــه ،دامــنۀ محتــوا و
آیتمهــای پرس ـشنامه تدویــن میشــود؛ ســپس از اعضــای
پانــل محتــوا خواســته میشــود بــا انتخــاب یکــی از ســه گزینه
«ضــروری»« ،مفیــد ،امــا نــه ضــروری» یــا «غیرضــروری» ،بــه
میــزان مناس ـببودن هــر آیتــم پاســخ دهنــد .برایناســاس،
بــا کمــک رابطــه یــک ،نســبت روایــی محتوایــی محاســبه
میشــود و بــا توجــه بــه ســطح الزم بــرای معنــاداری آمــاری،
()p >0/05کمینــه  /75بــرای پذیــرش در هــر مرحلــه بهدســت
میآیــد .بــرای نمونــه نســبت روایــی محتوایــی بــرای توســعه
گردشــگری مذهبــی در ایــران برابــر  0/8و بهصــورت زیــر
محاســبه شــده اســت.
رابطه:1

در ایــن مرحلــه عوامــل بهصــورت دوبــهدو باهــم بررســی
میشــوند و پاســخدهنده بــا اســتفاده از نمادهــای ذیــل بــه
تعییــن روابــط عوامــل میپــردازد:
نماد  :Vیعنی  iبه jمنجرمیشود.
نماد  :Aیعنی  jبه  iمنجر میشود.
نماد  :Xارتباط دوطرفه از  iبه  jو برعکس.
نماد  :Oهیچ ارتباطی بین  iو  jوجود ندارد.
گام سوم :ایجاد ماتریس دسترسی اولیه.
در ایــن مرحلــه ماتریــس خودتعاملــی ســاختاری بــه ماتریس
دودویــی تبدیــل میشــود و ماتریــس دسترســی اولیــه
بهدســت میآیــد .از تبدیــل نمادهــای  Aو  Oبــه صفــر و  Xو
 Vبــه یــک ،ماتریــس خودتعاملــی ســاختاری بــه ماتریــس
دودویــی تبدیــل شــده اســت کــه بهاصطــاح ماتریــس
دسترســی اولیــه خوانــده میشــود.
گام چهارم :ایجاد ماتریس دسترسی نهایی.
پسازآنکــه ماتریــس دسترســی اولیــه بهدســت آمــد،
بــا واردکــردن انتقالپذیــری در روابــط عوامــل ،ماتریــس
دسترســی نهایــی بهدســت میآیــد.
گام پنجــم :بخشبنــدی ســطح وارفیلــد ،دو قاعــدۀ اصلــی را
بــرای ســطحبندی بیــان میکنــد.
قاعــدۀ اول :مجمــوع فراوانــی عناصــر را بــراســاس ســتون
مجمــوع خروجــی و مجمــوع مشــترک معیــن کــرده و بــه
ترتیــب از کوچکتریــن تــا بزرگتریــن فراوانــی ســطحبندی
کنیــم.
قاعــدۀ دوم :ایــن قاعــده بــه قاعــدۀ تکــرار معــروف اســت.
بــر اســاس اولیــن جــدول بــا توجــه بــه کوچکتریــن
مجمــوع فراوانــی در ســتون مجمــوع خروجــی و مجمــوع
مشــترک ،عنصــر یــا عناصــر ســطحبندی میشــوند .عناصــر
سطحبندیشــد ه از جــدول حــذف و دوبــاره قاعــده اجــرا
میشــود .فراینــد حــذف و روابــط غیرمســتقیم تعمیــم
مییابــد.
گام آخــر :تجزیهوتحلیــل قــدرت نفــوذ و میــزان وابســتگی
(نمــودار میکمــک) .بــراســاس قــدرت وابســتگی و نفــوذ
عوامــل میتــوان دســتگاه مختصاتــی را بــه چهــار قســمت
تقســیم و تعریــف کــرد .گــروه اول ،عوامــل خودمختــار
(ناحیــه  )1کــه قــدرت نفوذ و وابســتگی ضعیفــی دارنــد .گروه
ل وابســته( 1ناحیــه  )2کــه قــدرت نفــوذ ضعیفــی
دوم ،عوام ـ 
دارنــد ،امــا از وابســتگی زیــادی برخوردارنــد .گــروه ســوم،
عوامــل پیونــدی( 2ناحیــه  )3کــه قــدرت نفــوذ و وابســتگی
ل مســتقل اصلــی3
زیــادی دارنــد .گــروه چهــارم ،عوامــ 
(ناحیــه )4کــه از قــدرت نفــوذ زیــادی برخوردارنــد و وابســتگی

289

290
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کمــی دارنــد .از جمعکــردن ورودیهــای یــک در هــر ســطر و
ســتون ،قــدرت نفــوذ و وابســتگی عوامــل بهدســت میآیــد.
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

یافتههایپژوهش
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شناســایی عوامــلمؤثــر بــر توســعه گردشــگری مذهبــی در
ایــران
بهکارگیــری روشهــای آیندهپژوهــی گردشــگری بــدون
درنظرگرفتــن محركهــا و عوامــل اصلــی مؤثــر بــر آن
امکانپذیــر نخواهــد بــود .برخــی تغییــرات جهانــی بــر
تجاربــی کــه گردشــگران در پــی آنانــد تأثیــر میگــذارد و
پاســخ و واکنــش مدیــران مقصــد و مجریــان گردشــگری در
برابــر ایــن تغییــرات در انواع محصــوالت و خدماتی کــه امروزه
طراحــی میشــوند تــا نیازهــای آینــدۀ صنعــت را بــرآورده
ســازند تأثیــر میگــذارد .ایــن امــر اهمیــت نــوآوري در ایــن
صنعــت را بیشازپیــش نمایــان میکنــد .در ایــن پژوهــش،
عوامــل مؤثــر بر توســعه گردشــگري مذهبی در کشــور ایــران،
پــس از شناســایی ،بــا رویکــرد آیاسام ســطحبندی شــده و
بــه تأییــد خبــرگان رســیده اســت (جــدول .)2
ل مؤثر بر توسعۀ گردشگری مذهبی (ابراهیمزاده و همکاران1390،؛
جدول :2عوام 
آقاجانی و فراهانیفرد1394 ،؛ دهشیری 1394 ،و پژوهشهای نگارندگان.)1398 ،

ماتریس خودتعاملی ساختاری)SSIM( 1

پــس از شناســایی عوامــل مؤثــر بــر گردشــگری مذهبــی در
ایــران ،ايــن عوامــل در ماتريــس خودتعاملــی ســاختاری
وارد شــد .خبــرگان ایــن ماتریــس را در چهــار حالــت روابط
مفهومــی تكميــل کردهانــد .اطالعــات بهدســتآمده
بــر اســاس روش مدلســازی ساختاری ـ تفســيری
جمعبنــدی شــده و ماتريــس خودتعاملــی ســاختاری
نهايــی تشــكيل شــده اســت .عالئــم و حالتهــای
بهکاررفتــه در ایــن رابطــه مفهومــی در جــدول  3ارائــه
شــده اســت
جدول  :3ماتریس خودتعاملی ساختاری عوامل مؤثر
توسعۀ گردشگری بر مذهبی
j
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ردیف

عوامل

c1

برنامهریزی ،سیاستگذاری و نظارت کامل بر روند صنعت
گردشگری مذهبی

c2

کنارهگیری دولت در برنامههای اجرایی و خصوصیسازی

c3

بسترسازی و ترویج فرهنگ گردشگری مذهبی در سطح جامعه

c4

سرمایهگذاری برای تبلیغات و بازاریابی گردشگری مذهبی

c5

ایجاد مراکز آموزشی و امکانات گردشگری با استانداردهای
بینالمللی

c6

تبادل استاد ،دانشجو و فن ّاوری صنعت گردشگری مذهبی میان
کشورها

c7

برگزاری تورهای گردشگری مذهبی ،کنگرههای بینالمللی و
سمینارهای ملی

c8

اشتغالزایی برای فارغالتحصیالن رشتههای گردشگری

c9

دسترسی آسان و سریعمتقاضیان به تسهیالت اداری و مالی

c10

اختصاص اعتبارات برای پژوهش در مباحث مذهبی

c11

سرمایهگذاری بخش خصوصی در گردشگری مذهبی

c12

راهاندازی رشتۀ دانشگاهی گردشگری مذهبی

-

-

C8
C9
C10
C11

-

C12
ماتریس دسترسی اولیه2

ماتریــس دسترســی اولیــه از تبدیــل ماتريــس
خودتعاملــی ســاختاری بــه يــك ماتريــس دو ارزشــي
(صفــر -يــك) بهدســت آمــده اســت .بــرای اســتخراج
ماتريــس دسترســی ،بايــد در هــر ســطر عــدد  1جایگزیــن
عالمتهــای  Vو  Xو عــدد صفــر جایگزیــن عالمتهــای
 Aو Oدر ماتريــس دسترســی اولیــه شــود .پــس از تبديــل
هــمۀ ســطرها ،نتیجــه بهدس ـتآمده ماتريــس دسترســی
اوليــه ناميــده ميشــود ســپس روابــط ثانويــه بيــن بعــد/
شــاخصها كنتــرل شــده اســت .راببطــه ثانویــه بهگون ـهای
اســت کــه اگــر ُبعــد  Jبــه ُبعــد  Iو ُبعــد  Kبــه Iمنجــر شــودُ ،بعد
 Jبــه ُبعــد  Kمنجــر خواهــد شــد (جــدول .)4

1. Structural Self – Interaction Matrix
2. Initial Reachability Matrix
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مدلسازی ساختاری ـ تفسیری عوامل مؤثر بر توسعه
گردشگری مذهبی در ایران با رویکرد آیندهپژوهی
جدول  :4ماتریس دسترسی اولیه (یافتههای پژوهش)1395 ،
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سطحبندی عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری مذهبی در ایران

پس از تشکیل ماتریس دسترسی اولیه ،با دخالتدادن
انتقالپذیری در روابط عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری
مذهبی ،ماتریس دسترسی نهایی تشکیل میشود تا ماتریس
دسترسی اولیه سازگار شود .بدینصورت که اگر iو  jو نیز  jو
 kباهم در ارتباط باشند ،آنگاه  iو  kباهم در ارتباطاند .در
این مرحله کلیه روابط ثانویه بین عوامل بررسی شده است و
ماتریس دسترسی نهایی مطابق جدول  5بهدست آمده است.
در این ماتریس قدرت نفوذ هر متغير عبارت است از تعداد
نهایی عوامل (شامل خودش) که ممکن است در ایجاد آنها
نقش داشته باشد .ميزان وابستگي عبارت است از تعداد نهايی
عواملی كه موجب ایجاد عوامل مذكور میشوند.
جدول  :5ماتریس دسترسی نهایی (یافتههای پژوهش.)1398 ،
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1. Final Reachability Matrix

جدول  :6سطحبندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی در ایران
(یافتههای پژوهش.)1398 ،
عوامل

مجموعۀ خروجی

مجموعۀ ورودی

مجموعۀ مشترک

سطح

C1

،10 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4
12 ،11

10 ،8 ،7 ،6 ،4

10 ،8 ،6 ،4

ششم

C2

9 ،7

10 ،9 ،6 ،4

9

اول

C3

،8 ،7 ،6 ،5 ،4
12 ،10

9 ،8

8 ،6

پنجم

C4

،9 ،8 ،5 ،2 ،1
11 ،10

11 ،9 ،8 ،7 ،3 ،1

11 ،9 ،8 ،1

پنجم

C5

12 ،11 ،9 ،8 ،7

12 ،11 ،9 ،4 ،3 ،1

12 ،11 ،9

سوم

C6

12،11،10،8،2،1

11 ،7 ،3 ،1

11 ،3 ،1

چهارم

C7

11،8،6،4،1

11 ،10 ،9 ،8 ،5 ،3 ،2

8، 11

دوم

C8

12 ،7 ،4 ،3 ،1

،10 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1
12 ،11

1، 3، 4، 7، 12

سوم

C9

،7 ،5 ،4 ،3 ،2
11 ،10

11 ،10 ،5 ،4 ،2

2، 4، 5، 10، 11

پنجم

C10

1، 2، 7، 8، 9، 11

11 ،9 ،6 ،4 ،3 ،1

1، 9، 11

4، 5، 6، 7، 9، 10 10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،1 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 C11
C12

5، 8

8 ،6 ،5 ،3 ،1

5، 8

چهارم
پنجم
اول

همانطــور كــه در جــدول  6مالحظــه ميشــود ،عوامــ 
ل
مؤثــر بــر توســعه گردشــگری مذهبــی در ایــران بــا رویکــرد
آیندهپژوهــی بــرای افــق  1404بــه شــش ســطح طبقهبنــدي
شــدهاســت .در گــراف آیاسام ،روابط متقابــل و تأثیرگذاری
بیــن معیارهــای ســطوح مختلــف آشــکار اســت کــه موجــب
درک بهتــر فضــای تصمیمگیــری میشــود (شــکل .)2

سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

ماتریس دسترسی نهایی1

بعد از ماتریس دسترسی نهایی ،عوامل مؤثر بر توسعه
گردشگری مذهبی سطحبندی میشوند .نتایج حاکی از آن
است که عامل برنامهریزی ،سیاستگذاری و نظارت کامل
بر روند صنعت گردشگری مذهبی ،قویترین و پرنفوذترین
برانگیزانندۀ توسعه گردشگری مذهبی در ایران است و همانند
سنگ زیربنای مدل عمل میکند و باید در وهله اول برای
توسعه گردشگری مذهبی و دستیازیدن به آن در افق 1404
روی آن تأکید کرد (جدول .)6

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

در جــدول  ،5قــدرت نفــوذ (میزان تأثیــری که هریــک از عوام 
ل
ل دارنــد) دوازده شــاخص شناساییشــده در
بــر ســایر عوامــ 
بخــش توســعه گردشــگری مذهبــی در ایــران مشــاهده
میشــود .نتایــج بیانگــر ایــن اســت کــه عوامــل برنامهریــزی،
سیاسـتگذاری و نظــارت کامــل بــر رونــد صنعــت گردشــگری
مذهبــی بــا میــزان قــدرت نفــوذ  8بیشــترین تأثیــر و عامــل
کنارهگیــری دولــت در برنامههــای اجرایــی و خصوصیســازی
و راهانــدازی رشــته دانشــگاهی گردشــگری مذهبــی بــا میــزان
قــدرت نفــوذ  2کمتریــن تأثیــر را دارد.
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399
شکل  :2مدلسازی ساختاری ـ تفسیری عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری مذهبی در ایران با رویکردآیندهپژوهی
(یافتههای پژوهش.)1398 ،

تحلیلمیکمک

در ایــن مرحلــه ،بــا اســتفاده از میکمــک ،نــوع عوامــل بــا
توجــه بــه اثرگــذاری و اثرپذیــری آنهــا بــر ســایر عوامــل
مشــخص خواهــد شــد و پــس از تعییــن قــدرت نفــوذ یــا
ل مؤثــر در توســعه
اثرگــذاری و قــدرت وابســتگی همــه عوامـ 
گردشــگری مذهبــی ایــران ،بــا رویکــرد آیندهپژوهــی در
یکــی از خوشــههای چهارگانــه روش ماتریــس اثــر عوامــل
طبقهبنــدی میشــوند .همانطــور کــه از شــکل 3
مشــخص اســت ،عوامــل ایجــاد مراکــز آموزشــی و امکانــات
گردشــگری بــا اســتانداردهای جهانــی ( ،)5اشــتغالزایی
بــرای فارغالتحصیــان گردشــگری ( )8و برگــزاری تورهــای
گردشــگری مذهبــی ،کنگرههــای بینالمللی و ســمینارهای
ملــی ( )7بیشــتر از ســایر عوامــل متأثــر بــوده و از لحــاظ
سیســتمی جــزو عناصــر اثرپذیــر و وابســته اســت .عواملــی
ماننــد برنامهریــزی ،سیاســتگذاری و نظــارت کامــل بــر
رونــد صنعــت گردشــگری مذهبــی ( ،)1ســرمایهگذاری برای

تبلیغــات و بازاریابــی گردشــگری مذهبــی ( ،)4دسترســی
آســان و ســریع متقاضیــان بــه تســهیالت اداری و مالــی
( )9و بسترســازی و ترویــج فرهنــگ گردشــگری مذهبــی
در جامعــه ( )3جــزو عوامــل مســتقل (اصلــی) بــرای توســعه
گردشــگری مذهبــی بهشــمار میرونــد کــه ایــن قــدرت نفــوذ
زیــاد و وابســتگی کمتــری دارنــد .عوامــل کنارهگیــری دولــت
در برنامههــای اجرایــی و خصوصیســازی ( ،)2راهانــدازی
رشــته دانشــگاهی گردشــگری مذهبــی ( ،)12تبــادل اســتاد
و دانشــجو و ف ّنــاوری صنعــت گردشــگری مذهبــی میــان
کشــورها ( )6و تربيــت راهنمــاي گردشــگری مذهبــی و
اختصــاص اعتبــارات بــرای امــر پژوهــش در مباحث مذهبی
( )10در گــروه عوامــل مســتقل (خودمختــار) قــرار گرفتنــد
کــه قــدرت نفــوذ و وابســتگی ضعیفتــری دارنــد .همچنیــن
عوامــل ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در گردشــگری
ل پیونــدی محســوب میشــود و
مذهبــی ( )11جــزو عوامــ 
از قــدرت نفــوذ و وابســتگی زیــادی برخــوردار اســت .قــدرت

مدلسازی ساختاری ـ تفسیری عوامل مؤثر بر توسعه
گردشگری مذهبی در ایران با رویکرد آیندهپژوهی

نفــوذ و ميــزان وابســتگي هريــك از عوامــل مؤثــر بــر توســعه
ایــن صنعــت در شــکل  3نشــان داده شــده اســت.

نتیجهگیری

توســعه گردشــگری مذهبی در ایــران با رویکــرد آیندهپژوهانه
نيازمنــد يافتــن عوامــل بنیــادی و اثرگــذار و برقــراری ارتبــاط
بيــن آنهــا اســت .ایــن تحقیــق بینــش و شــناختی جدیــد
از ماهیــت توســعه گردشــگری مذهبــی در ایــران ارائــه کــرده
اســت کــه موجــب تشــخیص اولویتهــای اقــدام در فضــای
تصمیمگیــری میشــود .در ایــن پژوهــش ،عوامــل مؤثــر
بــر توســعه گردشــگری مذهبــی در ایــران (دوازده عامــل) بــه
روش تحلیــل محتــوا و بــا تکیـ ه بــر آرای خبــرگان دانشــگاهی
صاحبنظــر در حــوزۀ گردشــگری و مراکــز پژوهشــی بــرای
افــق  1404اســتخراج شــده اســت .ســپس ،بــرای تعییــن
ارتباطــات عوامــل ،آرای خبــرگان بــا ابــزار پرســشنامه
دوبهدویــی گــردآوری و درنهایــت بــه روش مدلســازی
ساختاری ـ تفســیری طراحــی شــد .نتایــج ایــن پژوهــش
نشــان میدهــد کــه عوامــل برنامهریــزی ،سیاســتگذاری و
نظــارت کامــل بــر رونــد صنعــت گردشــگری مذهبــی بــا میزان
قــدرت نفــوذ  8بیشــترین تأثیــر و عوامــل کنارهگیــری دولــت
در برنامههــای اجرایــی و خصوصیســازی و راهانــدازی رشــته
دانشــگاهی گردشــگری مذهبــی بــا میــزان قــدرت نفــوذ 2
کمتریــن تأثیــر را دارد .یافتههــای ایــن بخــش از پژوهــش بــا
تحقیــق دهشــیری ( )1394و آقاجانــی و فراهانیفــرد ()1394
همخوانــی دارد .یافتههــای دیگــر پژوهــش ،بــا اســتفاده از
تحلیــل میکمــک ،حاکــی از آن اســت کــه عوامــل ایجــاد
مراکــز آموزشــی و امکانــات گردشــگری بــا اســتانداردهای
جهانــی ( ،)5اشــتغالزایی بــرای فارغالتحصیــان
رشــتههای گردشــگری ( )8و برگــزاری تورهــای گردشــگری
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(یافتههای پژوهش.)1398 ،

سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

شکل  :3خوشهبندی عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری مذهبی در ایران
با رویکرد آیندهپژوهی به روش میکمک

مذهبــی ،کنگرههــای بینالمللــی و ســمینارهای ملــی ()7
بیشــتر از ســایر عوامــل متأثــر بــوده و از لحاظ سیســتمی جزو
عوامــل اثرپذیــر و وابســتهاند کــه بــرای ایجــاد ایــن عوامــل
متغیرهــای زیــادی دخالــت دارنــد و خــود آنهــا ممکــن
اســت کمتــر زمینهســاز عوامــل دیگــر شــوند .عواملــی مثــل
برنامهریــزی ،سیاســتگذاری و نظــارت کامــل بــر رونــد
صنعــت گردشــگری مذهبــی ( ،)1ســرمایهگذاری بــرای
تبلیغــات و بازاریابــی گردشــگری مذهبــی ( ،)4دسترســی
آســان و ســریع متقاضیــان بــه تســهیالت اداری و مالــی ( )9و
بسترســازی و ترویــج فرهنــگ گردشــگری مذهبــی در جامعه
( )3جــزو عوامــل مســتقل (اصلــی) بــرای توســعه گردشــگری
مذهبــی بهشــمار میرونــد کــه در توســعه گردشــگری
مذهبــی در ایــران بســیار تأثیرگذارنــد و قــدرت نفــوذ زیــاد و
وابســتگی کمتــری دارنــد .بــراســاس نتایــج عوامــل مســتقل
میشــود گفــت کــه تبلیغــات و بازاریابــی گردشــگری ،شــیوۀ
نویــن آگاهیبخشــی و جــذب گردشــگر بــرای اقنــاع جامعــه
مخاطــب اســت کــه بــا تکیــه بــر ابزارهــای گوناگونــی ازجملــه
وســایل ارتباطــی مکتــوب ،دیــداری و شــنیداری صــورت
میگیــرد تــا بدینوســیله در ارزشهــا ،اعتقــادات ،نگرشهــا
ْ
عوامــل
و رفتــار مــردم تغییــر ایجــاد کنــد .بازخــورد ایــن
بسترســازی و ترویــج فرهنــگ گردشــگری دینــی و جــذب
گردشــگران اســت .تبلیغــات و بازاریابــی و اطالعرســانی در
ایــران بــرای جهــان اســام و جهانیــان بســیار ضعیــف اســت.
تاکنــون اطالعرســانیهای دقیــق و درســتی از برنامههــا،
مراکــز و آیینهــای مذهبــی گردشــگری در ایــران صــورت
نگرفتــه اســت و متأســفانه رســانههایی مثــل العالــم ،کوثــر،
جــامجــم و ســحر ،کــه در حــوزۀ تبلیغــات اطالعرســانی و
بازاریابــی میکننــد ،تابهحــال نتوانســتهاند شایســته عمــل
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 کنارهگیــری دولــت در برنامههای
اجرایــی و خصوصیســازی ( ،)2راهاندازی رشــته دانشــگاهی
گردشــگری مذهبــی ( ،)12تبــادل اســتاد و دانشــجو و ف ّناوری
صنعــت گردشــگری مذهبــی میــان کشــورها ( )6و تربيــت
راهنمــاي گردشــگري مذهبــی و اختصــاص اعتبــارات بــرای
پژوهــش در مباحــث مذهبــی ( )10در گــروه عوامــل مســتقل
(خودمختــار) قــرار گرفتنــد کــه قــدرت نفــوذ و وابســتگی
ل تــا حــدودی متصــل بــه
ضعیفتــری دارنــد .ایــن عوامــ 
سیســتم نیســتند و ارتبــاط کــم و ضعیفــی بــا آن دارنــد.
ل خودمختــار میشــود گفــت کــه
بــراســاس نتایــج عوامــ 
بــرای راهنمایــی گردشــگران مذهبــی در کشــور بــا کمبــود
راهنمایــان تــور آموزشدیــده مواجهیــم .ایــن نقیصــه پــس از
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انقــاب تــا حــدودی برطــرف شــد ،امــا بــرای بهبود جــای کار
و برنامهریــزی دارد .ازایـنرو نیــاز مبــرم بــر راهانــدازی رشــته
دانشــگاهی گردشــگری مذهبــی و تخصیص اعتبــارات برای
پژوهــش در ایــن حیطــه احســاس میشــود کــه بازخــورد
ایــن عامــل گســترش و توســعه پژوهشهــای تخصصــی در
حــوزۀ گردشــگری مذهبــی و تربیــت راهنمایــان گردشــگران
مذهبــی و تبــادل اســتادان ،جــذب دانشــجو از ســایر
کشــورهای اســامی خواهــد بــود .ناگفتــه نمانــد ،بــراســاس
گزارشــی کــه مرکــز پژوهشهــای مجلــس از بررســی بندهــا و
ردیفهــای بودجــه ســازمان میراثفرهنگــی صنایعدســتی
و گردشــگری از الیحــه بودجه ســال  1392کل کشــور منتشــر
کــرده اســت ،مجمــوع اعتبــارات ســازمان میراثفرهنگــی
صنایعدســتی و گردشــگری برابــر 3هــزار و 45میلیــارد و
463میلیــون ریــال درنظــر گرفتــه شــده اســت کــه بــا قانــون
بــودجۀ ســال  1391کل کشــور کاهــش  10/26درصــدی را
نشــان میدهــد؛ ایــن خــود از مهمتریــن عوامــل مؤثــر و
بازدارنــدۀ گردشــگری مذهبــی بهشــمار مــیرود .عامــل
ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در گردشــگری مذهبــی
( )11جــزو عوامــل پیوندی اســت و از قدرت نفوذ و وابســتگی
زیــادی برخــوردار اســت .هــر تغییــری در ایــن عامــل باعــث
تغییــر ســایر عوامــل میشــود.نتیجه عوامل پیونــدی بیانگر
ایــن اســت کــه توســعه زیرســاختهای گردشــگری مذهبــی
لونقــل
ازجملــه وجــود وســایل و زیرســاختهای حم 
ایمــن ،راحــت ،ســریع و پیشــرفته در بخشهــای زمینــی
هوایــی و دریایــی ،توســعه و تجهیــز آزادراههــا و بزرگراههــا
و ایجــاد امکانــات رفاهــی و اقامتــی مطابــق اســتانداردهای
جهانــی بــا قیمتهــای مناســب بــرای کاهــش هزینههــای
ســفر از عوامــل مؤثــر در جــذب گردشــگر محســوب
میشــود .ایــن عوامــل ظرفیتهــای درخــور توجهــی پیش
روی مســئوالن قــرار داده اســت کــه بهیقیــن بــا پشــتوانه
مشــارکت و ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی دسـتیافتنی
خواهــد بــود .درنهایــت ،میتــوان نتیجهگیــری کــرد کــه
آنچــه بیــش از هــر چیــز توجه بــه مقولــه گردشــگری مذهبی
را ضــروری میســازد ،فرصتهــا و پتانســیلهای معنــوی،
مــادی و فرهنگــی آن اســت کــه توســعه گردشــگری دینــی و
جــذب گردشــگر مذهبــی را در افــق  1404برای کشــورمان به
ارمغــان مـیآورد .بــر همیــن اســاس ،لــزوم سیاسـتگذاری
و برنامهریــزی درســت ،تبییــن ضــرورت آیندهپژوهــی
در برنامهریــزی گردشــگری و ارتبــاط منســجم و پیوســته
برنامهریــزی گردشــگری مذهبــی بــا چش ـمانداز ملــی از دو
منظــر آمایش ســرزمین و رصــد گردشــگری مذهبی اهمیت
زیــادی دارد .همچنیــن بایــد بــه بودجــه متولیــان ســازمان
گردشــگری و میراثفرهنگــی و تخصیــص بودجــه الزم

بــرای ســاماندهی بقــاع متبرکــه توجــه کافــی شــود .در کنار
م و اعیــاد و آیینهــای مذهبــی
ایــن عوامــل ،معرفــی مراس ـ 
بــه گردشــگران و تبلیغــات سیاســی ،فرهنگــی ،اجتماعــی
در حــوزۀ گردشــگری دینــی و راهانــدازی نمایشــگاههای
بینالمللــی مذهبــی (مثــل نمایشــگاههای بینالمللــی
قــرآن) و معرفــی آن بــه گردشــگران و مســلمانان دیگــر
کشــورها ،ســاخت و تأســیس زائرســراها و هتلهــای مجهــز
نالمللــی بــرای اســکان زائــران ،ارائۀ مســیرهای ویــژۀ
و بی 
گردشــگری مذهبــی در شــهرهای گوناگــون و حفــظ امنیــت
و آرامــش جانــی ،مالــی و روحــی گردشــگران بــرای رونــق
و توســعه ملــی و بینالمللــی گردشــگری مذهبــی در ایــران
راهگشــا خواهــد بــود .بدینترتیــب ،در صورتــی زمینهســاز
توســعه گردشــگری مذهبــی در کشــور خواهیــم بــود کــه
صنعــت گردشــگری دانشبنیــان بــر جنبههــای ســاختاری
و کارکــردی اســتوار شــود و بــا رویکــرد و رهیافتهــای
ل شــکوفایی و بالندگــی
علمــی ،پژوهشــی و آموزشــی عوامـ 
گردشــگری و بسترســازی و تصویرســازی مناســب از
پیامدهــا و دســتاوردهای ایــن صنعــت ســفید در جامعــه
ملــی و بهخصــوص بینالمللــی فراهــم شــود .درنهایــت بایــد
تأکیــد کــرد کــه پیشبینــی مســیرهای توســعه گردشــگری
مذهبــی ،چــه ملــی و چــه بینالمللــی ،پتانســیل آن را دارد
کــه نقــش مهمــی در افزایــش مزایــا و منافــع گردشــگری ایفــا
کنــد و از مشــکالت مرتبــط بــه آن بکاهــد .هرانــدازه تکیــه
بــر پژوهشهــای ایــن روندهــای جهانــی و مســائل محلــی
بیشــتر باشــد ،پیشبینــی تغییــرات و برنامهریــزی بــرای
آینــده بهتــر صــورت میگیــرد .بایــد گفــت آیندهپژوهــی
الزمهرقابتپــذ یــری در دنیــای گردشــگری و ازجملــه
گردشــگری مذهبــی اســت و هــر کشــوری بــا توجــه بــه
نیازهــای خــود ناگزیــر از توجــه بــه روندهــای آتــی اســت.
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حســین (« .)1394برنامهریــزی اســتراتژیک توســعه
گردشــگری بــا تأکیــد بــر توســعه پایــدار در ناحیــه خرمآبــاد».
جغرافیــا و آمایــش شــهری -منطقـهای ،دورۀ  ،5شــمارۀ ،14
ص .24-1
البــرزی ،هــادی ،علــی عســکری ،عبدالعلــی و صلواتیــان،
ســیاوش (« .)1391آيندهپژوهــی راهبــردی صداوســیما
جمهــوری اســامی ایــران در فضــای اینترنــت» .تهــران:
نخســتین همایــش ملــی آیندهپژوهــی جمهــوری اســامی
ایــران بــا رویکــرد تمدنســازی نویــن اســامی.
بــدری ،ســيدعلی و طيبــی ،صــدراهلل (« .)1391بررســي
عوامــل مؤثــر بــر هزينههــای گردشــگری مذهبــي (مطالعــه
مــوردی :شــهر مقــدس مشــهد)» .مجلــه برنامهريــزی و
توســعه گردشــگری ،دورۀ  ،1شــمارۀ  ،1ص .177-153
بریمانــی ،فرامــرز ،رمضــانزاده لســبوئی ،مهــدی ،تبریــزی،
نازنیــن و نــوذر اصــل ،ســهند (« .)1397ارزیابــی رقابتپذیری
مقاصــد گردشــگری بــا تأکیــد بــر منابــع و جاذبههــای محوری
(مطالعــه مــوردی :چشــمههای آبگــرم رامســر)» .نشــریه
جغرافیــا و برنامهریــزی ،دورۀ  ،22شــمارۀ  ،63ص .50-26
تقوایــی ،مســعود ،موســوی ،ســيدعلی و غالمــی بيمــرغ،
يونــس (« .)1389تحليلــی بــر توســعه گردشــگری مذهبــی
(مطالعــه مــوردی شهرســتان نورآبــاد ممســنی)» .فصلنامــه
علمــی ـ پژوهشــی فضــای جغرافيايــی ،دورۀ  ،10شــمارۀ ،31
ص .64-39
حســنپور ،محمــود و شــاهی ســوندی ،مرضیــه (.)1396
«آیندهپژوهــی گردشــگری ایــران و جهــان» .کمیســیون
گردشــگری ،اقتصــاد ورزش و اقتصــاد هنــر ،دبیرخانــه
کمیســیونهای تخصصی اتــاق ایــرانhttp://otaghiranonline. .

فیروزجائیــان گلــوگاه ،علیاصغــر ،یوســفی ،نــدا و
میرمحمدتبــار ،ســیداحمد (« .)1393تحلیــل کارکــردی
گردشــگری مذهبــی در ایــران (فراتحلیلــی از تحقیقــات
موجــود)» برنامهریــزی و توســعه گردشــگری ،دورۀ ،3
شــمارۀ  ،8ص .165-143
قنبــری برزیــان ،علــی (« .)1396تبییــن ذائقــه گردشــگری
مذهبــی در جامعــه ایــران بــا تأکیــد بــر جوانــان؛ موانــع و
چالشهــا» .مجلــه برنامهریــزی و توســعه گردشــگری ،دورۀ
 ،6شــمارۀ  ،21ص .135-116
کاویانفــر ،ســیما (« .)1386توریســم مذهبــی در فرانســه و
جهــان» .ماهنامــه شــهرداریها ،شــمارۀ  ،78ص .37-31
کروبــی ،مهــدی ،نجفیپــور ،امیرعبــاس و حیــدری،
مجیــد (« .)1391آیندهپژوهــی؛ رهیافتــی نــو در توســعه
و برنامهریــزی گردشــگری» .اولیــن همایــش ملــی
آیندهپژوهــی ،شــرکت یــادگار درخشــان آریــا.
گلزاده ،ملیحــه ،عبــداهللزاده ،غالمحســین ،محمدیــان،
حســین و مــدادی هریــس ،صمــد (« .)1397بررســی نقــش
زیرســاختهای منطقــه ارســباران در توســعه گردشــگری
ورزشــی» .نشــریه جغرافیــا و برنامهریــزی ،دورۀ  ،22شــمارۀ
 ،63ص .263-241
مالزمالحســینی ،محمدکاظــم ،رجوعــی ،مرتضــی و
مــرادی ،محســن (« .)1396تأثیــر توســعه اماکــن گردشــگری
بــر رضایتمنــدی گردشــگران مذهبــی (مطالعــه مــوردی:
کالنشــهر مشــهد)» .مطالعــات مدیریــت گردشــگری ،دورۀ
 ،12شــمارۀ  ،39ص .142-123
موســوی ،میرنجــف ،عبــداهللزاده ،مهــدی و باقــری کشــکولی،
علــی ( .)1393گردشــگری مذهبــی (ماهیــت و مفاهیــم).
تهــران :آراد ،ص .85
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