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چکیده
بخش هــای  پربازده تریــن  و  بزرگ تریــن  از  یکــی  گردشــگری  صنعــت 
ــد.  ــاد می کن ــیاری را ایج ــزودۀ بس ــگری ارزش  اف ــت. گردش ــان اس ــادی در جه اقتص
بزرگ تریــن بخش هــای  از  یکــی  درآمدزایــی،  منابــع  تقســیم بندی مهم تریــن  در 
ــی  ــگری مذهب ــد را دارد. گردش ــریع ترین رش ــه س ــت ک ــده اس ــان ش ــادی جه اقتص
یکــی از شــاخه های مهــم و پردرآمــد صنعــت گردشــگری در جهــان اســت. پژوهــش 
پیــش رو، بــا بهره گیــری از علــم آینده پژوهــی، قصــد دارد کــه دیــدی روشــن از آینــده ی 
گردشــگری مذهبــی شــهر مشــهد بــه برنامه ریــزان و گردشــگران ارائــه نمایــد. در ایــن 
ــا خبــرگان صنعــت گردشــگری،  ــه ب ــا مطالعــۀ ادبیــات موضــوع و مصاحب پژوهــش، ب
ــل  ــرد تحلی ــتفاده از رویک ــا اس ــپس، ب ــت؛ س ــده اس ــایی  ش ــی شناس ــران های نهای پیش
تأثیــر متقابــل، داده هــا وارد نرم افــزار میک مــک شــده و چهــار پیشــران مؤثــر بــر آینــدۀ  
گردشــگری مذهبــی شــهر مشــهد مشــخص شــده اســت: امنیــت و آرامــش، تصویــر 
مثبــت از مقصــد، هزینه هــای ســفر و رضایــت گردشــگران، کــه از میــان نــوزده عامــل 
ــران  ــار پیش ــناریو، چه ــن س ــرای تدوی ــدی، ب ــۀ  بع ــده اند. در مرحل ــاب ش ــر انتخ مؤث
مؤثــر بــا تعییــن حالت هــای عدم قطعیــت در پرســش نامه توســط خبــرگان وارد 
نرم افــزار ســناریو ویــزارد شــد و ســازگارترین ســناریوهای پیــش  و مشــخص شــد. پــس 
از شناســایی ســناریوها و مشــورت بــا خبــرگان، امنیــت و آرامــش و هزینــۀ ســفر بــرای 
تدویــن ســناریوها انتخــاب شــدند و بــا توجــه بــه شــرایط، آینــدۀ  گردشــگری مذهبــی 

شــهر مشــهد در قالــب چهــار ســناریو ارائــه شــد.
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 مقدمه
ــزو  ــتی ج ــی و زیس ــوع اقلیم ــر تن ــران، از نظ ــور ای کش
پنــج کشــور برتــر و از نظــر تاریخــی و فرهنگــی بیــن ده 
در ســال  گرفــت. همچنیــن،  قــرار  برتــر جهــان  کشــور 
گردشــگری  مقصــد  بیســت  فهرســت  صــدر  در   ،2014
جهــان بــه انتخــاب راهنمایــان گردشــگری قــرار گرفــت 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــؤال مه ــکاران، 1395(. س ــی و هم )ملک
ــوۀ  ــای بالق ــگری و ظرفیت ه ــت گردش ــدۀ صنع ــد فزاین ــا رش ب
ــن تعــداد گردشــگر در جهــان  ــران، ســهم ایــن کشــور از ای ای
ــران  چقــدر اســت؟ در حــال حاضــر، صنعــت گردشــگری ای

در جایــگاه هفتــادم در میــان دویســت کشــور جهــان، در 
جایــگاه دوم میــان نــه کشــور جنــوب آســیا و در جایــگاه 
ســیزدهم میــان 55 کشــور عضــو ســازمان کنفرانــس اســامی 
 .)World Tourism Organization, 2016( دارد  قــرار 
 ،2012 ســال  در  کشــورها  درآمــد  دالر  1250میلیــارد  از 
ــت.  ــران اس ــهم ای ــارد س ــی 6/25میلی ــد یعن ــدود نیم درص ح
صنعــت گردشــگری ایــران بــر مبنــای ســند چشــم انداز 
ــا  ــد ب ــق 1404 بای ــگری و در اف ــش گردش ــاله در بخ بیست س
رشــد 1/5 درصــدی دســت کم بــه 20میلیــون گردشــگر و 
درآمــد 20 تــا 30میلیــارد دالر برســد. بنابــر آمارهای ســازمان 
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ســفر در ســال 2015، ســهم گردشــگری در تولیــد 
ــد و ارزش آن  ــا 6/7 درص ــر ب ــور براب ــی کش ــص داخل ناخال
ــوده اســت، کــه 81/5 درصــد  ــال ب ــارد ری ــر از 794میلی کمت
 World ( ــت ــی اس ــگران داخل ــامل گردش ــهم ش ــن س از ای
 ،2016 ســال  در   .)Tourism Organization, 2016
تولیــد  در  گردشــگری  و  ســفر  بخــش  کلــی  مشــارکت 
ناخالــص داخلــی جهانــی )یعنــی اگــر مشــارکت غیرمســتقیم 
بخــش ســفر و گردشــگری را کــه شــامل آثــار ناشــی از 
ســرمایه گذاری، زنجیــرۀ تأمیــن و آثــار درآمــدی القایــی 
اســت بــه مشــارکت مســتقیم گردشــگری در تولیــد ناخالــص 
ــارد دالر رســید کــه  ــه 3/ 7613میلی ــم( ب ــه کنی داخلــی اضاف
معــادل 2/ 10 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی جهانی اســت. 
یکــی از انــواع گردشــگری موردتوجــه در ایــران، بــا توجــه بــه 
ــی  ــگری مذهب ــت. گردش ــی اس ــگری مذهب ــگ، گردش فرهن
ــت.  ــان اس ــردی در جه ــکال جهانگ ــن اش ــی از رایج  تری یک
ــا و اماکــن مقدســه هرســاله  ــی، زیارتگاه ه جاذبه هــای مذهب
به ســوی خــود جلــب  را  از جهانگــردان  زیــادی  تعــداد 
مهم تریــن  این کــه  عاوه بــر  مشــهد،  شــهر  می کننــد. 
پایــگاه مذهبــی جهــان تشــیع شــناخته می شــود، اولیــن 
ــم زاده  ــت )ابراهی ــی اس ــطح مل ــور  در    س ــی کش ــز زیارت مرک
ــۀ  ــگری به منزل ــت گردش ــروزه صنع ــکاران، 1390(. ام و هم
ــادی و  ــای اقتص ــی از فعالیت ه ــش مهم ــا بخ ــی پوی صنعت
تولیــدی کشــورهای توســعه  یافته و درحــال  توســعه را بــه 
ــان از  ــه در جه ــه ای ک ــت، به  گون ــاص داده اس ــود اختص خ
ــرده  ــام ب ــی ن ــادرات نامرئ ــوان ص ــگری به  عن ــت گردش صنع
ــد  ــه می توان ــت ک ــورهایی اس ــه کش ــران از جمل ــود. ای می ش
ســاالنه پذیــرای میلیون هــا جهانگــرد باشــد و بــا بســط 
امکانــات و تســهیات بــه درآمــد زیــادی دســت یابــد. 
ــال  ــد س ــت در چن ــه دول ــت ک ــده اس ــث ش ــر باع ــن ام همی
ــای  ــی جاذبه ه ــد ارزی و معرف ــب درآم ــور کس ــر، به  منظ اخی
ــزی  ــه برنامه ری ــود را ب ــه خ ــور، توج ــی کش ــی و فرهنگ طبیع
چشــم انداز  در  گردشــگری  جایــگاه  تدویــن  و  آینده نگــر 
کشــور معطــوف نمایــد. در ایــن میــان، شــهر مقــدس 
مشــهد از برکــت وجــود مقــدس امــام هشــتم شــیعیان، امــام رضــا 
ــت،  ــده اس ــع  ش ــی آن واق ــتۀ اصل ــز و هس ــه در مرک )ع(، ک
ــد  ــارت مرق ــتاقان زی ــم مش ــل عظی ــاهد ورود خی ــاله ش هرس
ــورهای  ــن کش ــور و همچنی ــاط کش ــام از اقصانق ــام هم آن ام
مســلمان جهــان اســت و ایــن ظرفیــت زیــاد جــذب گردشــگر 
ــل  ــای محتم ــل افق ه ــد و تحلی ــزی هدفمن ــد برنامه ری نیازمن
ــا  ــکاران، 1396(. ب ــی  و هم ــوری کاریزک ــت )عاش ــده اس آین
ــرورت  ــوب و ض ــود و مطل ــع موج ــکاف وض ــه ش ــه ب توج

برنامه ریــزی بــرای اســتفاده از ایــن ظرفیت هــا، در ایــن 
پژوهــش، ســناریوهای پیــش روی گردشــگری مذهبــی شــهر 
ــرح  ــه ش ــش ب ــؤاالت پژوه ــت. س ــده اس ــی ش ــهد بررس مش

ــت: ــر اس زی
ــهر  ــی ش ــگری مذهب ــذار در گردش ــران های تأثیرگ پیش

ــت؟ ــهد چیس مش
ــهر  ــی در ش ــگری مذهب ــر گردش ــناریوهای باورپذی س

ــت؟ ــهد چیس مش
ــی  ــگری مذهب ــر گردش ــناریوهای باورپذی ــدی س رتبه بن
ــه  ــه چ ــابهت ب ــک مش ــتفاده از تکنی ــا اس ــهد ب ــهر مش در ش

ــت؟ ــورت اس ص

 مبانی نظری 
بــر اســاس تقســیم  بندی ســازمان جهانــی گردشــگری، 
گردشــگری مذهبــی یکــی از پنــج شــاخۀ اصلــی گردشــگری 
اســت. گردشــگری مذهبــی بــه دو طریــق تعریف می شــود. از 
دیــدگاه صنعــت گردشــگری، گردشــگران و بازارهــای کوچــک 
ــد  ــگران بازدی ــه گردش ــی ک ــاس پایگاه  های ــر اس ــگری ب گردش
می کننــد یــا فعالیت هایــی کــه در آن مشــغول می شــوند 
ــف  ــا تعری ــن بازدیده ــزۀ ای ــه انگی ــم ب ــیار ک ــه بس ــا توج و ب
ــه  ــردم ب ــفر م ــی س ــگری مذهب ــن، گردش ــوند. بنابرای می ش
ــن  ــود. از ای ــف می ش ــی تعری ــای مذهب ــا و پایگاه ه مقصده
ــرد  ــر می گی ــانی را درب ــی همۀ کس ــگری مذهب ــدگاه، گردش دی
ــی  ــه مقصدهــای مذهب ــی خــاص ب ــرای اهــداف مذهب کــه ب
ســفر می کننــد )ضرغــام بروجنــی و توحیدلــو، 1390(. 
ــناخت  ــب ترین راه ش ــته مناس ــی در گذش ــگری مذهب گردش
ــل  ــا و تعام ــادات آن ه ــک و اعتق ــان و مناس ــوم ادی آداب  ورس
چهره به چهــره بــود و ایــن مهــم میســر نمی شــد، مگــر آن کــه 
ــر  ــرزمین های یکدیگ ــه س ــان ب ــروان آن ادی ــون و پی روحانی
ــالچیان،  ــد )ش ــات می کردن ــم ماق ــک باه ــفر و از نزدی س
ــون از  ــته تاکن ــت از گذش ــب و معنوی ــن مذه ۱۳۸۲(. بنابرای
مهم تریــن انگیزه هــا بــرای ســفر بوده انــد و ســفرهای مذهبــی 
ــان دارد. در  ــخ ادی ــه درازای تاری ــی ب ــارت قدمت ــد زی ــه قص ب
ــع  شــرایط کنونــی نیــز گردشــگری مذهبــی از مهم تریــن مناب
تولیــد درآمــد بــرای کشــورها اســت کــه عربســتان ســعودی از 
ــوع  ــن ن ــه به شــمار مــی رود. ای ــن نظــر شــاخص ترین نمون ای
ــدار  ــور دی ــه به  منظ ــود ک ــرادی می ش ــامل اف ــگری ش گردش
ــافرت  ــی مس ــور مذهب ــام دادن ام ــا انج ــدس ی ــن مق از اماک
ــاله  ــه همه س ــت ک ــرن اس ــارده ق ــلمانان چه ــد. مس می کنن
بــرای انجــام فریضــۀ حــج و زیــارت مرقــد پیامبــر اســام از 
اقصانقــاط جهــان به ســوی مکــه و مدینــه رهســپار می شــوند. 
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ــارت  ــه زی ــه ب ــت ک ــرن اس ــت ق ــش بیس ــیحی بی ــان مس مؤمن
زادگاه عیســی مســیح علیه الســام در بیت اللحــم می رونــد 
و مرکــز مذهبــی کاتولیک هــا در واتیــکان قرن هاســت کــه 
ــا  ــرار دارد. میلیون ه ــی ق ــگران مذهب ــه گردش ــون توج در کان
و  مذهبــی  مراســم  به جــا آوردن  بــرای  هندویــان  از  تــن 
پاک ســازی معنــوی همه ســاله خــود را بــه کرانه هــای رود 
گنــگ می رســانند و تــن بــه آب مقــدس آن می ســپارند. 
ــه  ــا موردتوج ــدس لهاس ــهر مق ــرا و ش ــدس براهماپوت رود مق
پیــروان مذهــب بــودا قــرار دارد. در ابعــاد کوچک تــر، اماکــن 
ــدان  ــان عاقه من ــر جه ــری در سراس ــه دیگ ــی موردتوج مذهب
را از جنبه هــای معنــوی به  ســوی خــود جــذب می کننــد. 
ــعودی  ــتان س ــراق و عربس ــران، ع ــیعه در ای ــان ش ــارگاه امام ب
میلیون هــا مســلمان مشــتاق را راهــی ســفر می کننــد. زیــارت 
آرامگاه هــای امــام زادگان، بقــاع متبرکــه، کلیســاها، کنیســه ها، 
آتشــکده ها و معابــد گوناگــون در سراســر جهــان انگیــزۀ ســفر 
ــی گاه  ــن اماکن ــد. چنی ــمار می رون ــه  ش ــان ب ــی مردم مذهب
ــه مقصــدی هســتند  خــود عنصــر اصلــی جــذب گردشــگر ب
)نظیــر کعبــه( و گردشــگری در مقصــد موردنظــر حــول همیــن 
جاذبــه شــکل  گرفتــه اســت و گاه جاذبه هایــی در آن هــا عنصــر 
ــوب زاده، 1393(.  ــد )یعق ــه مقصدن ــگر ب ــدۀ گردش جذب کنن
ــگری  ــوع گردش ــن ن ــود پایدارتری ــی را می ش ــگری مذهب گردش
معرفــی کــرد، زیــرا زیــارت و گردشــگری مذهبــی در باورهــا و 
اعتقادهــای دینی مذهبــی ریشــه دارنــد و بــه مفهــوم تخصصــی 
خــود و فراتــر از وابســتگی بــه زمــان و اوقــات فراغــت، عامــل 
ــاد  ــافرت، ایج ــکل گیری مس ــانی در ش ــای انس ــم جغرافی مه
امــروزه  بااین  همــه،  فرهنگی انــد.  چشــم  انداز  و  تمرکــز 
ــا همــۀ اجــزا و گونه هــای مختلــف آن،  ــی ب گردشــگری مذهب
به ســبب ویژگی هــای ســاختاری و کارکــردی خــاص، خــود را 
در متــن گردشــگری جهانــی جــای داده اســت، به  گونــه ای کــه 
حــوزۀ نفــوذ آن سراســر جهــان را فــرا گرفتــه اســت )دهشــیری، 
ــود  ــی می ش ــور کل ــکاران، 1387(. به  ط ــی و هم 1394؛ مؤمن
هرگونــه فعالیــت و فعل وانفعالــی را کــه در جریــان ســفر 
ــن،  ــت. همچنی ــگری دانس ــد گردش ــاق می افت ــیاحت گر اتف س
در تمامــی تعاریــف، اشــتراکاتی همچــون جداشــدن فــرد 
از محــل زندگــی همیشــگی خــود، موقتی بــودن ســفر و 
ــاهده  ــد مش ــا بازدی ــرگرمی ی ــح و س ــد تفری ــی مانن فعالیت های
ــی و  ــفرهای زیارت ــان در س ــای مؤمن ــن نیازه ــود. تأمی می ش
ــده  ــع ش ــر واق ــدس موردنظ ــکان مق ــه در آن م ــدی ک مقص
اســت بــه توســعۀ اشــکال خــاص گردشــگری مذهبــی منجــر 
ــش  ــگری از بین ــن و گردش ــی دی ــت. درهم آمیختگ ــده اس ش

به روشــنی  گردشــگری  تاریخــی  بســتر  در  عمیق تــری 
مشــاهده می شــود، به ویــژه اگــر دیــن به عنــوان یکــی از 
ــی  ــازی اساس ــان نی ــرت انس ــای مهاج ــن انگیزه ه قدیمی تری
بــرای ســفر شــناخته شــود. تمرکــز گردشــگری مذهبــی 
بازدیــد از اماکــن مذهبــی مهــم اســت. انگیــزۀ اصلــی ســفر 
تأمیــن نیازهــای معنــوی و مذهبــی افــراد درگیــر در ایــن 
نــوع ســفرهای گردشــگری اســت. امــا انگیــزۀ ســفر ممکــن 
اســت کاوش در فرهنــگ ملت هــا یــا ادیــان دیگــر، کاوش در 
اشــیای مقــدس و غیــره باشــد. رایج تریــن شــکل گردشــگری 
ــام،  ــد اس ــان، مانن ــی از ادی ــت. برخ ــارت اس ــی زی مذهب
ــی، در  ــن بودای ــدو و آیی کاتولیــک و مســیحیت ارتدکــس، هن
 .)Rot et al., 2014( ــد ــر دارن ــارت را درب ــود زی ــل خ عم
ــن و ســفر  ــن دی ــاط بی ــن، نمونه هــای تاریخــی از ارتب همچنی
وجــود دارد، ماننــد اســام در جایــگاه دینــی »حیاتــی، 
ســرزنده و درحــال گســترش« کــه در آن مهاجــرت حضــرت 
ــال 622  ــه در س ــه مدین ــه ب ــرت( از مک ــد )ص( )هج محم
ــان  ــر جه ــام در سراس ــریع اس ــترش س ــث گس ــادی باع می
بــود )Raj & Morpeth, 2007(. دیــن عنصــر اساســی 
فرهنــگ اســت و بــا عناصــر مختلــف زندگــی مــردم ارتبــاط 
 .) Poria et al., 2003; Nyaupane et al., 2015( دارد
بــرای مثــال، دیــن بــر لبــاس، غــذا و نوشــیدنی، دیدگاه هــای 
ــر  ــفر تأثی ــای س ــا و رفتاره ــی، و انگیزه ه ــی و سیاس اجتماع
می گــذارد )Nyaupane et al., 2015(. رینشــید1 )1992( 
توضیــح داد کــه رفتــار ســفر، ازجملــه الگوهــای ســفر، 
فرایندهــای  و  فصلــی  تقاضــای  حمل ونقــل،  گزینه هــای 
ــادات  ــا و اعتق ــر باوره ــت تأثی ــی تح ــدن، همگ اجتماعی ش
ــی  ــگری مذهب ــۀ گردش ــژه در زمین ــتند، به وی ــگران هس گردش
کــوزاک،2  و  دیگانــس  بــاور  بــه   .)Koçyiğit, 2016(
زیارتگاه هــای قدیمــی کمــاکان همچــون آهن ربــا عمــل 
می کننــد و آنــان را کــه در جســت وجوی معنویت انــد بــه 
از ســوی دیگــر، زیارتگاه هــای  خــود جــذب می کننــد. 
ــه خــود جــذب  ــن داران را ب ــز از سراســر جهــان دی ــد نی جدی
ــوی و  ــل از موس ــوزاک، 2002؛ نق ــس و ک ــد )دیگان می کنن

ســلطانی، 1393(. 

پیشینۀ پژوهش 
در  حــوزه  ایــن  در  صورت گرفتــه  پژوهش هــای 

اســت. شــده  داده  1نشــان  جــدول 

1. Rinschede
2. Digance &Cusack
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جدول 1: خالصۀ پیشینۀ پژوهش

نتایج عنوان نویسنده ردیف

تأیید تأثيرگذاری بيشتر عوامل معنوی، در مقايسه با 
عوامل مادی، در توسعۀ گردشگری مذهبي کشور از 
سوی جامعۀ آماری پژوهش گواه آن است كه صنعت 

گردشگری در زندگي همۀ شهروندان از اهميت 
مضاعفي برخوردار است.

ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری 
مذهبی ایران

دهشیری )1394 1

نتایج نشان می دهد که گردشگری از نظر اسام اهمیت 
بسیار زیادی دارد و آیندۀ گردشگری در ایران مثبت 
ارزیابی می شود. با استفاده از گردشگری مذهبی 

می توان اقتصاد کشور را بهبود بخشید.

گردشگری مذهبی و عوامل مؤثر بر آن 
)مطالعۀ موردی ایران(

آقاجانی و فراهانی فرد )1394( 2

این مطالعه نشان می دهد که مفهوم معنویت و درک 
متفاوت شرقی ها و غربی ها در کنار مدرن ها و سنتی ها 
موجب ابهام در مفهوم گردشگری و معنویت شده است.

تبیین مفهوم معنویت در گردشگری با 
استفاده از تحلیل محتوا

شفیعا و صباغ پور آذریان 
)1395(

3

پژوهشگران با تحلیل محتوا به این نتیجه رسیده اند 
که گردشگری مذهبی و زیارت، که ریشۀ شکل گیری 

گردشگری است، بر اساس مقیدات و آداب دینی خاص 
مهیا شده است که موجبات وحدت و درک عمیق 

گروهی از اجتماعات را فراهم ساخته است.

گردشگری مذهبی، گردشگری معنوی یا 
گردشگری و معنویت بررسی شباهت ها 

و تفاوت ها
لولویی و همکاران )1396( 4

در این پژوهش، مبتنی بر دو عدم قطعیت، چهار سناریو 
برای گردشگری شهر انتالیا در ترکیه ارائه شده است.

آینده پژوهی گردشگری در شهر آنتالیای 
ترکیه

جندقی و همکاران )2019( 5

یافته های پژوهش حاکی از وجود تکثر در رویکردها 
هم از نظر رشته ای و هم از نظر میان رشته ای است، که 
باعث ایجاد روش ها، موضوعات و کاربردهای متفاوت 
و همچنین کانون های جغرافیایی و ظواهر مختلفی از 

این پدیده شده است.

مرور تحقیقات پیشین در حوزۀ 
گردشگری مذهبی

کیم و همکاران )2019( 6

روش شناسی پژوهش
ــا  ــت. ب ــردی اس ــدف کارب ــر ه ــش از منظ ــن پژوه ای
مطالعــۀ منابــع موجــود در ادبیــات، مصاحبــه بــا افــراد 
پرســش نامه  از  اســتفاده  و  آینده پژوهــی  زمینــۀ  در  خبــره 
بــرای نظرخواهــی از متخصصــان آینده پژوهــی، تــاش شــده 
اســت کــه بــه ســؤاالت پژوهــش پاســخ داده شــود. بنابرایــن، 
پژوهــش از منظــر گــردآوری داده هــا توصیفــی اســت. بدیــن 
ــات مطالعــه شــده  ــع موجــود در ادبی ــدا مناب  صــورت کــه ابت
و شــناخت اولیــه ای از ابعــاد و متغیرهــا به دســت آمــده 
ــان  ــده و از آن ــه ش ــرگان مصاحب ــا خب ــس  از آن، ب ــت. پ اس
درخصــوص متغیرهــای شناسایی  شــده نظرخواهــی شــده 
ــن، از آن هــا خواســته شــده اســت کــه دیگــر  اســت. همچنی
ــد،  ــام ببرن ــی را ن ــگری مذهب ــذار در گردش ــای تأثیرگ متغیره
ــش نامه  ــده از راه پرس ــای شناسایی  ش ــی متغیره ــپس تمام س
ــت  ــده اس ــته ش ــان گذاش ــرگان و متخصص ــاوت خب ــه قض ب
تــا میــزان ارتبــاط متغیرهــا را بــا ابعــاد موردنظــر تعییــن 

کننــد. جامعــۀ آمــاری پژوهــش را 33 نفــر از خبــرگان حــوزۀ 
گردشــگری مذهبــی شــهر مشــهد تشــکیل می دهــد کــه 

شــده اند. انتخــاب  گلوله برفــی  به صــورت 

تجزیه وتحلیل داده ها
ــات  ــش نامه و ادبی ــتفاده از پرس ــا اس ــام ب ــای خ داده ه
انتخــاب  بــرای  و  شــده  اســتخراج  خارجــی  و  داخلــی 
ــهد  ــهر مش ــی ش ــگری مذهب ــر گردش ــر ب ــران های مؤث پیش
بــا نرم افــزار میک مــک تجزیه  وتحلیــل شــده اند. داده هــا 
آتــی،  به منظــور تدویــن ســناریوهای  پــردازش،  از  پــس 
بــه نرم افــزار ســناریو ویــزارد منتقــل شــده اند و در ادامــه 
و  بررســی  تکنیــک همســانی  از  اســتفاده  بــا  ســناریوها 
ــی  ــگری مذهب ــل گردش ــور تحلی ــده اند. به منظ ــدی ش رتبه بن
شــهر مشــهد، ابتــدا نــوزده پیشــران مؤثــر بــا روش مصاحبــه 
ــش  ــات پژوه ــرور ادبی ــی و م ــگری مذهب ــرگان گردش ــا خب ب

ــدول 1(.  ــت )ج ــده اس ــایی ش شناس
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جدول 1: فهرست پیشران های مؤثر بر گردشگری مذهبی شهر مشهد

منبععاملردیف

ملکی و همکاران )1398(؛ جندقی و همکاران )2019(امنیت و آرامش جانی و مالی و روحی گردشگران1

لولویی و همکاران )1396( و مصاحبهبودجۀ سازمان گردشگر2

جندقی و همکاران )2019(تبلیغات و اطاع رسانی به موقع3

مؤمنی و همکاران )1387(رضایت گردشگران4

کیم و همکاران )2019(تصویر مثبت مقصد5

کولینز کرینر )2020(مدیریت یکپارچۀ نهادهای مؤثر در زیارت6

آقاجانی و فراهانی فرد )1394(آیین ها و مراسمات سنتی جذاب7

کیم و همکاران )2019(سرو غذای های مناسب برای گردشگران8

مصاحبهتصویر و برند مقصد9

جندقی و همکاران )2019(سرمایه گذاری دولت10

ابراهیم زاده و همکاران )1390(مهارت و آموزش راهنمایان تور11

ملکی و همکاران )1398(محل اقامت مناسب و پذیرایی مناسب12

جندقی و همکاران )2019( و مصاحبه نوسانات ارزی13

مصاحبهسازمان دهی و اجرای تورها و کیفیت واحدهای اقامتی14

لولویی و همکاران )1396(زیرساخت های حمل ونقل زمینی و هوایی و دریایی15

ابراهیم زاده و همکاران )1390(امکانات شهری و محیطی مناسب16

مصاحبهتعارضات سیاسی داخلی17

جندقی و همکاران )2019(هزینۀ سفر18

ملکی و همکاران )1398(هزینۀ اقتصادی گردشگری19

از راه پرســش نامۀ ســنجش میــزان  پیشــران ها،  ایــن 
اهمیــت، بــر اســاس آرای خبــرگان ارزیابــی شــدند. ســپس، بــا 
قــراردادن ایــن پیشــران ها در یــک ماتریــس، تأثیــر هریــک بــر 
ــس از  ــد. پ ــخص ش ــش نامه مش ــک پرس ــب ی ــری در قال دیگ
ــش نامه  ــای پرس ــت داده ه ــزان اهمی ــش نامه ، می ــل پرس تکمی
کــه  پیشــران هایی  و  شــد  اس پــی اس اس  نرم افــزار  وارد 
ــناخته  ــی ش ــران نهای ــود پیش ــتر ب ــا از 0/5 بیش ــاداری آن ه معن
شــد. پــس  از آن داده  هــای پرســش نامه جمــع آوری و وارد 
تأثیــر  میک مــک  نرم افــزار  شــد.  میک مــک  نرم افــزار 

پیشــران های مؤثــر بــر گردشــگری مذهبــی شــهر مشــهد 
جــدول  در  می کنــد.  محاســبه  غیرمســتقیم  و  مســتقیم  را 
گردشــگری  بــر  مؤثــر  پیشــران های  مســتقیم  تأثیــرات   2
مذهبــی شــهر مشــهد نشــان داده  شــده اســت. ایــن جــدول از 
ــدی  ــه  بع ــه مرحل ــرای ورود ب ــتون ها ب ــا و س ــع ردیف ه جم
ــه  ــران هایی ک ــد. پیش ــتفاده می کن ــا اس ــل داده ه تجزیه  وتحلی
ــه  ــبت  بقی ــذاری به نس ــد تأثیرگ ــتری دارن ــطری بیش ــع س جم

ــس. ــد و برعک دارن
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جدول 2: ماتریس تأثیرات مستقیم پیشران های مؤثر در گردشگری مذهبی شهر مشهد

مجموعستونهامجموعسطرهاشاخصهاردیف

2214ثبات و امنیت و آرامش جانی و مالی و روحی گردشگران1

299تصویر مثبت مقصد2

1114تبلیغات و اطاع رسانی به موقع3

1716آیین ها و مراسمات سنتی جذاب4

1626زیرساخت های حمل ونقل زمینی و هوایی و دریایی5

2221هزینۀ اقتصادی گردشگری6

2131بودجۀ سازمان گردشگری7

2327سازمان دهی و اجرای تورها و کیفیت واحدهای اقامتی8

2519هزینۀ سفر9

3319رضایت گردشگران10

2219محل اقامت مناسب و پذیرایی مناسب11

1017مهارت و آموزش راهنمایان تور12

1029امکانات شهری و محیطی مناسب13

261261جمع کل

نرم افــزار میــزان ســازگاری ماتریــس در دو حالــت 
ــد  ــد. درص ــاب می کن ــز حس ــذاری را نی ــری و تأثیرگ تأثیرپذی
ــران ها  ــن پیش ــتر بی ــازگاری بیش ــزان س ــان  دهندۀ می ــر نش باالت

و منطقی بــودن رابطــۀ بیــن پیشــران ها اســت. نتایــج در 
ــت. ــده اس ــان داده ش ــدول 3 نش ج

 

جدول 3: میزان سازگاری تأثیرات مستقیم پیشران های مؤثر بر گردشگری مذهبی شهر مشهد

تکرار تأثیرگذاری پذیری تأثیر

1 %88 %100

2 %98 %100

3 %100 %100

ــورت  ــک به  ص ــزار میک م ــی نرم اف ــن خروج مهم تری
نمــودار تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری متغیرهــا اســت. موقعیــت 

نمــودار  اســاس  بــر  پیشــران ها  از  هریــک  وضعیــت  و 
ــت. ــاهده اس ــل مش ــکل 1 قاب ــده در ش ارائه  ش
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شکل 1: پراکندگی پیشران های تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر روی محور مختصات 

همان گونــه کــه در شــکل 1ارائــه شــده اســت، در 
نقشــۀ تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری، پیشــران های تأثیرگــذار 
ــد،  ــت مقص ــر مثب ــگران، تصوی ــت گردش ــد از رضای عبارت  ان
ــی و  ــی و مال ــش جان ــت و آرام ــات و امنی ــفر، ثب ــۀ س هزین
روحــی گردشــگران، محــل اقامــت و پذیرایــی مناســب. ایــن 
ــن  ــد، بنابرای ــر تأثیرپذیرن ــذار و کمت ــتر تأثیرگ ــران ها بیش پیش
ایــن  دارد.  بســتگی  پیشــران ها  ایــن  بــه  بیشــتر  سیســتم 
پیشــران ها در قســمت شــمال غربــی نمــودار نمایــش داده 
مؤلفه هــا  بحرانی تریــن  تأثیرگــذار  پیشــران های  می شــوند. 
ــت و  ــا اس ــه آن ه ــته ب ــتم وابس ــرات سیس ــرا تغیی ــتند، زی هس
میــزان کنتــرل بــر ایــن پیشــران ها بســیار مهــم اســت. از طــرف 
ــان  ــد. در می ــمار می رون ــران ها ورودی به ش ــن پیش ــر، ای دیگ
 پیشــران های محیطــی دیــده می شــود 

ً
ایــن پیشــران ها، عمومــا

ــران ها  ــن پیش ــد. ای ــر می گذارن ــتم تأثی ــدت در سیس ــه به ش ک
ــارج  ــرا خ ــتند، زی ــرل نیس ــتم قابل کنت  توســط سیس

ً
ــا عموم

ــات  ــی از ثب ــۀ عوامل ــتر به منزل ــد و بیش ــرار دارن ــتم ق از سیس
ــۀ اقتصــادی گردشــگری، ســازمان دهی  ــد. هزین عمــل می کنن
ــای دو  ــی متغیره ــای اقامت ــت واحده ــا و کیفی ــرای توره و اج
وجهی انــد. ایــن پیشــران ها هم زمــان بســیار تأثیرپذیــر و 
تأثیرگــذار عمــل می کننــد. ایــن پیشــران ها در قســمت شــمال 
ــا  ــن پیشــران ها ب ــد و طبیعــت ای ــرار می گیرن شــرقی نمــودار ق
نا پایــداری آمیختــه اســت، زیــرا هــر عمــل و تغییــری بــر روی 

ــال  ــه دنب ــران ها را ب ــر پیش ــر دیگ ــری ب ــش و تغیی ــا واکن آن ه
ــرات  ــط تأثی ــک رواب ــزار میک م ــد، نرم اف ــۀ  بع دارد. در مرحل
ــان  ــطح نش ــج س ــران ها را در پن ــتقیم پیش ــتقیم و غیرمس مس
ــا  ــف ت ــیار ضعی ــرات بس ــد از تأثی ــه عبارت ان ــت ک داده اس
ــرات  ــوی، تأثی ــیار ق ــا بس ــف ت ــرات ضعی ــوی، تأثی ــیار ق بس
 قــوی تــا بســیار قــوی، تأثیــرات قــوی تــا بســیار 

ً
نســبتا

ــت  آمده  ــای به  دس ــوی. ماتریس ه ــیار ق ــرات بس ــوی، تأثی ق
از خروجــی نرم افــزار را می شــود بــا نمــودار متناظــر آن 
ــر  ــذاری ه ــت تأثیرگ ــودار جه ــه در آن نم ــش داد ک ــز نمای نی
ــذاری  ــزان تأثیرگ ــا و می ــط فلش ه ــری توس ــر دیگ ــران ب پیش
ــود  ــش داده می ش ــش نمای ــاالی فل ــددی در ب ــورت ع به  ص

.)Godet, 2006(

)MDI( ماتریس تأثیرات مستقیم
ایــن ماتریــس دربرگیرنــدۀ متغیرهــای ســاختاری سیســتم 
ــای  ــه ج ــدول مربوط ــطرهای ج ــتون ها و س ــه در س ــت ک اس
ــن  ــتقیم بی ــط مس ــتقیم رواب ــرات مس ــس تأثی ــد. ماتری گرفته ان
ــرات  ــرام تأثی ــد. دیاگ ــف می کن ــتم را توصی ــای سیس متغیره
مســتقیم عوامــل به  صــورت سطح به ســطح مطابــق بــا دو 

ــود. ــه می ش ــل ارائ ــط عوام ــطح رواب س
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شکل 2: تأثیرات مستقیم پیشران ها )تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی(

شکل 3. تأثیرات مستقیم پیشران ها )تأثیرات ضعیف تا بسیار قوی(
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)MPDI( ماتریس تأثیرات مستقیم بالقوه
ماتریــس تأثیــرات مســتقیم بالقــوه نشــان دهندۀ تأثیــرات 
بیــن پیشــران ها اســت.  بالقــوه و وابســتگی های  فعلــی و 
ــدۀ  ــط آین ــه رواب ــا توجــه ب ــس MDI را ب ــن ماتریــس، ماتری ای

تأثیــرات  ماتریــس  می کنــد؛  تکمیــل  قابل پیش بینــی 
ــر  ــتقیم آینده نگرت ــرات مس ــس تأثی ــوه از ماتری ــتقیم بالق مس
مناســب تر  آینــده  پیش بینــی  بــرای  و  می رســد  به نظــر 

ــت. اس

شکل 4: تأثیرات مستقیم بالقوۀ پیشران ها بر هم )تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی(  

MII ماتریس تأثیرات غیرمستقیم
ــا  ــر ب ــی متناظ ــتقیم ماتریس ــرات غیرمس ــس تأثی ماتری
ماتریــس تأثیــرات مســتقیم اســت کــه توســط تکــرار پــی  در پی 
ــدادی  ــد تع ــر می توان ــا، کارب ــت. در اینج ــده اس ــت  ش تقوی

ــتم  ــتر سیس ــات هرچه بیش ــرای ثب ــه ب ــد ک ــف کن ــرار تعری تک
ــرار الزم  ــداد تک ــرض تع ــور پیش  ف ــزار به  ط ــند. نرم  اف الزم باش

ــد.  ــان می ده ــات را نش ــه ثب ــیدن ب ــرای رس ب

شکل 5: تأثیرات غیرمستقیم )تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی( 
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سناریوویزارد
ــه کــه نتایــج نشــان می دهــد، چهــار پیشــران  همان  گون
ــی  ــی و روح ــی و مال ــش جان ــت و آرام ــات امنی ــف( ثب ال
گردشــگران، ب( هزینــۀ ســفر، ج( رضایــت گردشــگران 
تأثیرگذارتریــن  و  و د( تصویــر مثبــت مقصــد مهم تریــن 
ــهر مشــهد  ــی ش پیشــران های آینده  پژوهــی گردشــگری مذهب
ــر  شــناخته  شــده اند کــه همــۀ پیشــران های دیگــر تحــت تأثی
ــۀ   ــران اند. در مرحل ــار پیش ــن چه ــتقیم ای ــتقیم و غیرمس مس
بعــدی، بــرای آینــدۀ  گردشــگری مذهبــی شــهر مشــهد، بــرای 
ــت.  ــده اس ــن ش ــناریو تدوی ــدی س ــل کلی ــار عام ــن چه ای
بدیــن منظــور، حــاالت مختلفــی کــه هریــک از ایــن چهــار 
ــوی  ــند از س ــته باش ــد داش ــده می توانن ــدی در آین ــل کلی عام
ــرای پیشــران های  خبــرگان تشــریح شــد. حــاالت مختلــف ب

ــت: ــر اس ــورت زی ــی به  ص نهای

روحــی  و  مالــی  و  آرامــش جانــی  و  امنیــت  ثبــات 
کاهــش  ب(  امنیــت،  افزایــش  الــف(  گردشــگران: 

وضعیــت.  ثبــات  ج(  امنیــت، 
هزینــۀ ســفر: الــف( افزایــش هزینــۀ ســفر، ب( کاهــش 

ــفر. ــای س ــات هزینه ه ــفر، ج( ثب ــۀ س هزین
رضایــت گردشــگران: الــف( افزایــش رضایــت، ب( 

کاهــش رضایــت، ج( ثبــات وضعیــت موجــود.
ــر مثبــت مقصــد،  ــر مثبــت مقصــد: الــف( تصوی تصوی
ــری.  ــچ تصوی ــود هی ــر منفــی مقصــد، ج( نب ب( تصوی

ــران ها،  ــف پیش ــاالت مختل ــدن ح ــس از مشخص ش پ
از  و  شــد  عدم قطعیــت  پرســش نامۀ  وارد  حــاالت  ایــن 
ــک  ــداد ی ــر رخ ــزان تأثی ــه می ــه ب ــد ک ــته ش ــرگان خواس خب
حالــت بــر وقــوع حالــت دیگــر امتیــازی از 3- تــا 3 + 
ــس از تعریــف  ــد. در شــکل 6، اعــداد پرســش نامه ها پ بدهن

شــده اند. نرم  افــزار  وارد  زیرمجموعه هــا  و  پیشــران ها 

شکل 6: ماتریس متقاطع پیشران های نهایی )3+ تا 3-(
ســه  پیچیــده،  محاســبات  انجــام  بــا  نرم  افــزار، 
ــهد  ــهر مش ــی ش ــگری مذهب ــدۀ گردش ــرای آین ــناریو را ب س

ــده  ــان داده ش ــکل 7 نش ــه در ش ــت ک ــرده اس ــی ک معرف
ــت. اس

شکل 7: سناریوهای خروجی نرم افزار
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از مهم تریــن پیشــران های مؤثــر در گردشــگری مذهبــی 
ــی  ــات امنیــت و آرامــش جان ــۀ ســفر و ثب شــهر مشــهد، هزین
ــران های  ــن پیش ــت؛ بنابرای ــگران اس ــی گردش ــی و روح و مال
ــن  ــد. ای ــن دو عامل ان ــر ای ــت متغی ــر از وضعی ــز متأث ــر نی دیگ
ــرای  ــه ب ــدند ک ــایی ش ــناریو شناس ــای س ــل محوره دو عام
ــن  ــناریوها تدوی ــا س هریــک از حالت هــای احتمالــی آن ه
می شــوند. بنابرایــن محورهــای ســناریوهای مربــوط بــه آینــدۀ 
گردشــگری مذهبــی شــهر مشــهد شــامل هزینــۀ ســفر و ثبــات 
امنیــت و آرامــش جانــی و مالــی و روحــی گردشــگران اســت. 
در ایــن مرحلــه، میــزان رضایــت گردشــگران، بــه دلیــل آن کــه 
ــر مثبــت  ــرد، و تصوی از دو عامــل انتخاب  شــده نشــئت می گی
ــت،  ــده اس ــاب  ش ــران ها انتخ ــر پیش ــت تأثی ــه تح ــد، ک مقص
ــس از  ــه، پ ــن این ک ــد. ضم ــده نش ــناریو گنجان ــق س در منط
هماهنگــی و مشــورت بــا خبــرگان، مقــرر شــد کــه پیشــران ها 

ــه ایــن صــورت انتخــاب شــوند. و محورهــای ســناریو ب

سناریوی اول )یوز بیمار(
ــی و  ــش جان ــا آرام ــت ب ــود امنی ــناریوی اول، نب در س
مالــی و روحــی گردشــگران همــراه شــده اســت. ایــن شــرایط 
بدتریــن شــرایط ممکــن بــرای آینــدۀ گردشــگری شــهر مشــهد 
ــدوار  ــت امی ــن صنع ــدۀ ای ــه آین ــوان ب ــن نمی ت ــت، بنابرای اس
ــی را به وجــود  ــاد ســفر، کــه شــرایط بحران ــۀ زی ــا هزین ــود. ب ب
ــدارد و  ــی ن ــت کاف ــرایط امنی ــن ش ــهر در ای ــت. ش آورده اس
گردشــگران احســاس امنیــت کافــی ندارنــد، کشــور در حالــت 
ــورم،  ــاد ارز، ت ــرخ زی ــا و ن ــود تحریم ه ــرار دارد، وج ــورم ق ت
ــر قیمت هــای  ــازار و نظــارت ب ــزی دولــت در ب عــدم برنامه ری
هتل هــا باعــث افزایــش هزینه هــا شــده اســت. امــروزه، 
هــر آن چیــزی کــه تعریــف علمــی برخــوردار نداشــته باشــد 
ــورد  ــت می خ ــد شکس ــم نباش ــر آن حاک ــی ب ــد منطق و قواع
ــت  ــر در صنع ــن ام ــرد. ای ــود می گی ــه خ ــود ب ــت رک ــا حال ی
گردشــگری و بعــد امنیــت آن نیــز صــادق اســت. بــرای مثــال، 
ــا و  ــا، هتل ه ــل، اقامتگاه ه ــش حمل   ونق ــت در بخ ــرای امنی ب
ــگری  ــازمان های گردش ــازان و س ــت سفرس ــا، الزم اس جاذبه ه
بــرای توســعۀ گردشــگری هماهنگــی الزم را بــا یکدیگــر داشــته 
ــن  ــل در تدوی ــن اص ــن و زیربنایی تری ــت مهم تری ــند. امنی باش
راهبــرد توســعۀ گردشــگری در جهــان به شــمار می آیــد. میــان 
گردشــگری، ثبــات، توســعه و امنیــت رابط هایــی تعریــف 
 شــده وجــود دارد، در ایــن شــرایط، ناامنــی در شــهر زیــاد شــده 
اســت و قوانیــن و مقــررات کافــی بــرای امنیــت وجــود نــدارد. 
احســاس امنیــت نیــز، کــه مقولــه ای مهم تــر از امنیــت اســت، 
ــل در  ــل دخی ــه عوام ــگران ب ــدارد. گردش ــود ن ــهر وج در ش
ــر از  ــای دیگ ــت و نهاده ــد. دول ــاد کنن ــد اعتم ــفر نمی توانن س
ــد  ــد. عواملــی مانن ــراری امنیــت در شــهر بر نمی آین عهــدۀ برق

ــی و  ــل سیاس ــی، عوام ــت فرهنگ ــت، هوی ــزی دول برنامه ری
اداری، شــبکۀ راه هــا، نقــش دولــت و عوامــل امنیتــی عوامــل 
ــا،  ــر این ه ــت. عاوه ب ــگران اس ــت گردش ــذار در امنی تأثیرگ
ــرای  ــررات ب ــن و مق ــت و قوانی ــات اس ــاد و بی ثب ــا زی هزینه ه
کاهــش هزینه هــا کافــی نیســت. در ایــن شــرایط، گردشــگران 
هیــچ  رضایتــی ندارنــد و تصویــر مثبتــی از شــهر وجــود نــدارد. 
تبلیغــات و اطاع رســانی، محیــط شــهر، شــرایط اقامــت 
ــب،  ــن ترتی ــه همی ــرار دارد. ب ــود ق ــرایط رک ــات در ش و خدم

ــدارد. ــود ن ــاخت ها وج ــرای زیرس ــۀ الزم ب بودج
ــرایط  ــهر در ش ــت ش ــهری و مدیری ــل درون  ش حمل ونق
آشــفته ای قــرار دارد. مجموعــۀ مدیریت شــهری در این ســناریو 
ــوز اختافــات درون  ســازمانی، مدیریتــی و عقیدتــی خــود  هن
را حــل نکرده انــد و درعین  حــال کــه گردشــگری را عامــل 
ــگرپذیر  ــهر گردش ــن ش ــد، بی ــهر می دانن ــعۀ ش ــی توس اصل
تضــاد  در  را  دو  ایــن  و  اختاف انــد  در  زائرپذیــر  شــهر  و 
باهــم تلقــی می کننــد. در چنیــن حالتــی، ســهم توســعۀ 
ــب  ــه اغل ــود ک ــرگردانی می ش ــۀ س ــهد بودج ــگری مش گردش
ــای  ــوازی کاری و برنامه ه ــرف م ــا ص ــازمان ها و نهاده ــن س بی
ــور  ــت کش ــران باالدس ــود، مدی ــت می ش ــك و بی اهمی کوچ
نیــز، به منظــور ارائــۀ راهــکار بــرای دیوان ســاالری هایی از 
ــازمان ها و  ــی س ــام برخ ــق و ادغ ــه تلفی ــم ب ــت، حک ــن  دس ای
ــر  ــا ثم ــت نه  تنه ــان داده اس ــه نش ــه تجرب ــد ک ــا می دهن نهاده
ــام  ــرد. ادغ ــد ک ــدید خواه ــئله را تش ــه مس ــد داد، بلک نخواه
ســازمان گردشــگری و میــراث فرهنگــی در ســال های پیشــین 
از ایــن  دســت سیاســت ها اســت کــه هنــوز، پــس از گذشــت 
ــزا  ــایت مج ــاختمان، کادر اداری و س ــت، س ــا، مدیری مدت ه
دارنــد. بدیهــی اســت در چنیــن جامعــه ای فعالیت هــای 
ــگری،  ــم گردش ــای عظی ــاخت مجتمع ه ــون س ــی همچ عمران
متناســب  اقامتگاه هــای  بــزرگ،  خریــد  مراکــز  و  مال هــا 
ــای  ــی پروژه ه ــف و حت ــار مختل ــادی اقش ــرایط اقتص ــا ش ب
گردشــگری پزشــکی و بســیاری از ایــن  دســت ناتمــام خواهــد 
مانــد و اغلــب در میانــۀ راه مغایــر بــا قوانیــن شــهری شــناخته 
ــردی و  ــای ف ــات و تصمیم گیری ه ــی اختاف ــوند و قربان می ش

می گردنــد.  حل  نشــده  میان ســازمانی 

سناریوی دوم )سرگردان(
وجــود  کافــی  امنیــت  هــم  بــاز  دوم  ســناریوی  در 
روحــی  آرامــش  و  امنیــت  احســاس  گردشــگران  نــدارد. 
ــش  ــد نق ــود می آورن ــت را به وج ــه امنی ــی ک ــد. عوامل ندارن
نــرخ  ایــن شــرایط، هزینه هــا،  تعیین کننــده ای دارنــد. در 
ــه و قیمت هــا کــم شــده اســت، امــا  ــورم کاهــش  یافت دالر و ت
ــن  ــه مهم تری ــت، ک ــدۀ امنی ــازمان های تأمین کنن ــان س همچن
ــا وجــود  بخــش در جــذب گردشــگر اســت، وجــود نــدارد. ب
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ــث  ــی باع ــم ناامن ــاز ه ــم، ب ــای ک ــا و قیمت ه هزینه ه
می شــود کــه تصویــر منفــی به وجــود آیــد و گردشــگران 
ــی  ــل امنیت ــت و عوام ــرایط، دول ــن ش ــند. در ای ــی باش ناراض
ــی و  ــار ناامن ــهر دچ ــد و ش ــرار کنن ــت را برق ــد امنی نمی توانن
ــن  ــت. در ای ــر اس ــررات بهت ــن و مق ــد قوانی ــوب و نیازمن آش
شــرایط هــم گردشــگران ناراضی انــد و تصویــر منفــی از 
بودجــۀ  به وجــود می آیــد.  مقصــد در ذهــن گردشــگران 
ــات  ــت. تبلیغ ــی نیس ــی کاف ــای امنیت ــرای بخش ه ــت ب دول
ســازمان های  و  دولــت  داشــت.  نخواهــد  تأثیــر  هــم 
ــد و  ــت برنمی آین ــراری امنی ــدۀ برق ــت از عه ــدۀ امنی تأمین کنن
ــن  ــی رود. در ای ــش م ــختی پی ــگران به  س ــرای گردش ــرایط ب ش
ســناریو بــه برنامه ریــزی کامــل نیــاز اســت. هرچنــد در ایــن 
ــواب  ــه ج ــش هزین ــرای کاه ــت ب ــزی دول ــرایط برنامه ری ش
ــات  ــل اختاف ــهری در ح ــت ش ــم مدیری ــاز ه ــد، ب می ده
ــی  ــگران توانای ــتقبال از گردش ــرای اس ــل ب ــی کام و یکپارچگ
کافــی نــدارد. شــهر دچــار ناامنــی می شــود؛ ترافیــک و 
حمل ونقــل عمومــی در وضعیــت خوبــی قــرار نــدارد؛ 
گردشــگران بــه هتل هــای مناســب دسترســی راحــت ندارنــد. 
ــت  ــر اس ــگران در خط ــال گردش ــان و م ــناریو، ج ــن س در ای
کــه باعــث ایجــاد دیــد منفــی در بیــن هم وطنــان بــرای ســفر 
ــدوش  ــر مخ ــار تصوی ــر، در کن ــن ام ــود. ای ــهد می ش ــه مش ب
از ایــران در مجامــع جهانــی و کاهــش شــدید ورود گردشــگر 
ــی کشــور، رکــود بیــش  از  خارجــی به علــت مشــکات امنیت

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــگری را ب ــش گردش پی

سناریوی سوم )فردوس(
در ســناریوی ســوم کــه بهتریــن و ایدئال تریــن ســناریوی 
محتمــل و ممکــن اســت، وضعیــت گردشــگری حاکــم 
به  طــوری   ایدئال تریــن شــکل ممکــن را دارد،  بــر شــهر 
ــهر  ــگری ش ــر گردش ــر ب ــی مؤث ــی و بیرون ــل درون ــه عوام ک
ــای  ــت و نهاده ــرایط، دول ــن ش ــی دارد. در ای ــت خوب وضعی
ــن و  ــگران تأمی ــرای گردش ــت الزم را ب ــی امنی ــی به  خوب امنیت
احســاس امنیــت و تصویــر مثبتــی را در ذهــن گردشــگر ایجاد 
ــی  ــرایط مطلوب ــگری در ش ــازمان گردش ــۀ س ــد. بودج می کنن
قــرار دارد و تبلیغــات و آیین هــا و مراســمات جــذاب بــه 
 خوبــی و بــا شــرایط مطلوبــی در ایــن ســناریو وجــود دارنــد. 
ــرار  ــی ق ــت خوب ــا در وضعی ــا و هزینه ه ــن، قیمت ه همچنی
دارد، تــورم و تحریم هــا کاهــش  یافتــه و قیمت هــا رو بــه 
نــزول اســت. دولــت و نهادهــای دخیــل بــر وضعیــت امنیــت 
جادهــا، هتل هــا، محل هــای اقامتــی، پذیرایــی و اجــرای 
تورهــا نظــارت کافــی دارد. راهنمایــان تــور به  خوبــی آمــوزش  
و  ایجادشــده  شــرایط  راضی انــد.  گردشــگران  و  دیده انــد 
تصویــر مثبتــی کــه در ذهــن گردشــگران ایجــاد شــده اســت 

باعــث تبلیــغ مثبــت در ذهــن دیگــران می شــود. دولــت 
ــا  ــد ت ــاز می کن ــرل و ب ــر کنت ــرزی را بهت ــوط م ــا و خط راه ه
راه ورود گردشــگران راحت تــر و مقرون  به  صرفه تــر باشــد. 
کــه  پیشــرفت،  و  آرامــش  امنیــت،  آزادی،  شــاخصه   های 
ــای  ــۀ جنبه ه ــت و هم ــی اس ــی و بیرون ــاد درون ــر از ابع متأث
ــر  ــت تأثی ــی را تح ــادی و سیاس ــی، اقتص ــی، فرهنگ اجتماع
قــرار  می دهــد، بیــش از هــر چیــز، نیــاز امــروز ایــران 
ــت  ــی اس ــده ای اجتماع ــگری پدی ــت. گردش ــن اس نقش آفری
خاســتگاه  های  بــر  نــرم  قــدرت  نظریه  پــردازان  کیــد  تأ و 
»اعتبــار«  »رضایتمنــدی«،  این  کــه  و  قــدرت  اجتماعــی 
و »اعتمــاد« مولــد قــدرت اســت و ایــن رضایت منــدی، 
اعتبــار و اعتمــاد در ســایۀ آزادی، امنیــت، آرامــش و پیشــرفت 
به دســت می آیــد کــه در ایــن ســناریو به  خوبــی بــرآورده 
ــه  ــتند ک ــفیرانی هس ــع س ــگران در واق ــت. گردش ــده اس ش
ــد.  ــام دهن ــران انج ــن دیگ ــی در ذه ــات مثبت ــد تبلیغ می توانن
دولــت در ایــن ســناریو به  خوبــی درگاه هــای گردشــگری 
مذهبــی را گشــوده اســت، ارتبــاط بــا ســایر کشــورها و 
حمل ونقــل مناســب اســت و در ایــن شــرایط وضعیتــی 

می آیــد.  به وجــود  ایدئــال 

سناریوی چهارم )قربانی(
ــرای  ــی ب ــت کاف ــد امنی ــارم، هرچن ــناریوی چه در س
ــاد  ــفر زی ــۀ س ــی هزین ــت، ول ــده اس ــود آم ــگران به وج گردش
اســت. در ایــن شــرایط، دولــت و مدیریــت شــهری نظــارت 
کافــی و درســتی بــر بازارهــا ندارنــد، هزینه هــا افزایــش  یافتــه 
ــورم  ــکل ت ــل مش ــوان از ح ــت نات ــاد و دول ــورم زی ــت، ت اس
اســت، قیمــت ارز گــران شــده اســت و در پــی آن، هزینه هــای 
هتــل، حمل ونقــل، راهنمایــان تــور بیــش  از حــد گــران 
ــگران  ــت ارز، گردش ــان قیم ــه نوس ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ش
ــن  ــند. ای ــته باش ــفر داش ــرای س ــی ب ــۀ منظم ــد برنام نمی توانن
در شــرایطی اســت کــه امنیــت به خوبــی برقــرار شــده اســت 
ــد.  ــت می کنن ــاس امنی ــن احس ــد ممک ــگران در ح و گردش
مدیریــت شــهر در زمینــۀ امنیــت به  خوبــی کار کــرده اســت، 
اختافــات ســارمانی حــل  شــده ولــی هزینه هــای زیــاد 
ــن  ــبی در بی ــت نس ــث رضای ــا باع ــان قیمت ه ــفر و نوس س
گردشــگران شــده اســت. در ایــن شــرایط، دولــت و نهادهــای 
ــان  ــت ارز را از نوس ــا و قیم ــا هزینه ه ــند ت ــد بکوش ــر بای دیگ

ــد. حفــظ کنن

بحث و نتیجه گیری
ایــران از نظــر جاذبه هــای گردشــگری یکــی از ده کشــور 
اول جهــان اســت و وجــود امام زاده هــا، کلیســاها و آتشــکده ها 
ایــن کشــور را مســتعد حضــور گردشــگران مذهبــی خارجــی 



ارائۀ سناریوهای آیندۀ گردشگری مذهبی شهر مشهد در افق 1404 97فتحی و همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

01
ن 

ستا
 زم

م،
هار

ه چ
مار

، ش
م 

ده
یاز

ل 
سا

از کشــورها و ادیــان گوناگــون کــرده اســت. شــهر مشــهد یکــی 
ــوص  ــام به   خص ــان اس ــم در جه ــی مه ــهر مذهب ــج ش از پن
اهــل تشــیع اســت کــه می توانــد ســاالنه گردشــگران خارجــی 
زیــادی را بــه خــود جــذب کنــد. ایــران، بــا وجــود قابلیــت و 
ــی  ــی خارج ــگر مذهب ــذب گردش ــراوان، در  ج ــای ف زمینه ه
ــج پژوهش هــای متعــددی همچــون  ــوده اســت. نتای ــق نب موف
پژوهــش ســینگ )2006( نشــان می دهــد کــه ســنت زیــارت 
ــه  ــال، آنچ ــت. بااین ح ــگری دانس ــدۀ گردش ــود پدی را می ش
ــوازی  ــود مهمان ن ــارت می ش ــگری و زی ــز گردش ــث تمای باع
ــرای  ــگان ب ســاکنان محلــی اســت کــه وعده هــای غذایــی رای
زائــران و افــراد فقیــر فراهــم می کننــد، ماننــد ســایر متغیرهــای 
مکانــی متمایــز کــه مقصدهــای زیارتــی دارنــد. برخــی 
نیــز گردشــگری مذهبــی را در مقصدهایــی  پژوهشــگران 
ــه  ــد؛ از آن جمل ــی کرده ان ــف بررس ــرایط مختل ــاص و ش خ
علــی )2013( اســت کــه در پژوهشــی بــا  عنــوان »گردشــگری 
مذهبــی در مصــر«، بــا مقایســۀ راهبردهــای کشــورهای 
منظــر  از  را  مذهبــی  گردشــگری  گردشــگری،  در  متعــدد 
ــت.  ــرده اس ــی ک ــط بررس ــازمان های مرتب ــت و س ــش دول نق
جــذب گردشــگر مذهبــی خارجــی مســتلزم تبلیغــات جهانــی 
مکان هــای مذهبــی، توســعه  و گســترش زیرســاخت های 
ــهری،  ــل ش ــاوگان حمل  و نق ــا و ن ــل فرودگاه ه ــل مث حمل  ونق
ایجــاد امنیــت و برقــراری نظــم در جامعــه، توســعۀ بهداشــت 
ــاوری  ــترش فن ــعه و گس ــه، توس ــی در جامع ــامت عموم و س
ــی  ــاخت های اقامت ــش زیرس ــات، و افزای ــات و اطاع ارتباط
ــی  ــت فراوان ــد ظرفی ــران، هرچن ــور ای ــت. کش ــل اس ــل هت مث
ــرای ورود  ــه ب ــور را ک ــوارد مزب ــا م ــگری دارد، ت ــرای گردش ب
ــهم  ــد س ــام نده ــت انج ــروری اس ــور ض ــه کش ــگر ب گردش
زیــادی در جــذب گردشــگر مذهبــی خارجــی در جهــان 
ــفر  ــورهایی س ــه کش ــگران ب ــن گردش ــت و ای ــد داش نخواه
ــن،  ــند. بنابرای ــته باش ــاخت ها را داش ــن زیرس ــه ای ــد ک می کنن
بــا توجــه بــه اهمیــت کنونــی صنعــت گردشــگری در اقتصــاد و 
ــژه  ــران، به وی توســعۀ  کشــورها، مســئوالن و سیاســت گذاران ای
در  برنامه هایــی  و  طرح هــا  بایــد  گردشــگری،  حــوزۀ   در 
ــذب  ــرای ج ــاخت های الزم ب ــعه ی زیرس ــا و توس ــت ارتق جه
گردشــگر مذهبــی بــه تصویــب و اجــرا برســانند. بــا ایــن کار، 
ــی  ــگری مذهب ــه در گردش ــی را ک ــد قابلیت  های ــران می توان ای
ــتر  ــی بیش ــگر مذهب ــا ورود گردش ــاند و ب ــل برس ــه فع دارد ب
ــد در ادامــه  ــه رشــد و توســعۀ  اقتصــادی بیشــتری دســت یاب ب

ــود: ــه می ش ــل ارائ ــرح ذی ــه ش ــنهادهایی ب پیش
آینده پژوهــی موضوعــات فراوانــی را دربــر می گیــرد 
تحلیل هــای  قابلیــت  کــه  اســت  فرارشــته ای  دانشــی  و 
گســترده ای را دارد. بــرای اســتان های دیگــر ایــران کــه تاکنــون 
مطالعــات آینده پژوهــی در حــوزۀ گردشــگری و دیگــر صنایــع 
ــنهاد  ــی پیش ــن پژوهش ــت چنی ــه اس ــام نگرفت ــا انج در آن ه

ــود  ــش را می ش ــن پژوه ــده در ای ــوب ارائه  ش ــود. چارچ می ش
ــرد.  ــه کار ب ــع ب ــا و صنای ــر حوزه ه ــگاری در دیگ ــرای آینده ن ب
ــد  ــع آوری نظام من ــا جم ــوب و ب ــن چارچ ــری ای ــا به کارگی ب
تجربیــات و خــرد خبــرگان و تحلیــل چندجانبــه از احتمــاالت 
ــه دانــش مناســبی دســت یافــت.  ــوان ب ــع پیــش  رو می ت و وقای
ــرای  ــی ب ــت مهم ــوب مزی ــن چارچ ــاد ای ــری زی انعطاف پذی
ــرد آن در دیگــر موضوعــات به شــمار مــی رود. یافته هــای  کارب
ایــن پژوهــش ازجملــه پیشــران های آینــدۀ صنعــت گردشــگری 
ــرای  ــی ب ــدۀ صنعــت گردشــگری مذهب و چهــار ســناریوی آین
در  گردشــگری  صنعــت  سیاســت گذاران  و  برنامه ریــزان 
اســتان و حتــی کشــور مفیــد خواهــد بــود. ازآنکــه یافته هــای 
ــدی  ــای بع ــرای پژوهش ه ــی ب ــراغ راه ــد چ ــش بای ــر پژوه ه
ــه چارچــوب ایــن پژوهــش  ــا توجــه ب قــرار گیــرد، ازایــن رو، ب
ــود در  ــه می ش ــگران توصی ــه پژوهش ــل از آن، ب ــج حاص و نتای

ــد. ــش بپردازن ــه پژوه ــر ب ــای زی حوزه ه
بررســی تأثیــرات سیاســت های جــذب گردشــگر در 

ســرمایه گذاری و درآمدهــای ناشــی از گردشــگری.
تقاضــا و  ایجــاد  بــرای  آینده  نــگاری  فراینــد  انجــام 

ســاخت رونــد در ســطح کشــوری.
ــه در  ــگاری به کاررفت ــد آینده  ن ــوب فراین ــعۀ چارچ توس

ایــن پژوهــش در ســایر حــوزه هــا
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