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راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی
مطالعه موردی :حرم حضرت بیبی حکیمه (س)
جواد دهدهجانی – مربی صنای دستی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران
حسین خلیلی  -دانشجوی دکتری پووه

هنر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقا تهران ،تهران ،ایران

محمدصادق میرزا ابوالقاسمی  -1استادیار پووه

هنر ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
پذیرش مقاله1398/11/12 :

دریافت مقاله1398/06/12 :

چکیده
صنعت گردشگری در کشور ما ،بهویوه در نوع گردشگری مـذهبی ،بـه دلیـل قابلیتهـا و مراکـز مـذهبی زیـاد و
همچنین موضوع سیر و سیاحت در فرهنگ و تمدن اسالمی که با اندیشه و باور مسـلمانان پیونـدی محکـم دارد
نق

تعیینکنندهای در توسعهیافتگی کشور میتواند داشته باشد .ازاینرو یکی از راههای دستیابی به چنین امری

شناسایی راهبردهای اثرگذار بر روند توسعه گردشگری مذهبی اسـت .بـر ایـن اسـاس ،پـووه

حاضـر بـا روش

توصیفی – تحلیلی و پیمایشی ،باهدف شناسایی راهبردهای اثرگذار بر توسعه گردشگری مـذهبی در حـرم مطهـر
بیبی حکیمه (س) و اولویتبندی آنها بر اساس میزان اهمیتشان پرداخته است .برای این منظـور ،پرسشـنامهای
محق ساخته که از تفسیر دادههای آن بتوان به مهمترین نقاط قو و فرصت و آرمانها و درنهایـت راهبردهـای
اصلی دستیافت تنظیم گردید و در این راستا ازنظر خبرگان و کارشناسـان امـر بهـره گرفتهشـده اسـت .بـدین
منظور نیز از چارچوب جام تدوین استراتوی بر اساس مدل  SOARاستفادهشده است .سپس نتایج حاصل از این
مدل بر اساس نظرا خبرگان و با روش  SWARAمورد ارزیابی و قضاو قرارگرفته است .نتایج پووه
داد که راهبردهای بهبود و کیفیت زیرساختها و افزای

نشان

مراکز خـدما رسـتوران و مراکـز پـذیرایی و برگـزاری

مراسمهای مذهبی در حرم بهعنوان بهترین استراتوی برای محدوده موردمطالعه انتخاب شدند .درنهایت بـا توجـه
به نتایج حاصله ،راهکارها و تدابیر الزم بهمنظور بهرهگیری از قو ها و فرصتهای گردشـگری مـذهبی در حـرم
مطهر بیبی حکیمه (س) جهت توسعه گردشگری مذهبی بیانشده است.
واژههای کلیدی :حرم بیبی حکیمه (س) ،گردشگری مذهبی ،مدل  soarو .swara

 .1نویسنده مسئول

Email: abolqasemi.s@gmail.com
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مقدمه
گردشگری مذهبی بهعنوان یکی از زیرمجموعههای صنعت بزرگ و متنوع گردشگری جهانی از جایگاه ویـوهای در رشـد
اقتصادی کشورها برخوردار است (موسوی و سلطانی .)78 :1393،بر اساس گزارش سـازمان جهـانی گردشـگری ،سـاالنه
 300تا  320میلیون زائر از مکانهای زیارتی جهان دیدن میکننـد ( .)Syamala & Kakoti.2016:115بـه همـین
دلیل است که امروزه کشورهای جهان بی ازپی به دنبال توسعه گردشگری مذهبی بـهعنوان منبعـی بـرای اشـتغال و
درآمدزایی هستند ( .)Egresi el at,2012:473در کشور ما نیز نگاهی به برنامههای پنجساله توسعه و برنامهریزیهای
انجامشده از سوی سازمان میراث فرهنگی ،صنای دستی و گردشگری بهعنوان متولی اصلی مدیریت و برنامهریزی توسعه
گردشگری کشور ،نشان میدهد که توسـعه گردشـگری در مقصـدهای مـذهبی همیشـه در اولویـت برنامـههای توسـعه
گردشگری قرار داشتهاند که نشان از اهمیت خاص این مقاصد است (معصومی .)54 :1391،از سوی دیگـر بـا عنایـت بـه
اینکه  99درصد جمعیت کشور را مسلمانان تشـکیل داده و تقریبـاً یـک و نـیم میلیـارد مسـلمان در جهـان وجـود دارد
( )OIC,2008:34و این مهم که در دین اسالم تأکید فراوان به سفر شده اسـت (آیـا  137آلعمـران 36 ،نحـل69 ،
نمل 11 ،انعام 20 ،عنکبو  9 ،و  42رم 18 ،سبا 109 ،یوسف 46 ،حج 44 ،فـاطر 21 ،و  82غـافر 10 ،محمـد (ص)22 ،
یونس و  15الملک) ( .)Zamani at el,2010:81میتوان تا حدی به ابعاد بازار بالقوه گردشگری مـذهبی هـم از بعـد
داخلی و هم بینالمللی پی برد (بروجنی و ترکمان .)58 :1392 ،اما علـیرغم وجـود پتانسـیلهای مـذهبی بـاال اقـداما
اساسی بهمنظور شناسایی و بهرهگیری از این ظرفیتها صور نگرفته و گردشـگری در مقصـدهای مـذهبی ،بیشـتر بـه
زیار معمول اماکن مقدسه محدود است .این درحالیکه ست که توسعه گردشگری در مقصدهای مذهبی با بهرهگیری از
مثلفههای تمدن اسالمی عالوه بر منفعتهای مادی ،نظیر ایجاد فرصتهای شغلی جدید که برای این مقاصد بـه همـراه
دارد ،سبب میشود مردم منطقه و نیز گردشگران داخلی از هویت ایرانی -اسالمی خود بهتر آگاه شوند و احساس غـرور و
خودباوری را در آنها زنده کند .عالوه بر آن ،آشنایی گردشگران خارجی با جاذبههای تمدن شـکوهمند اسـالمی موجـب
تغییر نگرش آنان به اسالم میشود و نوعی تبلیغ مذهبی و دینی به شمار میآید .از سوی دیگر ،احیای مثلفـههای تمـدن
اسالمی و معرفی قابلیتهای فرهنگی ،هنری و اقتصادی آن در ارتباط با گردشگری مـذهبی ،میتوانـد عامـل مهمـی در
جذب گردشگران کشورهای اسالمی باشد .این امر با توجه به تبعا مختلـف فرهنگـی و اجتمـاعی گردشـگران خـارجی،
دولتهای اسالمی را در جهت رسیدن به یکزبان مشـتر درزمینـه توسـعه گردشـگری در کشـورهای اسـالمی یـاری
میدهد .با توجه به اینکه کشور ایران در داشتن جاذبههای گردشگری و تنوع اقلیمی کمنظیر در دنیا و بـهویوه در زمینـه
جاذبههای مذهبی ،جایگاه با ارزش صنعت گردشگری را در جهان دارا میباشد ،انتظار میرود بـا اتخـاذ تـدابیر مـدیریتی
صحیح ،بتوان زمینه را برای رون هرچه بیشتر این صنعت فرهنگساز در کشور مهیا کرد .برای رسیدن به این امر نیاز به
یک برنامهریزی منسجم و دقی با ارائه راهبردهای استراتویکی با پی بردن به شناخت ظرفیتها و نقاط قو و فرصت و
در نتیجه بهرهگیری مفید از آنها در جهت توسعه گردشگری امکانپذیر است.
استان کهگیلویه و بویراحمد با جاذبههای گوناگون تاریخی ،طبیعی و فرهنگی و مذهبی یکی از استانهای گردشگر پـذیر
کشور است .جاذبه های گردشگری مذهبی این استان از دیرباز موردتوجه گردشگران داخل و خـارج از اسـتان بـوده اسـت
حرم مطهر حضر بیبی حکیمه (س) بهعنوان یکی از جاذبههای گردشگری مـذهبی ،باقابلیتهـای فرهنگـی و هنـری
دارای جایگاه خاصی در صنعت گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد است که پووه حاضر تالش دارد ضمن معرفـی
پتانسیلهای گردشگری مذهبی حرم بیبیحکیمه (س) به مخاطبان در سطح ملی و بینالمللی ،راه را برای رون کمـی و
کیفی آن مرکز و همچنین شکوفایی همهجانبه گردشگری استان ،هموار نموده و موجبا اتخاذ سیاستهای مدیریتی کارا
و کارشناسانه را فراهم نماید همچنین زمینه مطالعاتی الزم را برای انجام پووه های آتی در شناخت نیازهای مخاطبـان
آن مرکز گردشگری ،ایجاد نماید.
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با داشتن اهدافی چون ،بررسـی مهمتـرین راهبردهـای توسـعه گردشـگری مـذهبی و نیازسـنجی و

شناخت قابلیتهای گردشگری مذهبی حرم مطهر حضر بیبی حکیمه (س) و ارائه دیدگاهها و راهبردهـای کارشناسـی
شده در جهت اخذ سیاستهای صحیح فرهنگی و اقتصادی در حوزه گردشگری مذهبی ،سثالهای اساسی زیـر را دنبـال
میکند - :چه راهکارهایی را میتوان در توسعه گردشگری مـذهبی -هنـری حـرم بیبـی حکیمـه (س) ارائـه نمـود -
مهمترین و کاربردیترین راهبردهایی که مسئولین امر میتوانند در خصوص توسعه گردشگری مذهبی حرم بیبیحکیمه
(س) و اقتصاد فرهنگ ،هنر و گردشگری حرم مطهر بیبی حکیمه (س) اتخاذ نمایند ،چیست
در زمینه صنعت گردشگری و حوزههای مختلف گردشگری مذهبی مطالعـا گسـتردهای صـور گرفتـه اسـت کـه بـه
مهمترین آنها در زیر اشاره میشود.
شایند )2018(1در پووه

خود به بررسی نق

دولت و مدیریت در توسعه گردشـگری مـذهبی در کشـور هنـد پرداختـه

است .وی استدالل میکند که گردشگری مـذهبی شـکل غالـب و اصـلیترین گردشـگری در هنـد میباشـد کـه کمتـر
موردبررسی و چگونگی مدیریت آن قرارگرفته است .نویسنده در این مقاله ضمن بیان چـارچوب سیاسـت و سـازوکارهای
نظارتی مربوط به گردشگری مذهبی به ارائه چگونگی اقتصاد گردشگری مذهبی میپردازد .نتایج پووه

نشان میدهـد

که با توجه به مشارکت فعاالن مذهبی در توسعه و مدیریت اقتصاد گردشگری مذهبی در سطوح محلی و عدم مسـئولیت
و بر عهده گرفتن رسیدگی به اثرا منفی آن همواره یـک خـالء نهـادی در برخـورد بـا اثـرا مسـتقیم و غیرمسـتقیم
گردشگری مذهبی وجود دارد .سیاماال و کاکوتی )2016(2در مطالعهای باهدف بررسی پتانسـیلها و امکانـا گردشـگری
مذهبی در کشور هند پرداختهاند و دریافتند که هند محل مذاهب آیین هندو ،اسالم ،مسـیحیت ،بـودا و  ...میباشـد و بـا
تغییر زمان ،مکانهای مذهبی بهجای سفر زیارتی به یک مکان توریستی تبدیلشدهاند که دولت با ارائه خدما و امنیـت
به تأمین نیازهای و خواسته های گردشگران پرداخته و در نتیجه یک صنعت عظیم بـرای گردشـگری مـذهبی ایجادشـده
است و هنوز هم فرصتهای جدیدی را در اختیار شرکتهای تجاری جدید قـرار داده اسـت و تعـداد زیـادی فرصـتهای
شغلی در کشور فراهم شده است و به توسـعه بـازار محلـی و تولیـد درآمـد و افـزای

اسـتاندارد زنـدگی محلـی ،توسـعه

زیرساختهای منطقه مانند ارتباطا جادهای و ریلی ،برا ،آب آشامیدنی و  ...کمک خواهد کـرد .عـالی پـور و همکـاران
( )1396در پووهشی به بررسی تعیین و اولویتبندی استراتویهای گردشگری مذهبی استان قم پرداختهانـد .نتیجـه ایـن
پووه

تدوین و شناسایی اولویت راهبردهـای گردشـگری مـذهبی بـا اسـتفاده از تلفیـ تکنیکهـای سـوا و ANP

میباشد .بر اساس نتایج حاصل از پووه  ،استراتویهای گروه  SOدارای بیشترین وزن بـوده و بـهعنوان بهتـرین نـوع
استراتوی برای اجرا انتخابشدهاند .حاتمی نـواد و همکـاران ( )1395در پووهشـی بـه اولویتبنـدی راهبردهـای توسـعه
گردشگری مذهبی شهر دزفول پرداختهاند .نتایج پووه

بیانگر آن است که با توجه به اولویتهای استخراجشـده ازنظـر

کارشناسان ،امکان استفاده از ضعفها و قو ها و همچنین موازنه فرصتها و تهدیدها در حد متوسط است؛ یعنی امکـان
بهرهگیری از فرصتها و قو های موجود همراه با کمرنگ کردن ضعفها و تهدیدها وجـود دارد ،امـا ایـن امـر مسـتلزم
برنامهریزی و تقویت زیرساختهای گردشگری شهر و ارتقای آگاهیهای عمومی در این زمینه اسـت .همچنـین راهبـرد
تهاجمی ،مهمترین راهبرد در توسعه گردشگری مذهبی شهر دزفول است و پسازآن ،راهبرد بازنگری قرار دارد .آقاجانی و
فراهانی فرد ( ) 1394در پووهشی به بررسی عوامل مثثر بر گردشگری مذهبی در ایران پرداختهاند .نتایج پـووه

نشـان

میدهد که گردشگری از نگاه اسالم اهمیت بسیاری دارد و میتوان آینده گردشگری مذهبی در ایـران را مثبـت ارزیـابی
کرد .درنهایت با توجه به نتایج حاصل از برآورد اثر عوامل مثثر بر میزان گردشـگری مـذهبی ،راهکارهـا و تـدابیر الزم از
1 . Shinde
2 . Syamala. G, Kakoti. S
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سوی ایران بهمنظور بهرهگیری از فرصتهای گردشگری مذهبی جهت افزای

درآمدهای ناشـی از صـنعت جهـانگردی

مذهبی در ایران بهعنوان یکی از بهترین راههای خارج شدن از اقتصاد تکمحصولی نفـت بیـان خواهـد شـد .کاویـانفر
( ) 1386به گردشگری مذهبی در فرانسه و جهان پرداخته و به این نتیجه رسیده که ایـن نـوع گردشـگری در فرانسـه در
حال افزای

بوده و عالقه مردم به خاطر دیدن از مکانهای دینی و جاذبههای فرهنگی مربوط به آن ،بیشتر شده اسـت.

دیناری ( )1385به بررسی جایگاه گردشگری در دین اسـالم پرداختـه و بـه ایـن نتیجـه رسـیده کـه یکـی از مهمتـرین
انگیزههای گردشگری در جهان ،مسافر های مذهبی و زیارتی است .در جغرافیای گردشگری ،مکانهای مذهبی همواره
بهعنوان قطبِ جاذبه گردشگری شناخته میشـود ،بـهویوه اگـر آن ناحیـه جغرافیـایی از جلوههـای بصـری باکیفیـتتری
برخوردار گردد ،میتواند جاذبههای بیشتری را برای گردشگران ایجاد نماید.
با توجه به چند حوزهای بودن مطالعا گردشگری ،میبایست در ابتدا ،پووه هایی بنیادی در وجوه مختلـف آن صـور
گیرد تا روند تولید دان

و باکیفیت علمی باال ،منجر به نائل شدن به جایگـاه شایسـته گردشـگری بـهعنوان یـک علـم

کاربردی گردد .این مسئله بهخصوص در کشور ما و با توجه بـه ذخـایر عظـیم فرهنگـی و مراکـز مـذهبی و بـا تکیـهبر
موجودیت فرهنگی و نیروی انسانی آن ،بی ازپی

ایجاب مینماید که تحقیقاتی گسترده در جهت تولید علـوم شـناختی

گردشگری کشور و تعریف مبادی و مبانی آن ،و همچنین معرفی این مراکز مذهبی به جهانیان صور پـذیرد .مسـئلهای
که انگیزه اصلی را برای انجام این پووه

ایجاد نموده ،نبود توجها علمی الزم از سوی پووهشگران حوزههای مربـوط

به گردشگری ،نسبت به شناسایی راهبردهای توسعه گردشـگری کشـور و بـهویوه گردشـگری مـذهبی اسـت .ازایـنرو،
پووه

حاضر با توجه به ارائه راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی در زمره مطالعا ارگانیک در دینامیسـم تولیـد علـم

گردشگری مذهبی کشور قرار میگیرد.
مبانی نظری
مفهوم گردشگری ،در ادبیا مطالعا بینرشتهای ،در میان نظرگاههای چون اقتصاد ،مـدیریت ،جامعهشناسـی ،فرهنـگ
پووهی ،مردمشناسی ،روانشناسی ،هنر پووهی و  ...است .بنا بر تعریف سازمان جهانی گردشگری ،گردشگری فعالیتهای
مسافرتی افراد و اقامت در خارج از محیط دائم زندگی آنها برای بی

از بیستوچهار ساعت و کمتر از یک سال بهقصـد

تفریح ،تجار و اهداف دیگر است (ضرغام .)75 :1389،گردشگری بهعنوان صنعتی پویـا ،بخـ

مهمـی از فعالیتهـای

اقتصادی و تولیدی کشورهای توسعهیافته و درحالیکه توسـعه را بـه خـود اختصـاص داده اسـت (.)UNWTO,2007
توسعه این صنعت در کشورهای صنعتی ،موجب تنوع درآمدها و کاه

ناهماهنگی در اقتصـاد میگـردد و در کشـورهای

درحالیکه توسعه ،فرصتی برای صادرا  ،تولید ارز و ایجاد اشتغال به شمار میآید ( .)Hall P,1994:653عالوه بر این،
سود صنعت گردشگری صرفاً در بهره اقتصادی خالصه نمیشود ،بلکه این بهره را از زوایای مختلفی همچون شناسـاندن
فرهنگ داخلی به دیگر کشورها نیز میتوان ارزیابی کرد .ویوگیهای ساختار گردشگری هر مکان بهنوبه خود ازیکطرف
متأثر از اهمیت ،اعتبار ،ماهیت ،تنوع نق

و کارکرد مذهبی ،فرهنگی ،تفریحی ،تجاری و بهطورکلی جاذبههای مکانی آن

است و از طرف دیگر ،برگرفته و تأثیر پذیرفته از ویوگیهای اجتماعی ،فرهنگی (باورهای اعتقادی) و اقتصـادی سـاکنان
محلی و گردشگران است (موسایی .)98 :1386،صنعت گردشگری آنچنان در توسعه اقتصادی -اجتماعی کشورها اهمیت
دارد که اقتصاددانان ،آن را «صادرا نامرئی »1نامیدهاند (رضوانی .)76 :1390،امروزه انگیزههای سفر بسیار متنوع اسـت و
گردشگری فقط جستجویی برای حقیقت و یا تالشی برای لذ بردن نیست ( )Olsen,2010ازاینرو صنعت گردشگری
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از انواع مختلفی برخوردار است که ازجمله میتوان به گردشگری فرهنگی ،مذهبی ،مذهبی – هنری و  ...اشاره کرد .یکی
از مهمترین این گردشگریها در جهان ،مسافر های مذهبی است (دیناری .)57 :1385،که موضوع پووه

حاضـر نیـز

است.در ادبیا گردشگری ،گردشگری مذهبی1در زمره قدیمیترین و پررون ترین گردشگریهای گذشته و حال سراسر
جهان قرار دارد ( .)Ajit K,2004که دشواریهای اقلیمی یا بدی آبوهوا نیز مان آن نمیشود و قدمت آن به قـدمت
خود فرهنگ دینی میرسد (منشیزاده .)84 :1384،گردشگری مـذهبی ازجملـه سـفرهای اسـت کـه بهسـرعت در حـال
گســترش اســت ( ،)Eraqi,2006:472و بســیاری از مــردم در ســطح بینالمللــی ســفر میکننــد (.)Hudson,2010

گردشگری مذهبی به عنوان اصطالحی گسترده است که به الگوهای سفر اشاره دارد کـه در آن بازدیدکننـدگان نیازهـای
مذهبی و تفریحی را با بازدید از مکانهای مهم مذهبی و مکانهای زیارتی در جوام معاصر برآورده میکند ( Timothy

 .)& Olsen,2006; Stausberg,2011در گردشـگری مـذهبی ،منـاب اصـلی بـرای تجربـه فیزیکـی و متـافیزیکی
بازدیدکنندگان عبار اند از :عبادتگاهها ،معابد ،مقبرهها ،کلیساها و کلیساهای جام  ،آیینها ،جشنها ،نمای ها و رویدادها
( .)Shackley,2001مذهب ،عنصری مهم از گردشـگری فرهنگـی اسـت ( )Jafari J,2000و گردشـگری مـذهبی،
گونهای مهم از گردشگری فرهنگی میباشد ،زیرا در ارتباط مسـتقیم بـا ویوگیهـای معنـوی ،عقالیـی و احساسـی ،و
همچنین سنتها ،آیینها و ارزشهای یک اجتماع یا جامعه است که میان گروه کثیری مشـتر و از نسـلی بـه نسـل
دیگر نیز منتقل میشود ( .)ICOMOS,2002همچنین در یک مکـان مـذهبی تمایـل بـه اسـتفاده از خـدماتی ماننـد
راهنمایان تور ،فعالیتهای تفریحی ،دلیل دیگری است که گردشگر مذهبی را بخشی از صنعت گردشگری مینماید .برای
توضیح سفر مذهبی ،اغلب جنبه کلیدی زیار که انگیزه سفر بـه مقصـدی مقـدس اسـت ،بـه کـار مـیرود و تفـریح و
فعالیتهای تعطیال بهعنوان فرصتهایی مضاعف در طی سفر مذهبی به آن افـزوده میشـوند (.)shinde,2010:47
زائر ،گردشگری است که انگیـزه معنـوی یـا مـذهبی دارد ( )Olsen & Timothy,2006ایـن درحالیکـه سـت کـه
گردشگران مذهبی میتوانند انگیزههای فرهنگی بیشتری داشته باشد ( .)Egresi et al,2012ازاینرو ممکن است افراد
از اماکن مذهبی بازدید کنند یا در فعالیتهـای مـذهبی بـدون انگیـزه مـذهبی یـا باانگیزههـای چندگانـه شـرکت کننـد
( .)Amber. G.R,2018:150امروزه اکثر پووهشگران بین زائران و گردشگران و یا بین زیـار و گردشـگری تفـاو
قائل نمیشوند در عوض ،زیار بهطورمعمول بهعنوان یکشکل از گردشگری پذیرفتهشده است زیرا زیـار  ،بسـیاری از
ویوگیهای عمومی الگوهای سفر و استفاده از حملونقـل ،خـدما و زیرسـاختها را دارد (ضـرغام بروجنـی و ترکمـان،
 .)62 :1392از سوی دیگر نیز اغلب گردش گری مذهبی و گردشگری فرهنگی را به دلیل نزدیکی این دو ادغـام میکننـد،
درصورتیکه هرکدام مقولهای جداگانهاند و ارتباط آنها به دلیل این اسـت کـه مـذهب و دیـن جزئـی از فرهنـگ اسـت
( .)Mashhadigholam Rojo,2007انگیزه اصلی گردشـگران مـذهبی ،بازدیـد و رویـارویی باارزشهـا اسـت کـه
بهصور جاذبه گردشگری معرفیشدهاند.
شیکلی ( )2003جاذبههای مذهبی را اینگونه دستهبندی میکند:
آثار طبیعی (دریاچههای مقدس ،کوه ه ،جزیرهها ،قبرها) ساختمانها یا سایتهایی که باهدف مذهبی ساختهشدهاند. ساختمانهایی با زمینه مذهبی رویدادهای ویوه مذهبی که در سایتهای غیرمذهبی برگزار میشوند -سایت های سکوالر که با یک تراژدی یا رویـداد سیاسـی درگیـر اسـت ماننـد زنـدان نلسـون مانـدال در جزیـره روبـن
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( .)Blackwell,2007:38نوالن و نوالن ( )1992سیستم مذهبی اروپا را مجموعهای از جاذبههای مذهبی ،زیارتگاههـا
(هم گردشـگری و هـم غیـر گردشـگری) و جشـنوارهها توصـیف کردهانـد (.)Terzidou,2010; Morpeth,2007
گردشگری مذهبی عالوه بر تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از گردشگری فرهنگی بر گردشـگری هنـری در ارتبـاط متقابـل و
دوسویه میباشد .تأثیر مذهب بر هنر و قابلیت آن برای تبدیلشدن به جاذبه گردشگری را نمیتوان انکار نمود .مقصـود از
هنر ،هنرهای فونتیک (هنرهای سمعی ،شنیداری و آوایی) ،هنرهای پالسـتیک (هنرهـای بصـری و دیـداری) ،هنرهـای
دراماتیک (هنرهای نمایشی) است (انصاری .)93 :1383،از بارزترین نمونههای تأثیر مذهب بر هنرهای شنیداری و آوایـی
را میتوان در مراسم عزاداری امام سوم شیعیان دید مانند سازهای دمام ،فلو  ،سرنا که در عزاداری و همچنین نوحههای
عاشورایی مورداستفاده قرار میگیرد .از هنرهای بصری و دیداری میتوان به نقاشیهای کلیساها که از مشهورترین آنها
میتوان به نقاشی آفرین

آدم ،اثر میکل آنو در کلیسای سیسـتین واتیکـان و در ایـران نقاشـیهای واقعـه عاشـورا چـه

نقاشیهای قهوهخانهای ،دیوارنگاریهای بقاع متبرکه و کلیساها و چه نقاشیهای امروزی مانند کارهای استاد فرشـچیان
را نام برد .از هنرهای نمایشی نیز میتوان به تعزیه و پردهخوانی اشاره نمود (ضرغام بروجنی و ترکمان.)64 :1362،
روش پژوهش
این پووه

بر اساس هدف ،از نوع کاربردی ،به لحاظ ماهیت ،توصیفی – تحلیلی و پیمایشی و ازنظر گـردآوری دادههـا،

اسنادی -میدانی با استفاده از روش مصاحبه و تشـکیل گروههـای کـانونی و درنهایـت پرسشـنامه میباشـد .پرسشـنامه
بهصور محق ساخته در قالب طیف لیکر در ارتباط با اهداف پووه  ،تنظیم گردیده است .جامعه آماری پـووه
بخ

در

تنظیم راهبردها شامل شهروندان محلی ،گردشگران ،مسئوالن و مدیران مرتبط با امور گردشگری و جامعه خبرگان

میباشد که بهصور در دسترس  120نفر حجم نمونه انتخاب شدند و در بخ

ارزیابی راهبردهـا نیـز  20نفـر از گـروه

خبرگان به روش گلوله برفی بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند تا با استفاده ازنظـر آنهـا مهمتـرین راهبردهـا بـرای
توسعه گردشگری مذهبی در حرم مطهر بیبی حکیمه (س) انتخاب شوند .روایی پرسشنامه نیز از طریـ روایـی صـوری
(جامعه خبرگان) و پایایی پرسشنامه از طری آلفای کرونبـاخ برابـر بـا  0/824حاصـل شـد کـه حـاکی از پایـایی بـاالی
پرسشنامه است .نهایتاً پس از گردآوری دادههای مربوطه جهت تجزیهوتحلیل دادهها از مدل  SOARو میانگین عـددی
استفادهشده است .نتایج حاصل نیز با روش  SWARAمورد ارزیابی و قضاو خبرگان و صاحبنظران قـرار گرفـت تـا
درنهایت مهمترین راهبرد برای جاذبه مذهبی حرم مطهر حضر بیبی حکیمه به دست آیـد .برنامـهریزی اسـتراتویک و
جــام بــه عنوان یــک ضــرور در حیطــه گردشــگری مطــرح اســت .بــه کمــک ایــن برنامــهریزی ،مــدیریت میتوانــد
جهتگیریهای خود را در آینده معین و سازمان مربوطه را در مقابل تغییرا و تحوال فردا مجهز سـازد (الـوانی:1391،
 .)56در این زمینه یکی از مدلهای نسبتاً جدید در تدوین برنامهریزی استراتویک ،مدل  SOARاست این مدل ترکیبـی
از استراتوی  SWOTو دیدگاه مثبت شناسی است کـه ژاکلـین ام .اسـتاورس آن را ابـداع کـرده اسـت ( & Stavros

 .)Saint,2010مدل  SOARهمیشه در سطوح باالی مدیریت استفاده میشود و به دنبال این است که ذینفعان را در
همه سطوح در برگیرد .مدل  SOARو  SWOTدارای بنیاد و اساس مشابه هستند ،زیرا قو ها و فرصتها که بنیان و
اساس  SOARبه شمار میآیند ،از مدل  SWOTگرفتهشدهاند .مدل  SOARبا یک تحقی استراتویک آغاز میشـود
(خاوریان گرمسیر و همکاران .)130 :1392،این مدل شامل چهـار بخـ

کلیـدی اسـت کـه شـامل شناسـایی قو هـا،

فرصتها ،آرمانها و نتایج میشود .در جدول شماره  1این چهار مرحله مشاهده میشود.
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جدول شماره  .1چهار عامل کلیدی SOAR
قو ها

فرصتها
بهترین فرصتهای ممکن پی

روی ما چیست

بزرگترین داراییها و جنبههای مثبت ما چیست

نتایج

آرمانها

بهترین نتایج قابلاندازهگیری چیست

آینده مطلوب و آرمانی ما چیست

تحقی استراتویک
تصمیمهای مثبت

منبع( :خاوریان و همکاران)132 :1392،

درروش  SWARAنیز خبرگان نق

حیاتی را در ارزیابی شاخصها و اوزان آنها ایفا میکنند و بخ

اجتنابناپـذیری

از فرآیند تصمیمگیری بر عهده آنهاست .روش سوارا یکی از جدیـدترین روشهـایی اسـت کـه در سـال  2010توسـط
کرسولین و همکاران

ابداعشده و تصمیمگیرنده را قادر میسازد تا به انتخاب ،ارزیـابی و وزن دهـی شـاخصها بپـردازد

( .)Kersuliene et al,2010مهمترین مزیت این روش نسبت به سایر روشهای مشابه ،توان آن در ارزیابی دقت نظر
خبرگان درباره شاخصهای وزن دادهشده در طی فرایند روش میباشد (همان) .عالوه بر این خبرگان میتوانند با یکدیگر
مشور کرده و این مشور نتایج حاصله را نسبت به دیگر روشهای  MCDMدقیـ تر میکنـد .مراحـل انجـام وزن
دهی با استفاده از روش سوارا مطاب گامهای زیر است ( .)Kersuliene & Turskis,2011گامهای اصلی برای وزن
دهی بر اساس روش سوارا به شرح زیر است:
گام اول :مرتب کردن شاخصهاابتدا شاخصهای مدنظر تصمیمگیرندگان بهعنوان شاخصهای نهایی و بر اساس درجه اهمیت ،انتخاب و مرتب میشوند.
بر این اساس ،مهمترین شاخصها در ردههای باالتر و شاخصهای کماهمیتتر در ردههای پایینتر قرار میگیرند.
گام دوم :تعیین اهمیت نسبی هر شاخص ()Sjدر این مرحله باید اهمیت نسبی هریک از شاخصها نسبت به شاخص مهمتر قبلی مشـخص شـود کـه در فراینـد روش
سوارا این مقدار با  Sjنشان داده میشود.
گام سوم :محاسبه ضریب Kjضریب  Kjکه تابعی از مقدار اهمیت نسبی هر شاخص است با استفاده از رابطه  1محاسبه میشود.
رابطه Kj= Sj +1 )1
گام چهارم :محاسبه وزن اولیه هر شاخصوزن اولیه شاخصها از طری رابطه  2محاسبه میشود .در این زمینه بایـد توجـه داشـت کـه وزن شـاخص نخسـت کـه
مهمترین شاخص است برابر یک در نظر گرفته میشود.
رابطه Wj=Wj-1 )2
Kj
گام پنجم :محاسبه وزن نرمال نهاییدر آخرین گام از روش سوارا وزن نهایی شاخصها که وزن نرمال شده نیز محسوب میشود از طریـ رابطـه  3محاسـبه
میشود.
رابطه qj= Wj )3
∑wj
محدوده مورد مطالعه
محدوده مکانی پووه

حاضر حرم مقدس بیبی حکیمه (س) در استان کهگیلویه و بویراحمد ،شهرستان گچساران است.
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حضر بیبیحکیمه خاتون (س) خواهر امام رضـا (ع) میباشـند ( ،)http://bibihakimeh.orgکـه در روسـتایی بـه
همین نام در حوالی گچسا ران و در استان کهگیلویه و بویراحمد به خا سپردهشدهاند .بنای اولیه آرامگاه آن حضـر  ،در
دوره اسالمی و احتماالً در محل معبدی از روزگاران ایالمی ساختهشده است (بادنج و موسوی .)1367،حـرم بیبیحکیمـه
(س) با توجه به نسبت نزدیک ایشان با امام رضا (ع) و موقعیت ویوه مکانی خود و همچنین وجـود پتانسـیلهای خـاص
هنری در منطقه ،از قابلیتهای قابلتوجهی در جذب گردشگرِ مذهبی در سطح منطقهای ،کشوری و بینالمللی برخـوردار
است .از امتیازا موقعیتی حرم بیبیحکیمه (س) ،میتوان به این موارد اشاره نمود :نزدیکی به بندرها جنوبی کشور ،قرار
داشتن در کانون منطقهای فارس -اصفهان -خوزستان -بوشهر -چهارمحال و بختیاری ،نزدیکی به یاسوج بهعنوان یکی
از مراکز مهم اکوتوریسم ایران ،دسترسی به مرزهای عراا و کشورهای حاشیه خلیجفـارس ،نزدیکـی بـه حـرم حضـر
شاهچراغ (ع) در شیراز؛ دسترسی به راههای ترانزیتی جنوب به شمال کشور ،قرار گرفتن در کنار شهر گچساران بـهعنوان
یکی از قطب های نفت و گاز ایـران ،دسترسـی بـه گنجینـه هنرهـای سـنتی اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد و . ...حـرم
بیبیحکیمه (س) در محلی خاص و در موقعیتی صخرهای قرار دارد که این مسئله به لحاظ توریستی ،دارای جذابیتهای
خاصی است .عالوه بر این ،معماری حرم در بافت صخرهای اطراف ،ترکیببندی ویوهای را ایجاد نمـوده کـه در صـور
بهکارگیری جلوههای بصری هنری و استفاده از هنرهای سنتی خاص منطقه (از قبیل :صنای دستی ،دستبافتها ،تزئینا ِ
هنری و ،)...میتوان آن را بهنوعی اثر منحصربهفرد در معماری مذهبی و گردشگری هنری ایران ،تبـدیل کـرد .از سـوی
دیگر ،خیل عظیم زائران آن حضر  ،موقعیتی استثنایی را برای ایجاد مراکز عرضه آثار هنری در جوار حرم ،فراهم نمـوده
است .ایجاد مراکزی ازجمله :فروشگاهها و نمایشگاههای آثار صنای دستی و دستبافتها ،مـوزه هنرهـای آئینـی ،گـالری
خاص آثار هنرمندان در ارتباط با حضر بیبیحکیمه (س) و امام رضا (ع) و ...میتواند این حـرم را تبـدیل بـه مرکـزی
مهم در فرهنگ و اقتصاد گردشگری مذهبی ایران نماید.

شکل شماره  .3موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

بحث و یافتهها
در این پووه

نقاط قو و فرصت ها در جامعه موردمطالعه از طری گروه خبرگان آشنا با موضوع و محدوده موردمطالعه،

شناساییشده و نهایتاً از افراد مشارکتکننده در این فرآیند دعو شده تا آرمانها و آرزوهایی را انتخاب کننـد کـه امکـان
دستیابی به آنها در آینده وجود دارد و نتایج مطلوب از طری برنامههایی تشویقی و بازنگرانه قابلاندازهگیری باشد .بدین

راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی ...

منظور در ادامه پووه
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افراد ذینف و صاحب نق

که میتوانند در این زمینه مثثر باشند و به نحوی نق

کنند در قالب گروه خبرگان شناسایی شدند و طی جلساتی در فرایند مصاحبه و پرس

مهمـی ایفـا

قرار گرفتند و طـی گفتوگوهـایی

به بررسی و شناخت الزم برای شناسایی نقاط قو و فرصت پرداخته شد تا درواق گامی در جهـت ارائـه راهبردهـایی از
طری شناخت نقاط و تبدیل آنها به آرمانها و نتایج بهمنظور تطبی آنها و درنهایت چشمانداز نهایی پرداختـه شـد .در
مرحله اول ،در رابطه با نحوه استفاده از مدل  SOARبح و تبادلنظر شد .در مرحله بعـد شـناخت در زمینـه محـدوده
موردمطالعه ازنظر بررسی نقاط قو داخلی و محیط بیرونی بهمنظور خل فرصتها و تبدیل آنهـا بـه آرمانهـا و نتـایج
بح شد .در مرحله سوم ،تصور کردن ،مجموعه نقاط قو  ،فرصتها ،آرمانها و نتایج بهمنظور تطبی آنها با آرمانهـا
موردبررسی قرار گرفت .سپس نوآوری و ابتکار ،راهبردهای ابتکاری شناسایی و اولویتبندی شدند و درنهایت مرحله آخـر
که حرکت به سمت اجرایی کردن برنامهها میباشد بعدازاین مرحله نیز نتایج و استراتویهای نهایی نیز با استفاده از روش
 SWARAو با نظر خبرگان امتیازدهی شدند تا راهبردها با توجه به میزان اهمیت و تحق پذیریشان به ترتیب شناسایی
شوند .در ادامه ابتدا به بررسی مصاحبههای صور گرفته با افراد مشارکتکننده در رابطه با توسعهٔ گردشگری مذهبی
حرم مطهر بیبی حکیمه (س) پرداخته می شود .این افراد شامل جامعه محلی ،گردشـگران ،مـدیران و مسـئوالن ،جامعـه
دانشگاهی و خبرگان میباشند که نتایج مصاحبهها در جدول شماره  2ارائهشده است.
جدول شماره .2خالصهای از مصاحبه ذینفعان در امر پژوهش حاضر
ذینفعان

نقاط قو گردشگری

فرصتهای موجود گردشگری

جامعه محلی

عنــوان نمــودن حــرم بیبــی حکیمــه
بهعنوان پرآوازهترین قطب گردشگری
مــذهبی در جنــوب کشــور ،دارا بــودن
طبیعت زیبا و سرسبز
امــامزادهای پــرآوازه و صــاحب جــاه و
جاللت و صحیح النسب در حوزههـای
شیعهنشــین ،دارا بــودن گردشــگران
بســیار از داخــل و کشــورهای حــوزه
خلیجفارس ،وجود امکانا و خـدما
رفاهی بهصور سیار و ثابت

داشــتن محــیط ســالم و تمیــز،
امکان افزای اشتغال

مســـئولین و
مدیران

واق شــدن در میــان تنگــهای زیبــا و
بــزرگ ،دارا بــودن محبوبیــت در بــین
زائـــران اهلبیـــت ،قرارگیـــری در
کریدورهای بینراهی ،وجـود آرامگـاه
گل خاتون کنیز وفادار بیبـی حکیمـه
در مرقد مطهر ،نسبت بیبی حکیمه با
امام هشتم ،وجـود گردشـگران بـالغبر
یــکمیلیون نفــر در ســال از داخــل و
خارج از کشور ،چهـارمین حـرم اهـل
بین (ع) در کشور
دارا بودن قدمت و پیشینه طـوالنی بـا
معماری منحصـربهفرد ،قرارگیـری در
فضـــایی بـــاز و طبیعـــی در عمـــ
کوهستانی با طبیعت زیبا ،معرفی ابعاد
مختلف شخصیت و زندگی بانو بیبـی

گردشگران

خبرگــــان و
جامعــــــــه
دانشگاهی

آینده مطلوب و آرمانی از
توسعه گردشگری
افزای میزان اشتغال ،جـذب
گردشگران بیشـتر از داخـل و
خارج از کشور

نتایج مورد انتظار از توسعه
گردشگری
ارتقاء و بهبود زیرساختها،
افزای فرصتهای شغلی

امکان جذب گردشگران بیشتر از
سراسر کشور و کشورهای عربـی
همســایه ،عرضــه محصــوال و
خــــدما بیشــــتر ،جــــذب
سرمایهگذاران خصوصی و امکان
افزای فرصتهای شغلی بـرای
جوانان

مطرحشدن بقاع متبرکه حـرم
حضر بیبی حکیمه بهعنوان
جاذبه گردشـگری مـذهبی در
سطح ملی و بینالمللی ،تأمین
تمــامی خــدما و نیازهــای
گردشگران

ایجــاد و ســاخت مراکــز
مختلف خـدماتی و رفـاهی
در راســـــتای جـــــذب
گردشگران بیشتر ،معرفـی
حرم مطهر بهعنوان جاذبـه
گردشـــگری مـــذهبی در
جنوب کشور

داشتن محیطی سالم و تمیـز بـا
جاذبههای طبیعی ،جذب سرمایه
و اعتبــارا از طــرف مســئولین
اوقاف و امور خیریه،
اراد و محبت مسئولین ،جامعـه
محلی و گردشـگران نسـبت بـه
امــامزاده ،جــذب ســرمایههای
مختلف از طرف بخ خصوصی
و دولتـی ،امکـان سـرمایهگذاری
بخ خصوصی
حــس تعل ـ جامعــه محلــی بــه
امامزاده ،امکـان افـزای درآمـد
پایـــدار و فرصـــتهای شـــغلی
بیشــــتر ،امکــــان برگــــزاری
کنگرههای بیشتر در سطح ملـی

دستیابی به منب درآمد پایدار،
وجود مراکز تجاری بیشـتر در
نزدیکی حرم ،افزای اشـتغال
در بخ های مختلف ،اجـرای
زیرساختهای مناسـب بـرای
جـــذب گردشـــگر ،وجـــود
اقامتگاههای موقت و ثابت

ایجــاد کم هــای متعــدد
گردشگری در محوطه حرم
مطهـــر ،کـــاه ســـطح
خطـــرا جـــادهای بـــا
ساماندهی مسـیر جـادهای،
معرف ـی امــامزاده از طــرف
میــراث فرهنگــی اســتان،
جذب گردشگران خارجی و
داخلی

ارتقــاء کیفیــت محیطــی در
فضــای حــرم مطهــر ،ارتقــاء
زیرســاختهای و امکانــا و
رسیدن به استاندارهای شهری
در مرقــد مبــار  ،افــزای

ایجاد زیرساختها و مناظر
زیبا در دل کوههای بکـر و
طبیعــت بینظیــر حــرم،
اختصــاص وســایل نقلیــه
کمکی از طرف شـهرداری
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حکیمه با برگزاری کنگرههای ملـی و
بینالمللــی ،شــاخصترین امــامزاده در
جنوب کشور،

و بینالمللـــی جهـــت معرفـــی
امامزاده از طرف مسـئولین امـر،
امکان توسعه وسایل حملونقـل
عمـــومی و خـــدما بیشـــتر،
پتانســـیل انگیـــزش شناســـی
گردشگری مذهبی – هنـری بـه
دلیل بافت غالب مذهبی و سنتی
و خانوادهمدار بودن جامعه

میـــزان اشـــتغال ،افـــزای
کاربریهای خدماتی ،تفریحی
و رفاهی متناسب بـا نیازهـای
زائــرین و مســافران ،جــذب
سرمایهگذاران بومی در جهـت
توسعه زیرساختها،

شـــــهر در زمـــــان اوج
گردشگران و زائران ،ایجاد
ســـرویسهای اینترنتـــی،
برگـــزاری همای هـــا و
کنگرههـــــای ملـــــی و
بینالمللــی ،تهیــه طــرح
گردشگری

نتایج استخراجشده از مصاحبههای صور گرفته در مورد توسعه گردشگری مذهبی در حرم مطهر بیبی حکیمه حاکی از
آن است که مهمترین فرصتها ،قو ها ،آرمانها و نتایج مورد انتظار ازنظر جام محلی به ترتیـب عنـوان نمـودن حـرم
بیبی حکیمه بهعنوان پرآوازهترین قطب گردشگری مذهبی در جنوب کشور با میـانگین عـددی  ، 3/23امکـان افـزای
اشتغال با میانگین عددی  ،3/46جذب گردشگران بیشتر از داخل و خارج از کشور با میانگین عددی  4/12و ارتقاء و بهبود
زیرساختها با میانگین عددی  2/84میباشند .بر اساس نظر گردشگران اولویت به ترتیب امـامزادهای پـرآوازه و صـاحب
جاه و جاللت و صحیح النسب در حوزههای شیعهنشین با میانگین عددی  ،3/15امکان جذب گردشگران بیشتر از سراسـر
کشور و کشورهای عربی همسایه با میانگین عددی  ،3/24مطرحشدن بقاع متبرکه حرم حضر بیبی حکیمـه بـهعنوان
جاذبه گردشگری مذهبی در سطح ملی و بینالمللی میانگین عددی  ،3/22ایجاد و ساخت مراکز مختلف خدماتی و رفاهی
در راستای جذب گردشگران بیشتر با میانگین عددی  3.82میباشند .بـر اسـاس دیـدگاه مسـئولین و مـدیران امـر ایـن
اولویتها به ترتیب چهارمین حرم اهل بین (ع) در کشور با میانگین عـددی  ،2/74جـذب سـرمایه و اعتبـارا از طـرف
مسئولین اوقاف و امور خیریه با میانگین عددی  ،4/14وجود اقامتگاههای موقت و ثابت با میـانگین عـددی  ،4/39ایجـاد
کم های متعدد گردشگری در محوطه حرم مطهر با میانگین عددی  3.89میباشند .و درنهایت بر اساس نظر خبرگـان و
جامعه دانشگاهی دارا بودن قدمت و پیشینه طوالنی با معماری منحصربهفرد با میانگین  ،3.03امکان برگزاری کنگرههای
بیشتر در سـطح ملـی و بینالمللـی جهـت معرفـی امـامزاده از طـرف مسـئولین امـر بـا میـانگین عـددی  ،4/02ارتقـاء
زیرساختهای و امکانا و رسیدن به استاندارهای شهری در مرقد مبار با میانگین عددی  ،4/18تهیه طرح گردشگری
با میانگین عددی  3/5بودهاند .در فرایند مذکور مجموعه نقاط قو  ،فرصت و آرمانها و نتایج موردبازنگری قرار گرفتند و
درنهایت تغییراتی نهایی در آنها به وجود آمد که میتوان خالصه نتیجه چهار مرحله را در قالب جدول زیر مشاهده نمود.
جدول شماره  .3نتایج چهار مرحله فرآیند استراتژیک SOAR

STRATEGIC INQUIRY

فرصتها ()Opportunities
 امکان ایجـاد اشـتغال و افـزای سـطح درآمـدمردم
 امکان معرفی و شناساندن این جاذبه مذهبی درسطح داخلی و خارجی
 تالش در جهت حفظ معمـاری حـرم بـهعنوانهویت بومی
 امکان افزای بهبود زیرساختهای و تأسیسازیربنایی در محدوده
 امکان بهکارگیری کارشناسانه و هنر شناسانه ازعناصر هنـری (بهخصـوص جاذبـههای هنرهـای
سنتی منطقه) ،و ارتقاء کش ِ در میـان مخاطبـان
نسبت بـه ابعـاد اقتصـادی گردشـگری مـذهبی-
هنری

قو ها ()Strengths
 قــرار داشــتن در کــانون منطقــهای فــارس-اصــفهان -خوزســتان -بوشــهر -چهارمحــال و
بختیاری
 نزدیکی به یاسوج بهعنوان یکی از مراکـز مهـماکوتوریسم ایران
 نزدیکی به حرم حضر شاهچراغ (ع) در شیراز دسترسی بـه گنجینـه هنرهـای سـنتی اسـتانکهگیلویه و بویراحمد و. ...
 دارا بودن جذابیتهای خاص توریستی با توجـهبه موقعیت خـاص صـخرهای حـرم بیبیحکیمـه
(س)
 نوعیت معماری حرم در بافت صخرهای اطراف -پیشینه تاریخی و فرهنگی مکان قرارگیری

راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی ...
 برخورداری از پتانسیل باالی گردشگری نسبت حضر بیبی حکیمه با امام هشتمشیعیان
آرمانها ()Aspirations
 ایجاد محلی با مناظر زیبا و جـذاب بـا رویکـردتوسعه پایدار
 تبدیلشدن به قطب جاذبه گردشـگری مـذهبیدر استان
 ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار مکانی زیارتی – توریستی با جاذبههای زیبا بهترین مقصد برای گردشگری مذهبی و هنریبا دارا بودن خدما رفاهی

APPRECI ATIVEINTENT

 پتانسیل انگیزش شناسی گردشگری مـذهبی –هنری به دلیـل بافـت غالـب مـذهبی و سـنتی و
خانوادهمدار بودن جامعه
نتایج ()Sesults
 افــزای مراکــز خــدماتی رســتوران و مراکــزپذیرایی
 کاه هزینه اقامتگاهها با افزای تعداد آنها تهیه طرح گردشگریبرگزاری آیینهای و مراسمهای مذهبی در حرم کمک گرفتن از سـایر مسـئوالن و مـدیران درزمینه توسعه و گسترش گردشگری مذهبی
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با توجه به رویکرد مشارکتی و استراتویکی مدل  soarمیتوان دستیابی به توسعه گردشگری در حرم مطهر بیبی حکیمه
(س) را بهصور زیر نشان داد.

شکل شماره .2مدل مفهومی راهبردهای توسعه گردشگری  soarدر حرم مطهر بیبی حکیمه (س)

در ادامه جهت روشن شدن اهمیت هریک از راهبردهای اجرایی توسعه گردشگری مذهبی حرم مطهر بیبی حکیمه (س)
که مستخرج از جدول باال میباشند و درواق خروجی اصلی تکنیک  SOARاست ،سعی گردید با روش  SWARAبـه
هرکدام از نتایج مطرح شده توسط خبرگان و کارشناسان امر وزن داده شود تـا از ایـن طریـ بتـوان پـی بـرد کـه ازنظـر
پاسخگویان کدامیک از نتایج از ارزش و اهمیت بیشتری برخوردارند و راهبرد نهایی پووه
زیر میزان اهمیت نتایج را نشان میدهد.

حاضر به دسـت آیـد .جـدول

فصلنامه گردشگری شهری ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،4زمستان 1398
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جدول شماره .4محاسبه وزن نهایی نتایج حاصل از تکنیک SOAR
نتایج نهایی

اهمیت نسبی
SJ

ضریب
KJ=SJ+1

افزای مراکز خدماتی رستوران و مراکز پذیرایی
برگزاری آیینهای و مراسمهای مذهبی در حرم
کاه هزینه اقامتگاهها با افزای تعداد آنها
تهیه طرح گردشگری
کمک گرفتن از سـایر مسـئوالن و مـدیران در زمینـه
توسعه و گسترش گردشگری مذهبی

0
0/5
0/3
0/2
0/2

1
1/5
1/3
1/2
1/2

وزن اولیه
WJ=XJ-1
KJ
1
0/6666666666
0/512820512
0/427350427
0/356125355

وزن نهایی
q J=W-1
∑ WJ
0/337
0/225
0/173
0/144
0/120

اولویتبندی راهبردها

راهبرد اول
راهبرد دوم
راهبرد سوم
راهبرد چهارم
راهبرد پنجم

آنگونه که از جدول شماره  3و  4مشخص است نتایج بیشتری میتواند بـرای ارتقـاء سـطح کمـی و کیفـی گردشـگری
مذهبی حرم بیبیحکیمه (س) داشته باشد که در بین نتایج مطرحشده از دید خبرگان ،افزای مراکز خدما رسـتوران و
مراکز پذیرایی با امتیاز  ،0/337برگزاری آیینها و مراسمهای مذهبی در حرم با امتیاز  ،0/225کاه هزینه اقامتگاهها با
افزای تعداد آنها با امتیاز  ،0/173تهیه طرح گردشگری با امتیاز  0/144و کمک گرفتن از سایر مسئوالن و مدیران در
زمینه توسعه و گسترش گردشگری مذهبی با امتیاز  0/120به ترتیب مهمترین نتـایج اسـت کـه از بـار ارزشـی بیشـتری
برخوردارند.
نتیجهگیری
گردشگری مذهبی ،از مهمترین گونههای گردشگری است که بهخصوص در کشور ما ،به دلیل وجود پیشـینه فرهنگـی و
کش های آئینی زیاد از سوی مخاطبان این نوع گردشگری ،پتانسیل خوبی در توسعه اقتصادی آن وجـود دارد .شـناخت
انگیزشها و خصوصیتهای این نوع از گردشگران و بهویوه نیازسنجی آنان نسبت به ابعاد کلی موضوع ،سرآغاز مطالعا
علمی گردشگری مذهبی را تشکیل میدهد .در میان مراکز گردشگری مذهبی کشور ،حرم مطهر بیبی حکیمه بـهعنوان
یکی از جاذبههای مذهبی دارای جایگاهی ارزشمند در استان کهکیلویه و بویراحمد و جنوب کشـور میباشـد کـه سـالیانه
هزاران گردشگر از داخل و خارج استان را بهسوی خود جذب میکند .وجود این جاذبه باارزش گردشگری نق

مثثری در

توسعه و ایجاد فرصتهای شغلی جدید داشته است و نهتنها پشتوانهای برای توسعه اقتصادی محسـوب میشـود بلکـه از
دیدگاه اجتماعی ،زمینهساز پویایی فرهنگی نیز میباشد .درصورتیکه این جاذبه در فرآینـد برنامـهریزی گردشـگری قـرار
گیرد میتواند اثرا مثبت اقتصادی ،اجتماعی و ...فراوانی را برای شـهر و اسـتان فـراهم کنـد .پـووه

حاضـر باهـدف

آگاهیبخشی به عموم و سـایر پووهشـگران ،در خصـوص قابلیتهـای ماهیـت گردشـگری مـذهبی در توسـعه صـنعت
گردشگری و با بهکارگیری فرآیند برنامهریزی استراتویک ،ضـمن آشـنایی بـا نقـاط قـو و توانمنـدیهای گردشـگری
بهمنظور توسعهاین کارکرد ،راهکارها و استراتویهای کاربردی در جهت توسعه گردشگری بهویوه گردشـگری مـذهبی را
معرفی کرده است .بدین منظور بـا توجـه بـه ماهیـت اسـتراتوی  SOARپـس از گفتگوهـای متعـدد بـا گردشـگران و
کارشناسان امر در حوزه گردشگری نقاط مثبت و فرصتها و آرمانهای بخ

گردشگری تعیین شـد و درنهایـت جهـت

بررسی و وزن دهی به نتایج حاصل شده برای ارتقاء حـوزه گردشـگری مـذهبی در محـدوده موردمطالعـه از روش نـوین
 SWARAبهره گرفتهشده است .با توجه به نتایج حاصله میتوان گفت ازنظر پاسخگویان حـرم مطهـر بیبـی حکیمـه
دارای نقاط مثبت و فرصت بیشماری است که مهمترین آنها در جدول شماره  3بیـان گردیدنـد و نتـایج حاصلشـده از
مصاحبهها و گفتوگوها نشان داد که افزای

مراکز خدما رستوران و مراکـز پـذیرایی و برگـزاری آیینهـا و مراسـمت

مذهبی در حرم مهمترین اثرگذاری و ارزش را دارا میباشند .که این امر مستلزم همکاری و هماهنگی دولـت و مـدیریت

69

راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی ...

اجرایی و سایر دستاندرکاران و مشارکت جامعه محلـی و غیردولتـی میباشـد چراکـه هـر توسـعهای نیازمنـد تعـامال
همهجانبه و جام نگر و مشارکت متقابل و سودمند برای مردم و مسئوالن دارد .بخ

مـدیریت بـا فـراهم کـردن بسـتر

مناسب برای توسعه زیرساختها و دعو به مشارکت جامعه محلی بهعنوان متولیان امر میتوانند این زمینهسـازی بـرای
توسعه گردشگری مذهبی در این حرم مطهر را فراهم کنند و بخ

خصوصـی نیـز بـا همکـاری و همیـاری و برگـزاری

مراسمت مذهبی و حضور پررنگ در این مراسمت و شناساندن و معرفی کردن اثرگذار خواهند بود .نتـایج بهدسـتآمده از
تحلیل های پووه

حاضر با نتایج پووه

شایند ازنظر نق

همسو میباشد .همچنین با پووهشی که حاتمی نواد و همکاران

و دولت و مدیریت و فعالیت مذهبی در توسـعه گردشـگری
در اولویتبندی راهبردهای توسعه گردشـگری مـذهبی

شهر دزفول انجام دادهاند نیز با توجه به اینکه در این پووه

برنامهریزی و تقویت زیرساختهای گردشـگری و ارتقـای

آگاهی عمومی مهمترین راهبرد تعیینشدهاند با نتایج پووه

حاضـر ،پـس از

حاضـر همراسـتا بـوده اسـت.در پـووه

جم آوری دادههای الزم و با توجه به مطالعا بنیادی و مشاهدا صور گرفته ،اقدام به ارائـه راهکارهـای نمـوده و در
این راستا ،مطالب زیر بهعنوان ارائه راهکارهای در ارتقاء سطح کمی و کیفـی گردشـگری مـذهبی حـرم بیبیحکیمـه و
توسعه مربوط به آن ،عنوان میگردد:
 -فراهم کردن زیرساختهای رفاهی با توجه به افزای

گسترده گردشگران و ارائه تسهیال خدماتی به گردشگران

 سیاستگذاری های فرهنگی و اقتصادی کشور در خصوص گردشگری مذهبی ،تاکنون فاقد کـارایی الزم بـوده اسـت وضروری است ،نسبت به این مسئله و بهکارگیری مشاورههای کارشناسانه ،اقداما الزم از سوی مسـئولین امـر ،صـور
پذیرد.
 نظام آموزشی کشور ،در حال حاضـر ،لـزوم توجـه بـه اهمیـت گردشـگری در بـین مخاطبـان گردشـگری مـذهبی وانگیزشهای مواجههای الزم از سوی آنها را ایجاب نمینماید و ضروری است که ،آگاهیبخشی نسبت به این مسئله ،در
ساختار آموزش عمومی کشور ،لحاظ گردد.
 علیرغم نوسانا موجود در اقتصاد کشور ،به دلیل اعتقاد آئینی مردم ،گردشگری مذهبی از کمیـت خـوبی برخـورداراست ،ضروری است که سیاستهای فرهنگی و رسانهای کارشناسانهای اتخاذ گردد تا شـاهد شـکوفایی کیفـی ایـن نـوع
گردشگری در کشور باشیم.
 آگاهیبخشی رسانهای ،در کیفیت و کمیت انگیزشهای مواجهه مخاطبان با وجوه اقتصادی گردشگری مذهبی بسـیارتأثیرگذار است و در تعامل با مسائل تربیتی و آموزشی ،بر ترجیحا شخصی مخاطب ،نقشی تعیینکننده ایفا مینماید.
منابع
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
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رضوانی ،علیاصغر ( )1390جغرافیا و صنعت توریسم ،چاپ ششم ،تهران :انتشارا دانشگاه پیام نور.

1398  زمستان،4  شمارۀ،6  دورۀ،فصلنامه گردشگری شهری

70

. انتشارا مهکامه: تهران، چاپ اول،) برنامهریزی توسعه جهانگردی رویکردی هم پیوند1389(  حمید،ضرغام بروجنی
 فصـلنامه علـوم،) تحلیلی بر توسـعه گردشـگری مـذهبی در اسـتان همـدان1392(  نسرین، حمید و ترکمان،ضرغام بروجنی
.57 -81. صص،30  شماره،8  دوره،مدیریت ایران
) تعیین و اولویتبندی استراتویهای گردشگری مذهبی استان1396(  محمدرضا، فتحی، محمدحسن، یونس؛ ملکی،عالی پور
.87-108 . صص،22  شماره،6  دوره، جغرافیایی فضای گردشگری،قم
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