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  2محبوبه نوري                                                           
رانيا ،يزد ،يزد دانشگاه ،ريزي شهريرنامهجغرافيا و ب ارشد كارشناسي  

                                                            دكتر محمدحسين سرايي 
يزد، يزد، ايران، دانشگاه ريزي شهريجغرافيا و برنامهدانشيار گروه   

 

   چكيده
كان اصـلي اقتصـاد تجـاري جهـان     امروزه گردشگري و اقتصاد گردشگري در حال تبديل شدن به يكي از ار

هاي آن، گردشگري مذهبي است كه در صورت توجه به توسعه اين قسـم از  ترين زير شاخهاست كه يكي از مهم
مندي اي رسيد. در اين ارتباط شهر شيراز به سبب بهرهتوان به نتايج قابل توجهگردشگري در شهرهاي مذهبي مي

منـدي از  زاده احمدبن موسي (شـاهچراغ) (ع) و بهـره  ز جمله وجود حرم امامهاي مذهبي فراوان ااز آثار و جاذبه
عنوان سومين حرم اهل بيت در كشور، در زمينه جذب گردشگر از مزيت نسبي برخوردار است. لذا هدف از اين 

اده از هاي گردشگري مذهبي شهر شيراز با استفها، تنگناها و ضعفها، جاذبهپژوهش در وهله اول شناخت قابليت
باشد. جهت انجـام ايـن پـژوهش از    و نهايتاً  ارائه راهبردهاي مناسب جهت توسعه اين صنعت مي SWOTمدل 

ها و تحليل اطالعات مـورد نيـاز بـه صـورت     تحليلي استفاده شده است و روش گردآوري داده –روش توصيفي 
گردشگري مذهبي شـهر شـيراز داراي    دهد كه بخشهاي پژوهش نشان مياسنادي، پيمايشي و ميداني است. يافته

استعدادهاي بالقوه و بالفعل فراواني است اما تاكنون نتوانسته به جايگاه واقعي خود دست يابد. بدين صـورت كـه   
بـه   236/0هاي شناخته شده ديگر در سطح شهر بـا امتيـاز وزنـي    وجود آرامگاه حضرت شاهچراغ (ع) و امامزاده

ترين ، مهم244/0ف مديريتي و فقدان ثبات در مديريت گردشگري با امتياز وزني ترين نقطه قوت، ضععنوان مهم
ترين عامل توسـعه گردشـگري مـذهبي بـا امتيـاز      نقطه ضعف، ارتقاي نقش حرم احمدبن موسي(ع) به منزله مهم

آنها با هاي متعدد مسئول گردشگري و اختالف سليقه بين ترين فرصت و وجود سازمانبه عنوان مهم 252/0وزني 
روي توسعه گردشگري مذهبي شهر شيراز شناخته شده است كـه جهـت   ترين تهديد پيشمهم 244/0امتياز وزني 

رو توسـعه گردشـگري مـذهبي شـيراز     هـا و تهديـدهاي پـيش   ها و رفع ضعفاستفاده بهتر از نقاط قوت، فرصت
  تهاجمي ارائه شده است. –راهبردهاي رقابتي 

  .، شهر شيرازSWOTريزي راهبردي، گردشگري مذهبي، مدل برنامههاي كليدي: واژه
                                                                 

                         12/11/1395پذيرش نهايي:                      9/8/1395دريافت مقاله:                      147-168صفحات:  - ١
    mahbob.nori70@gmail.com                                 مسئول:    ةشاني پست الكترونيك نويسندن - ٢



148        9شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري  

  مقدمه
تـرين صـنايع   ترين و متنـوع امروزه صنعت گردشگري در دنيا، به عنوان يكي از مهم

اي بـراي  مطرح است كه با نرخ رشدي شتابان گسترش يافته و منبع درآمد قابل مالحظه
بادالت فرهنگي بين كشـورها  هاست، در عين حال از عوامل مؤثر در تبسياري از دولت

اي اسـت (سـرايي و   ترين صنعت خدماتي جهان حائز اهميت ويـژه و به عنوان گسترده
اي تأثيرگذار در اقتصاد جهاني تبـديل  به طوري كه اخيراً به پديده ؛)1: 1392شمشيري، 

هـا، ايجـاد   و يكي از عوامل مؤثر در گسترش روابط بين ملت )2: 1391(بيگي فيروزي، 
فرهنگـي   –هاي شغلي در بخش اقتصـادي و ايجـاد تعـامالت اجتمـاعي     ده فرصتكنن

). بر اساس آمار و ارقام منتشـر شـده از   2: 1392باشد (پوراحمد و همكاران، مطرح مي
تـرين منبـع درآمـد جهـاني     سوي سازمان جهاني گردشگري در هزاره جديد بـه بـزرگ  

ديـدترين آمـار سـازمان جهـاني     زيرا طبق ج )؛207: 2011(توحيدي، تبديل شده است 
گردشگري، تعداد گردشگران در سر تا سر جهان بيش از يك ميليارد نفر بوده كه مبلغي 

ميليارد دالر از اين طريق به طور مستقيم وارد چرخـه اقتصـاد جهـان شـده      950حدود 
در اين راستا بسياري از كشورها اين صـنعت را بـه عنـوان منبـع      ).WTO, 2014است (
لـي و  (داننـد  رآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصي و توسعه ساختار زيربنايي مياصلي د

انـد وضـعيت خـويش را تـا حـد درخـور       و از اين رهيافت توانسته) 413: 2011يو، لي
توجهي بهبود بخشيده و بسياري از مشكالت خود از قبيل بيكاري، پـايين بـودن سـطح    

(نـوربخش و پورسراسـكانرود،    درآمد، سرانه و كمبـود درآمـد ارزي را پوشـش دهنـد    
). با توجه به اين امر مي توان گفـت كـه توسـعه ايـن صـنعت در كشـورهاي       2: 1389

درحال توسعه مثل ايران كه با معضالتي چون نرخ بيكاري باال، محدوديت منـابع ارزي  
) به منظـور ايجـاد   40:1389و اقتصاد تك محصولي مواجه هستند (تقوايي و همكاران، 

جانبه و پايدار و همچنين جايگزيني منابع جديد كسب درآمد به جاي منابع توسعه همه 
) چرا 14: 1392نفتي، از اهميت فراواني برخوردار است (خاوريان گرمسير و همكاران، 

كه در اين كشورها، عامل مـؤثري در مقابلـه بـا فقـر اسـت و موجـب افـزايش درآمـد         
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در نتيجـه، بهبـود كيفيـت زنـدگي      قشرهاي مختلف، كاهش بيكاري و رونق اقتصادي و
  ).3: 1391شود (برقي و همكاران، مردم و افزايش رفاه اجتماعي مي

كنـد و از نظـر   از نظر بيشتر مردم، عبارت گردشگري بر سفرهاي تفريحي داللت مي
سازمان گردشگري يعني مسافرت با اهداف مختلف به اسـتثناي سـفر بـه منظـور كـار،      

). كـه  110: 1392نـژاد و همكـاران،   اي (حـاجي ي و منطقههاي محلمهاجرت و فعاليت
گردشگري مذهبي به عنوان يكي از اشـكال عمـده گردشـگري شـامل ديـدار از امـاكن       

هاي جديـد  ) از پديده85؛ 1387مذهبي و انجام فرايض ديني و مذهبي (حيدري چيانه، 
 )؛155: 2010، (كرينـر  رود كه خاستگاه آن در زيارت نهفته اسـت در جهان به شمار مي

اي كه معتقدات مذهبي، به عنوان عامل بسيار تأثيرگذار در ايجاد مراكـز شـهري   به گونه
ايفاي نقش كرده و شهرهايي با كاركرد مذهبي شكل گرفته است كه ايـن نـوع شـهرها،    

  ). 3: 1391اند (بدري و طيبي، معموالً در اطراف معابد و بقاع متبركه به وجود آمده
توان گفت گردشگري مـذهبي  روشن بودن اهميت گردشگري مذهبي ميبا توجه به 

ها ها، مقابر امامزادههاي مقدس نظير زيارتگاهعبارت است از بازديد گردشگران از مكان
 –) كه ريشه در باورها و اعتقـادات دينـي   5: 1392ها (رحماني و همكاران، و نظاير آن

وابستگي به زمان و اوقات فراغت، عامل مذهبي دارد، به مفهوم تخصصي خود فراتر از 
انداز فرهنگي است گيري مسافرت، ايجاد تمركز و چشممهم جغرافيايي انساني در شكل

). به عبارتي در گردشگري مـذهبي، باورهـاي دينـي بـه     37: 1389(تقوايي و همكاران، 
و ) 32: 2007(زنگ و همكاران،  شودعنوان هدف اصلي فعاليت گردشگري شناخته مي

بدين معنا كه گردشگران مذهبي ممكـن اسـت   ؛ شودتمامي مذاهب و اديان را شامل مي
هـا را از مراجعـه   بارها به زيارت اماكن مقدس بروند و يك بار رفتن به ايـن امـاكن، آن  

  ).2: 1390آبادي و وزيري محبوب، كند (فيضمكرر منصرف نمي
كهن و حضور پيـروان اديـان    كشور ما نيز از يك سو به دليل برخورداري از تمدني

مختلف داراي اماكن بسيار متنوعي است و به تصديق سازمان يونسـكو، از نظـر وجـود    
هـاي  كشور نخست جهان جاي دارد و از منظر جاذبه 10آثار تارخي و فرهنگي در ميان 

كشور برتر دنياست. بر اساس آمارهـاي موجـود    5اكوتوريستي و تنوع اقليمي هم جزو 
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بقعـه   800هـزار و   5هزار مكان مذهبي در نقاط مختلف كشور،  9نزديك به از مجموع 
بقعـه در فهرسـت آثـار     200هاي امامزادگان ثبت شده، هزار  و متبركه به عنوان آرامگاه

هـا،  ملي به ثبت رسيده و بيش از سه هزار مكان مذهبي مقدس ثبت شده شامل حسينيه
، كنيسه، آتشگاه و نيايشگاه شناسايي شده مساجد، مدارس مذهبي و حوزه علميه، كليسا

) و از سوي ديگر با عنايـت بـه اينكـه در ديـن اسـالم      14: 1390است (سلطان مرادي، 
توان تا حدي به ابعاد بازار بالقوه گردشگري مذهبي تأكيد فراوان به سفر شده است، مي

بـه عنـوان يكـي از    المللي پي برد. در اين ارتباط شهر شيراز هم از بعد داخلي و هم بين
هاي شهرهاي ايران و همچنين به عنوان سومين شهر مذهبي كشورمان، داراي جاذبهكالن

-هاي تاريخي، فرهنگي، هنري و به طور اخص مذهبي مـي گردشگري فراواني در زمينه

هاي گذشته گـذرگاه زوار  باشد كه داراي شهرت جهاني است. از آنجا كه شيراز در سده
هاي زيـادي  زاده، آستانه و داراي بقعهت، محل دفن چندين و چند امامبه مشهد بوده اس
)، همچنـين بـا دارا بـودن نشـان پايتخـت فرهنگـي كشـور و        16: 1387است (حاتمي، 

تواند به عنوان جزئي از تنه اصلي ميـراث  هاي باالي گردشگري و توريستي، ميپتانسيل
پايدار گردشگري به خـوبي   كهن ايران زمين نقش خويش را در جهت گسترش توسعه

ايفا نموده و با برخي از شهرهاي ساير كشـورهاي منطقـه نيـز رقابـت نمايـد. لـذا ايـن        
ها و جويي توانمنديريزي راهبردي، ضمن پيكارگيري فرآيند برنامهپژوهش با هدف به

كاركردهاي گردشگري مذهبي شهر شيراز و به منظور توسعه اين كاركردهـا، اقـدام بـه    
راهكارها و تدوين راهبردهاي كاربردي در جهت توسعه گردشـگري مـذهبي ايـن     ارائه

  شهر نموده است.
در تبيين مقوله توسعه گردشگري چند ديدگاه وجود دارد؛ از جمله ديدگاه موافقـان  

هـاي مثبـت اقتصـادي، اجتمـاعي توريسـم از جملـه اشـتغالزايي،        كه با اشاره بـه جنبـه  
هـا و حفـظ صـلح،    حفاظت منابع طبيعي، تعامل فرهنـگ ارزآوري، ماندگاري اقتصادي، 

). ايـن  19: 1386انگيزه گسترش اين صنعت را قوت بخشيدند (زندي مهر و رحمـاني،  
ديدگاه حمايتي به توسـعه هـر چـه بيشـتر تأسيسـات و امكانـات، جلـب جهـانگرد و         

كوشـد مشـكالت اقتصـادي جامعـه را بـه      دهد و از اين جهت مـي گردشگر اهميت مي
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هاي موافقان توسـعه گردشـگري   ). در مقابل نظريه154: 1388قل برساند (محسني، حدا
اي بر آثار منفـي گردشـگري عقيـده دارنـد. در ايـن      دانند، عدهكه آن را امري مثبت مي

زدايي و كااليي شـدن فرهنـگ، افـزايش ميـزان جـرايم و      ديدگاه، گردشگري بر فرهنگ
هـا و  . طرفداران اين ديدگاه معتقدنـد كـه طـرح   انجامدها ميها و تنزل ارزشناهنجاري

-هاي جامعه را در خدمت پول و درآمد ارزي قرار ميهاي گردشگري همه داشتهبرنامه

) و 207: 1392آيـد (امـانپور و همكـاران،    دهد و اين درآمد به بهاي گزاف به دست مي
اين گروه نتيجـه   هاي توسعه تطبيقي گردشگري است. ايدهنهايتاً سومين ديدگاه، ديدگاه

هـاي موافـق و مخـالف نـوعي     است كه با تلفيـق بيانيـه  مناظرات دو گروه ياد شده بوده
هاي اقتصادي مردم، منابع مصـنوعي و  توسعه گردشگري بر مبناي پاسخگويي به ارزش

پـذير،  ها پيشنهاد كردند كه گردشگري شـهري و روسـتايي، همسـاز و كنتـرل    طبيعي آن
هاسـت و بـر اسـتفاده از منـابع     هاي پيشـنهادي آن و غيره گزينهمحيطي، فرهنگي زيست

محلي، سهولت مديريت، نداشتن نقش تخريبي، تعامل مهمان و ميزبان و در نظر گرفتن 
). ايـن ديـدگاه در دهـه    20: 1386مهر و رحماني، منابع هر دو گروه تأكيد دارند (زندي

اي مناسـب گردشـگري بـراي    هـ ها كوشيدند با اتخاذ سياستمطرح شد و دولت 1980
كشور خود نوعي سازگاري ميان مصالح جمعي و توسعه گردشگري اتخـاذ كننـد و بـه    

ــان     ــد (ام ــگ كنن ــي هماهن ــافع مل ــا من ــعه را ب ــردن آن، توس ــدود ك ــاي مح ــور و ج پ
  ).  207: 1392همكاران،

گردشگري پيشينه تاريخي وسيعي دارد و مقوله گردشـگري مـذهبي نيـز موضـوعي     
ريزان را به خـود معطـوف   نظران و برنامهژه در قرن حاضر، توجه صاحباست كه به وي

كرده و به تدريج به مرحله فني، اقتصادي و اجتماعي كنوني رسيده است كه با توجه به 
اهميت و نقشي كه گردشگري مذهبي در جذب گردشگر دارد به مطالعاتي چند كـه در  

  ده است.اشاره ش )1( اين زمينه صورت گرفته است در جدول
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  داخلي و خارجي پژوهش ةپيشين - 1جدول

  هاي پژوهشنتايج و يافته عنوان پژوهش نويسندگان، سال
موسوي و سـلطاني

)1393(  
تحليلــي بــر نقــش گردشــگري

ــهري   ــعه شـ ــذهبي در توسـ مـ
(مطالعه موردي: امامزاده جعفـر  

  يزد)

بيشترين تاثير  306/0هاي گردشگري مذهبي با شاخص
كمتـرين تـاثير را در    081/0يريتي با هاي مدو شاخص

  توسعه گردشگري مذهبي امامزاده جعفر دارد. 

رضايي و همكـاران
)1393(  

ريزي راهبرديتحليلي بر برنامه
هاي شـيعي بـا   گردشگري آيين
هاي بالقوه مراسم تايكد بر توان

  محرم (شهر تفت)

مجاورت به مراكز شهري مثـل يـزد و اجـراي مراسـم     
كي متمايز بهترين نقطـه قـوت و كوتـاه    عزاداري با سب

بودن مدت اقامت گردشـگران در شـهر و عـدم بـازده     
ترين نقطـه ضـعف   اقتصادي گردشگران براي شهر مهم
  گردشگري مذهبي اين شهر است. 

موسوي و همكاران
)1393(  

ــذهب در ــر نقــش م ــي ب تحليل
توســـعه گردشـــگري مـــذهبي 

  چك)(زيارتگاه چك

و پايبنـدي بـه    822/0ان با وجود اماكن زيارتي زرتشتي
ترين تاثير را در توسعه بيش 752/0هاي مذهبي با آيين

گردشگري مذهبي اردكـان داشـته، همچنـين بـه ازاي     
افــزايش تعــداد گردشــگران، ســاختار فضــايي توســعه 

  يابد.شهرستان افزايش مي
رحماني و همكاران

)1392(  
ريــزي راهبــردي توســعهبرنامــه

طق گردشــگري مــذهبي در منــا
روســــتايي(مطالعه مــــوردي  

ــان  ــتاهاي داراي مك ــاي روس ه
مذهبي اورامان، تخت، نجـار و  

  هجيج)

بروز تغييرات اقتصادي، اجتمـاعي و كالبـدي، تشـديد    
ارتباطات اجتماعي و اقتصادي، افزايش احساس امنيت 

هـاي  اجتماعي، كاهش تنش اجتماعي در كنار آلـودگي 
  ي استزيست محيطي از جمله اثرات گردشگري مذهب

ــراهيم زاده وابـــــ
  )1390راد (كاظمي

ريزي اسـتراتژيك توسـعهبرنامه
ــر   ــا تاكيـــد بـ گردشـــگري، بـ
ــه    ــذهبي (مطالع ــگري م گردش

  موردي: شهر قم)

تقويت فضاهاي سرگرمي و تفريحي و فضاهاي سبز و 
هـاي طبيعـي بـه عنـوان عنصـر مكمـل       تقويت جاذبـه 

گردشگري مذهبي در تمام طول سال، براي جلـوگيري  
فصلي شـدن گردشـگري شـهري و افـزايش مـدت       از

اقامت گردشـگران در شـهر ضـروري و باعـث ايجـاد      
  شود.اشتغال و درآمد پايدار مي

ــدي و احمــــــــ
  )1390سبزآبادي (

هـاي توسـعهتحليلي بر ظرفيت
فرهنگـي   –گردشگري مـذهبي  

  كالنشهر قم

هاي مذهبي، تـاريخي، فرهنگـي   استفاده بهينه از جاذبه
هـا و  اقتصادي منجر به ترويج ارزشدر كنار سوآوري 

فرهنگ اسالمي و غنا بخشيدن به فرهنـگ معنـوي در   
  شود. اي و ملي ميالمللي، منطقهسطوح بين

ح ريـزي صـحي  با نگاه مديريتي به اين منطقـه و برنامـه  تحليلي بـر توسـعه گردشـگريتقوايي و همكـاران
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ــوردي:  )1389( ــه مـ ــذهبي (مطالعـ مـ
  شهرستان نورآباد ممسني)

هـا بـه مكـاني    ها و تبديل آنتوان به احياي امامزادهمي
  جهت جذب گردشگران مذهبي اقدام كرد.

اگرسي و همكـاران
)2012(  

ــادي ــرات اقتصـ ــابي اثـ ارزيـ
ــه  ــذهبي در منطق گردشــگري م

  مردين تركيه

گردشگري مذهبي داراي اثـرات مثبتـي اسـت، تعـداد     
-مي ها را اين گردشگران تشكيلزيادي از ساكنان هتل

ها خريـد  ها و مغازهدهند، گردشگران از اغذيه فروشي
  شود. كنن و سبب ايجاد اشتغال ميمي

بيــوين و همكــاران
)2011(  

هاي گردشـگريبررسي ظرفيت
ــادي    ــه اقتص ــالمي در منطق اس

  شرق مالزي

هاي زيادي جهت توسعه گردشـگري اسـالمي   فرصت
 هاي مختلف نظير كنفرانس اسـالمي وجود دارد، ارگان

در اين زمينه نقش كليدي دارد، باعـث تـرويج ميـراث    
شود، پايداري اقتصادي را تضـمين  باشكوه اسالمي مي

  كند.مي
گيــــل و كاريــــل

)2008(  
ارزيابي وضعيت گردشگري در

  ناحيه زيارتي ديو اسپانيا
موفقيت گردشگري در اين ناحيه منوط به اجراي مدلي 

ي است. اين است كه دربردارنده مفهوم سرمايه اجتماع
هاي اشـتغال، فعاليـت اقتصـادي مـرتبط بـا      مدل مولفه

گردشگري، توسعه شهري و روستايي، كيفيـت عوامـل   
  محيطي و زندگي ساكنين است.

  

  شناسي ها و روشداده
هاي موردي و بر حسب محتوا از اين پژوهش بر اساس موضوع، از نوع پژوهش

تحليلي است.  –هاي توصيفي روش نوع تحقيقات كاربردي و از نظر ماهيت از نوع
هاي اسنادي و همچنين هاي مورد نياز، از بررسيبراي جمع آوري اطالعات و داده

-مطالعات ميداني، مشاهده و تهيه پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه به صورت محقق

اي تنظيم شد. گزينههاي پنجساخته و با سواالت بسته در قالب طيف ليكرت با گويه
هاي مربوط به عوامل داخلي و خارجي نيز از طريق آلفاي ي و پايايي پرسشنامهرواي

 824/0و  801/0كرونباخ محاسبه شد. اين آلفا براي عوامل داخلي و خارجي به ترتيب 
دهد. جامعه آماري اين پژوهش، شامل است كه پايايي باالي پرسشنامه را نشان مي

ها و نهادهاي مرتبط با امر گردشگري شهر گردشگران، مسئوالن و كارشناسان سازمان
شيراز است. در مرحله بعد براي تجزيه و تحليل اطالعات و ارائه راهبردهاي توسعه 

  بهره گرفته شد.  SWOTگردشگري مذهبي شهر شيراز از ماتريس تحليلي 
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، اصطالحي رايج براي شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي و SWOTدر حقيقت
باشد كه هر سازمان، مجموعه و يا قلمرو تهديدهاي خارجي مي ها وشناسايي فرصت

) و به عنوان 4: 1389باشد (گلشيري اصفهاني و سرايي، جغرافيايي با آن رو به رو مي
هاي موجود در محيط خارجي يك سيستم و ابزاري جهت شناسايي تهديدها و فرصت

ت و نهايتاً تدوين هاي داخلي آن به منظور سنجش وضعيها و قوتبازشناسي ضعف
زاده، زاده و آقاسيشود (ابراهيمراهبرد براي هدايت و كنترل آن محيط به كار گرفته مي

1388 :114.(   

  
  )689: 1389و نحوه تعيين استراتژي ها (تقوايي و مباركي،  SWOTماتريس  -1شكل

  
بدين ترتيب با توجه به بررسي صورت گرفتـه بـر روي محـيط داخلـي و خـارجي      

هـا و تهديـدها مـورد    وده مورد مطالعه، فهرستي از نقـاط قـوت، ضـعف، فرصـت    محد
شناسايي قرار گرفته و نهايتاً از طريق مصاحبه بـا گردشـگران، مسـئوالن و كارشناسـان     

دهي به عوامل داخلـي و  ها و نهادهاي مرتبط با امر گردشگري شهر شيراز، وزنسازمان
 SWOTاج گرديد. بر اسـاس مـاتريس   از آن استخر SWOTخارجي انجام و ماتريس 

هاي توسعه گردشگري مـذهبي مشـخص و بـه عنـوان راهبردهـاي      راهبردها و اولويت
شـهر شـيراز يكـي از     است. در اين پژوهش محدوده مورد مطالعه،راهگشا ارائه گرديده

درجـه و   29شهرهاي بزرگ ايران و مركز استان فارس است كه در عـرض جغرافيـايي   
دقيقه شـرقي و   37درجه و  52دقيقه جنوبي و طول  32درجه و  29ي و دقيقه شمال 36
متـري از سـطح دريـا در منطقـه      1670تـا   1486دقيقه غربي در ارتفاع  26درجه و  52

 9كوهستاني زاگرس واقع شده است. بر طبق آخـرين تقسـيمات اداري، ايـن شـهر بـه      
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آوري (واحـد آمـار و فـن   هكتار  17889منطقه مستقل شهري تقسيم و مساحتي بالغ بر 
بر پايه آخرين سرشماري مركز آمار ايران جمعيتي بالغ بـر   و اطالعات شهرداري شيراز)

  ). 1395نفر داشته است (مركز آمار ايران سرشماري  1460665
  

  
  موقعيت شهر شيراز ةنقش -2شكل

  

  بحث
نگـاهي   هاي مـرتبط بـا موضـوع پـژوهش،    ها و يافتهدر اين بخش با استفاده از داده

هاي تاريخي، مذهبي و فرهنگي شهر شيراز خواهيم داشت و سپس بـه  اجمالي به جاذبه
هاي توسعه گردشگري مذهبي در شهر شيراز، شـناخت  منظور ارائه راهكارها و سياست

هـا و  تها و تهديـدها، بهبـود قـو   در جهت رفع ضعف SWOTعوامل چهارگانه مدل 
  شود كه در زير مورد مطالعه قرار گرفته است.پذير تلقي ميها امري اجتنابفرصت
  فرهنگي شهر شيراز -هاي مذهبي ها و جاذبهمزيت

مذهبي  -شهر شيراز با توجه به پيشينه تاريخي خود داراي بناها و اماكن تاريخي 
هاي هاي متبركه، مساجد، مدرسهبسياري است كه اين مجموعه آثار شامل مقبره

باشد كه اهميت تعدادي از اين آثار به حدي ، كاروانسراها ميهاها، منارهتاريخي، قلعه
ترين آثاري كه در است كه در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است. يكي از مهم
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باشد كه به چراغ ميحال حاضر به شيراز اهميت خاصي بخشيده است وجود بارگاه شاه
سومين حرم اهل بيت (ع) و  واسطه وجود اين بارگاه و ديگر آثار مذهبي به عنوان

زادگان گذاري شده است. در واقع حضور امامسومين شهر مذهبي ايران اسالمي نام
ها نفر از بزرگ در شيراز و مرقد مطهر آنان در اين شهر، ساالنه منجر به سفر ميليون

چراغ افراد داخل و خارج كشور به جهت زيارت بارگاه اين بزرگواران به خصوص شاه
زادگان از ديرباز سبب جذب جمعيت، تالقي افكار و توسعه د. چرا كه بناهاي امامشومي

اماكن  2). در همين راستا در جدول 13: 1392فرهنگي بوده است (مقيمي و حاتمي، 
ند هايي كه نقش مهمي در جذب گردشگر در شهر شيراز دارمذهبي و ديگر جاذبه

   آورده شده است.
  هاي گردشگري شهر شيرازبندي جاذبهتقسيم - 2جدول

  جاذبه ها كاركرد

  زيارتي-اماكن مذهبي 

آستان مقدس  آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)، آستان مقدس حضرت سيد ميرمحمد،
حضرت سيد عالءالدين حسين، آرامگاه علي بن حمزه، آرامگاه سيد تاج الدين غريب، آرامگاه 

مگاه ابش خاتون، آرامگاه بي بي دختران، آرامگاه امامزاده ابراهيم، آرامگاه امامزاده زنجيري، آرا
  شاه داعي اهللا، آرامگاه ابن خفيف، آرامگاه سيبويه، آرامگاه شيخ روزبهان.

  مساجد

مسجدموال امامزاده ابراهيم، مسجد مشير، مسجد بصيرالسلطنه، مسجد نصيرالملك، مسجد 
اج باقر، مسجد قدس، ميرزاهادي، مسجد علي، مسجد سياوشان،مسجد بغدادي ها، مسجد ح

مسجد علمدار، مسجد فتح، مسجد اميرالمومنين، مسجد جام عتيق، حسينيه مشير، حسينيه 
  قوام، كليساي ارامنه.

  آرامگاه
آرامگاه سعدي، آرامگاه حافظ، آرامگاه شاه شجاع، آرامگاه خواجوي كرماني، آرامگاه شيخ ابي 

دين، قبر مادر نادرشاه، آرامگاه شهيد ذرعه، بقعه شيخ يوسف سروستاني، بقعه سيد تاج ال
  دستغيب، دروازه قران.

  مجموعه بازار وكيل، بازار نو، بازار مسگرها، سراي مشير (سراي هنر).   بازار
  مدرسه آقا بابا خان، مدرسه خان، مدرسه منصوريه.   مدارس

  هاموزه
موزه ساساني ، موزه موزه پارس، موزه ارگ كريم خاني، موزه تاريخ طبيعي دانشگاه شيراز، 

سنگ هاي تاريخي هفت تنان، موزه شاهچراغ، موزه قاجار، موزه كريم خان زند، موزه 
  نارنجستان، موزه قوام، موزه نظامي عفيف اباد، موزه هخامنشي.

  هاباغ
باغ ارم، باغ تخت، باغ چهل تن، باغ هفت تن، باغ دلگشا. باغ عفيف اباد، باغ نارنجستان قوام، 

  غ نشاط، عمارت باغ ايلخاني، عمارت ديوانخانه، عمارت كاله فرنگي، باغ نظر.عمارت با
  ارگ كريم خان، ديوانخانه.  محوطه تاريخي

  هاخانه
منزل شيخ روزبهان، منزل توتونچي، منزل نصيرالملك، منزل كازرونيان، منزل يزدي، منزل 

  وك.شفاء،  منزل موسوي، منزل سران، منزل طالبان، منزل زينت المل
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ريزي گردشگري قرار گيرند، ها در فرآيند برنامهدر صورتي كه هر يك از اين جاذبه
توانند اثرات مثبت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اكولوژيكي فراواني را براي شهر، مي

  منطقه و كشور به همراه داشته باشند. 
  مذهبي شهر شيراز  تعيين امتياز وزني مجموعه عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر گردشگري

با توجه به مطالعات و محاسبات انجام گرفته، عوامل داخلي و خارجي مؤثر در 
ارائه  4و  3دهي شدند كه نتايج آن در جدواول توسعه گردشگري مذهبي منطقه، وزن

اي و وزن نسبي هر هاي داده شده، ميانگين رتبهشده است. در اين جداول، مجموع وزن
ها و تهديدها با در نظر گرفتن پنج درجه شدت عف، فرصتيك از نقاط قوت، ض

كم بررسي و مورد تجزيه و تحليل قرار زياد، زياد، متوسط، كم و خيليشامل خيلي
هاي حاصل از شناخت و تجزيه و تحليل وضع گرفته است. بر اساس نتايج يافته

راهبردي فعلي  ها بر موقعيتموجود، به هر يك از عوامل بر اساس تأثير احتمالي آن
ترين) اختصاص يافته است. ترين) تا يك (مهمسيستم، وزني از صفر (بي اهميت

 1همچنين به هر عامل و بر اساس اهميت و موقعيت كنوني سيستم، امتيازي از 
دهد بندي نشان مياست. اين درجه(بسيار خوب)، اختصاص داده شده 5(ضعيف) تا 

دهد. در ادامه وزن هر عامل را ل خارجي پاسخ ميكه سيستم چگونه به هر يك از عوام
دست آيد. در پايان در امتياز آن عامل ضرب كرده تا به اين وسيله امتياز وزني آن به

امتيازات وزني تمام عوامل داخلي و خارجي به طور جداگانه جمع شده و امتياز وزني 
م چگونه به عوامل دهد كه يك سيستاست. امتياز وزني كل نشان ميكل محاسبه شده

  دهد. موجود و بالقوه در محيط بيروني خود پاسخ مي
  عوامل داخلي مؤثر بر گردشگري مذهبي شهر شيراز 

هدف اين مرحله شناسايي و ارزيابي نقاط ضعف و قوت داخلي محدوده مورد 
هاي مساعد ريزي زمينهيابي به اهداف برنامههايي كه در دستمطالعه است؛ يعني جنبه

رو در اين قسمت از پژوهش، نقاط ضعف و باشد. از اينيا بازدارنده دارد مدنظر مي
  است. مورد ارزيابي قرار گرفته 3قوت گردشگري مذهبي شهر شيراز به شرح جدول 
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  ها) ها و ضعفتجزيه و تحليل عوامل داخلي(قوت - 3 جدول

  امتيازوزني بنديرتبه  وزن )S(نقاط قوت
هاي شـناخته شـده ديگـر در    : وجود آرامگاه حضرت شاهچراغ و امامزاده 

  سطح شهر
059/0 4 236/0 

 048/0 2 096/0  هاي مشاهير بزرگ از جمله حافظيه و سعديه: وجود مقبره 
 224/0 4 056/0  المللي: وجود منابع گردشگري ويژه و با اهميت در سطح ملي و بين 

فرهنگي و وجود فضاي معنوي  –مناسب مذهبي  مندي اززيرساخت: بهره 
  و سرمايه انساني مستعد

057/0 3 171/0 

 051/0 2 102/0  : دارا بودن انواع مساجد، بازار و بناهايي با بافت سنتي 
 042/0 3 126/0  قيقات علوم اسالمي در شهرها مركز تحهاي علميه و ده: وجود حوزه 
هاي تاريخي و طبيعي فراوان به عنوان بستر مناسب و مكمل : وجود جاذبه 

  گردشگري مذهبي
055/0 2 11/0 

 043/0 1 043/0  : آيين ها و مراسم فرهنگي و مذهبي 
 055/0 3 165/0  : داشتن عنوان سومين حرم اهل بيت 

 042/0 1 042/0  هانمندي از صنايع دستي غني و صادرات آبهره 
  315/1  -  508/0 جمع
  امتيازوزني بنديرتبه  وزن )W(نقاط ضعف

هـاي مـذهبي و فرهنگـي شـيراز از     رساني در معرفي جاذبهضعف اطالع
 طريق رسانه عمومي 

047/0 3 141/0 

 061/0 4 244/0  گردشگري ضعف مديريتي و فقدان ثبات در مديريت
 082/0 2 041/0 هاي هسته مركزي شهرفقدان بافت كالبدي منظم شهري، شلوغي خيابان

هاي تدويني گردشگري به علت عدم هماهنگي بين اجرايي نشدن برنامه
 هاي مرتبط سازمان

047/0 2 094/0 

 057/0 4 228/0  هاي مذهبيفصلي بودن گردشگري مذهبي به لحاظ تغيير مناسبت
هاي نوين بازاريابي عدم آشنايي مديران دفاتر خدمات مسافرتي با روش

  گردشگري 
043/0 4 172/0 

 042/0 2 084/0  ه اعياد نوروزتراكم بازديدكنندگان در ايام تعطيل و اواخر هفته به ويژ
 053/0 1 053/0  ها و تجهيزات در اماكن مذهبيضعف زيرساخت

 039/0 1 039/0  تراكم جمعيت و كمبود فضا به ويژه در اطراف حرم شاهچراغ 
 052/0 2 104/0  كوتاه بودن مدت ماندگاري گردشگران مذهبي در شيراز

 241/1 -  482/0 معج
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ترين نقاط قوت در توان در بين عوامل داخلي، مهممي )3( با توجه به نتايج جدول
گردشگري مذهبي شهر شيراز به مواردي همچون وجود آرامگاه حضرت شاهچراغ و 

به عنوان نخستين  236/0هاي شناخته شده ديگر در سطح شهر با امتياز وزني امامزاده
المللي با امتياز وزني ردشگري ويژه و با اهميت در سطح ملي و بينقوت، وجود منابع گ

فرهنگي،  –مناسب مذهبي  ساختمندي از زيربه عنوان دومين نقطه قوت، بهره 224/0
به عنوان سومين  171/0وجود فضاي معنوي و سرمايه انساني مستعد با امتياز وزني 

به عنوان چهارمين نقطه  165/0وزني  قوت، داشتن عنوان سومين حرم اهل بيت با امتياز
شوند. و اما از نظر عوامل خارجي مؤثر بر گردشگري مذهبي شهر قوت شناخته مي

توان اذعان كرد كه ضعف مديريتي و فقدان مي 4شيراز، طبق نتايج و خروجي جدول 
، فصلي بودن گردشگري مذهبي به 244/0ثبات در مديريت گردشگري با امتياز وزني 

، عدم آشنايي مديران دفاتر 228/0هاي مذهبي با امتياز وزني غيير مناسبتلحاظ ت
، ضعف 172/0هاي نوين بازاريابي گردشگري با امتياز وزني خدمات مسافرتي با روش

هاي مذهبي و فرهنگي شيراز از طريق رسانه عمومي با رساني در معرفي جاذبهاطالع
اط ضعف گردشگري مذهبي شهر شيراز به ترين نق، به ترتيب مهم141/0امتياز وزني 

  روند. شمار مي
  عوامل خارجي مؤثر بر گردشگري مذهبي شهر شيراز 

گيرد در اين مرحله آثار محيط خارجي در منطقه مطالعه شده مورد بررسي قرار مي
ها و تهديدهايي كه منطقه در ارتباط با گسترش گردشگري با آن تا از اين طريق، فرصت

ناسايي شود. بنابراين بر اساس مطالعات انجام شده و بررسي وضعيت مواجه است ش
ها و تهديدهاي موجود و مؤثر بر محيط پيرامون شهر شيراز، مجموعه فرصت

  است. مورد بررسي قرار گرفته 4گردشگري مذهبي شيراز در قالب جدول 
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  ها و تهديدها)تجزيه و تحليل عوامل خارجي (فرصت - 4 جدول

  امتيازوزني  بنديرتبه  وزن )Oا (هفرصت
ترين عامل توسعه ارتقاي نقش حرم احمدبن موسي(ع) به عنوان مهم 

  گردشگري مذهبي
063/0 4 252/0 

 050/0 3 15/0  هاي طبيعي و تاريخي شيرازشناسايي و معرفي ساير جاذبه 
 082/0 2 041/0  فزايش مدت اقامت گردشگرانتوسعه تجهيزات شهر به منظور ا 

 156/0 3 052/0  ارتقاي نقش ملي و فراملي شيراز در زمينه توسعه علوم اسالمي 

 060/0 4 24/0  هاي اشتغال و درآمد پايدار براي ساكنين بومي شهرايجاد فرصت 
 058/0 1 058/0  ردم شيراز به ساير مناطقمبادالت فرهنگي و اشاعه فرهنگ م 
 040/0 2 08/0  حفاظت از ميراث فرهنگي و صنايع دستي شهر شيراز 
اي و فستيوالي در سطح قابليت تبديل شدن شيراز به يك شهركنگره 

  كشورهاي منطقه
049/0 3 147/0 

 054/0 2 108/0  منظور توسعه فرهنگ اسالمي مندي از فضاهاي مذهبي بهبهره 
 045/0 1 045/0  توليدو ترويج مذهب در سطح ملي،كشورهاي اسالمي و جهان 

 318/1 -  512/0 جمع
  امتيازوزني  بنديرتبه  وزن )T(تهديدها

 043/0 2 086/0  تعارض ارزشي بين گردشگران ورودي و جامعه ميزبان 
غير شفاف بودن برخوردسياسي ايران درارتباط باديگركشورها و كاهش 

  گردشگران خارجي
041/0 3 123/0 

 061/0 4 244/0  هاهاي متعدد مسئول گردشگري و اختالف سليقه بين آنوجود سازمان
 047/0 2 094/0  تبليغات ضد ايراني و تخريب اذهان عمومي در ساير كشورها 
پيامدهاي زيست محيطي و خسارت به آثار مذهبي، تاريخي، در اثر  

 ورود گردشگران
041/0 2 082/0 

از بين رفتن و يا تضعيف فرهنگ سنتي و بومي مردم با ورود  
 گردشگران

046/0 3 138/0 

 042/0 1 042/0  ، فرهنگي و تاريخيهاي طبيعيناآشنايي زائران با مكان 
 059/0 3 177/0  عدم آگاهي گردشگران از فرهنگ بومي جامعه ميزبان 
 057/0 4 228/0  پراكنش نامناسب فصلي بازديدكنندگان 

 042/0 1 042/0  كاهش بودجه تخصيصي دولت براي توسعه گردشگري
 256/1 -  479/0 جمع
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هايي كه ترين فرصتمهم 4در ارتباط با عوامل خارجي و با توجه به نتايج جدول 
رو است عبارتند از؛ ارتقاي نقش حرم بهشهر شيراز در گردشگري مذهبي با آن رو

ترين عامل توسعه گردشگري مذهبي با امتياز وزني احمدبن موسي(ع) به عنوان مهم
درآمد پايدار براي ساكنين بومي شهر با امتياز وزني هاي اشتغال و ، ايجاد فرصت252/0
، ارتقاي نقش ملي و فراملي شيراز در زمينه احياء و توسعه علوم اسالمي با امتياز 24/0

، به عنوان سومين فرصت توسعه گردشگري مذهبي شهر شيراز شناخته 156/0وزني 
هاي متعدد د سازمانهاي وجومؤلفه 5شود. از طرفي بر اساس نتايج تحليلي جدول مي

، پراكنش نامناسب 244/0ها با امتياز وزني مسئول گردشگري و اختالف سليقه بين آن
، عدم آگاهي گردشگران از فرهنگ بومي 228/0فصلي بازديدكنندگان با امتياز وزني 

رو توسعه ترين تهديدهاي پيش، به عنوان مهم177/0جامعه ميزبان با امتياز وزني 
  روند. ي شهر شيراز به شمار ميگردشگري مذهب

  هاي توسعه گردشگري مذهبي شهر شيرازراهبردها و استراتژي
ها، مرحله ارزيابي در برگيرنده ابزارهايي است متكي در چارچوب تدوين استراتژي

دست آمده از مرحله ارزيابي محيط داخلي و خارجي و خالصه تجزيه و به اطالعات به
ها و تهديدهاي خارجي را با نقاط ضعف و قوت ه فرصتتحليل عوامل استراتژيك ك

با  SWOTكند. به همين منظور عوامل خارجي و داخلي در ماتريس داخلي مقايسه مي
ريزي توسعه گردشگري مذهبي شهر هاي برنامهديگر مقايسه شدند تا استراتژييك

  تدوين گردد.  5شيراز در قالب جدول 
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  گردشگري مذهبي شهر شيراز ةهاي توسعدها و استراتژيماتريس راهبر - 5 جدول

ماتريس 
SWOT 

 )W(نقاط ضعف  )S(نقاط قوت

 ها
صت

فر
 

 )SO(راهبردهاي رقابتي/تهاجمي
توسعه فيزيكي و افزايش ارائه امكانات در 

  حرم شاهچراغ (ع)
هاي بازسازي بقاع متبركه به عنوان مكان

  وسعه فرهنگ اسالميمذهبي براي ت
تجهيز امكانات رفاهي فضاي مجاور 

هاي مذهبي به منظور افزايش مدت اقامت جاذبه
  گردشگران

هاي تاريخي و طبيعي به توسعه جاذبه
عنوان مكمل گردشگري جهت افزايش اقامت 

  گردشگران 
ارتقاء نقش زيارتي و مذهبي شهر شيراز 

  هاي دائميا ايجاد نمايشگاهب
  

  )WO(راهبردهاي بازنگري 
آشنا كردن مديران دفاتر خدمات مسافرتي با 

هاي نوين تبليغات به منظور افزايش تعداد روش
  گردشگران

هاي ايجاد مديريت واحد به منظور اجراي برنامه
  توسعه گردشگري

ابلوهاي راهنماي گردشگران افزايش عالئم و ت
  هادر مكان جاذبه
گذاران گيري از بخش خصوصي و سرمايهبهره

هاي محلي به منظور توسعه گردشگري و ايجاد سايت
  گردشگري

ريزي در امر بازنگري به نوع و نحوه برنامه
توسعه صنعت گردشگري و حمايت دولتي و هماهنگي 

  اي ذي ربط هبين سازمان
ريزي بازنگري به منظور تخصيص منابع با برنامه

اصولي و استفاده از توان مشاركتي مردم در تمام مراحل 
  ريزي و توسعه گردشگريبرنامه

دها
هدي

ت
  

 )STراهبردهاي تنوع (
افزايش بودجه تخصيصي براي توسعه 

  هاي گردشگري جاذبه
هاي فرهنگي در جهت ارتقاء ن برنامهتدوي

  گيري معرفتي زوار اماكن دينيبهره
رفاهي شهر شيراز -افزايش مراكز خدماتي

به منظور باال بردن زمان حضور گردشگران 
  مذهبي در شهر شيراز

پذيري و تعيين حد مطلوب تراكم ظرفيت
ر در نقاط مختلف مذهبي در جهت كاهش فشا

  هابيش از حد به اين مكان
هاي تبليغاتي به منظور توسعه برنامه

  فرهنگي -هاي مذهبي معرفي جاذبه
  

  )WT(راهبردهاي تدافعي 
هاي غيردولتي براي مشاركت تشكيل سازمان

  شهروندان در امر توسعه گردشگري
مذهبي  اصالح و بهبود عناصر نهادي گردشگري

  شهر شيراز
حفظ و احياء آثار ميراث فرهنگي و تاريخي به عنوان 

  هاي جذب گردشگرمكان
هاي جهانگردي و آموزش نيروي تشكيل سازمان

  انساني متخصص (تورليدر)
رساني به مردم در زمينه برخورد آموزش و اطالع

م بومي و با گردشگران و جلوگيري از تعارض بين مرد
  گردشگران

گذاران بخش خصوصي براي تشويق سرمايه
همراهي دولت در ساماندهي صنعت گردشگري شهر 

 شيراز
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پس از تدوين راهبردهاي اوليه از مقايسه عوامل داخلي و خارجي ماتريس 
SWOT جمع امتيازهاي نهايي ارزيابي عوامل داخلي گردشگري مذهبي شهر شيراز بر ،

ها و جمع امتياز نهايي ارزيابي عوامل خارجي بخش گردشگري مذهبي X محور روي 
است و نقطه تالقي جمع امتيازهاي عوامل ها نوشته شدهYشيراز بر روي محور 

ها، Yها و X خارجي و داخلي بخش گردشگري مذهبي شهر شيراز  بر روي محور 
هاي اجرايي است (شكل تكننده موقعيت اين بخش در ماتريس راهبردها و اولويتعيين

3 .(  
  

  
  SWOTهاي اجرايي ماتريس راهبردها و اولويت -3شكل 

  

 ريزي گردشگري مذهبي شهر شيراز با توجه به شكلراهبردهاي قابل قبول در برنامه
ها ، راهبردهاي تهاجمي است. اين مجموعه راهبردي از تقابل نقاط قوت و فرصت)4(

نمايد تا منطقه مورد مطالعه ردي منتج از آن كمك مياست و عناصر راهببه وجود آمده
هاي مهيا شده از سوي مندي هر چه بيشتر از فرصتاز نقاط قوت خود در جهت بهره

محيط خارجي استفاده نمايد، به عبارتي مسئولين شهر شيراز بايد سعي كنند از نقاط 
بردارند. اما متأسفانه  قوت و فرصت نهايت استفاده را برده و به سمت اين راهبردها گام

به دليل عدم مديريت صحيح و يكپارچه، عدم وجود تخصص الزم و نيروهاي آموزش 
-ريزي بلند مدت، عدم وجود سرمايهديده در حيطه امر گردشگري، عدم وجود برنامه
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-براي سرمايه مدت در زمينه توسعه صنعت گردشگري، نبود زمينههاي بلندگذاري

هاي مناسب ر حيطه گردشگري، عدم وجود زيرساختبخش خصوصي د گذاري
اند در زمينه جذب پذيري مثل شيراز نتوانستهگردشگري، كشور و بالتبع شهر گردش

  گردشگر، چندان موفق باشند. 
  گيرينتيجه

هـاي صـنعت بـزرگ و    ترين زير مجموعـه گردشگري مذهبي به عنوان يكي از مهم
ي در رشد اقتصادي كشورها برخوردار است. به اتنوع گردشگري جهاني از جايگاه ويژه
هاي سـاختاري و  هاي مختلف آن، به سبب ويژگيطوري كه امروزه با همه اجزاء وگونه

گيـرد تـا جـايي كـه     كاركردي خاص خود توانسته است در متن گردشگري جهاني قرار
  حوزه نفوذ آن سراسر جهان را فرا گرفته است.

راهبـرد و راهكارهـاي مناسـب جهـت توسـعه       در اين پـژوهش، بـه منظـور ارائـه    
رو بـه وسـيله   گردشگري مذهبي شيراز، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدهاي پـيش 

هايي جهت بهبود توسعه مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت و استراتژي SWOTروش 
گردشگري مذهبي تدوين گرديد. با توجه به مطالعه انجام شده، به منظور ارائه راهبردها 

هاي ها و محدوديتراهكارهاي توسعه گردشگري مذهبي شهر شيراز، به وسيله روش و
اي كـه بررسـي   هايي عملي و راهكارهايي ارايه شد. بـه گونـه  توريستي در منطقه، پاسخ

دهد كه در بـين نقـاط   ها و تهديدها نشان ميهاي نقاط قوت، ضعف، فرصتنتايج جنبه
هاي شناخته شده ديگر در شاهچراغ و امامزادهقوت مطالعه شده وجود آرامگاه حضرت 

ترين نقطه قوت است و ضـعف مـديريتي و فقـدان ثبـات در مـديريت      سطح شهر مهم
-ترين ضعف منطقه، ارتقاي نقش حرم احمدبن موسي(ع) به عنوان مهمگردشگري مهم

هـاي  ترين فرصت و وجود سـازمان ترين عامل توسعه گردشگري مذهبي به عنوان مهم
ترين تهديد خارجي در راستاي ها مهممسئول گردشگري و اختالف سليقه بين آن متعدد

شود. در اين راستا بـه منظـور برطـرف    توسعه گردشگري مذهبي شهر شيراز قلمداد مي
-كردن يا تقليل نقاط ضعف، تهديدها و تقويت و بهبود نقاط قوت، اسـتفاده از فرصـت  

ذهبي شـهر شـيراز راهبردهـاي مناسـبي     هاي موجود در ارتباط با گسترش گردشگري م
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هـا و اسـتفاده از   ارائه شده است، زيرا فائق آمـدن بـر برخـي تهديـدها و نقـاط ضـعف      
ها و راهبردهايي است. در بين راهبردهـاي  ها و نقاط قوت نيازمند تدوين برنامهفرصت

رقـابتي از قبيـل توسـعه فيزيكـي و افـزايش ارائـه        –مطرح شده، راهبردهاي تهـاجمي  
هاي مـذهبي بـراي   چراغ (ع)، بازسازي بقاع متبركه به عنوان مكانمكانات در حرم شاها

هـاي مـذهبي بـه    توسعه فرهنگ اسالمي، تجهيز امكانات رفاهي فضـاي مجـاور جاذبـه   
هاي تاريخي و طبيعـي بـه عنـوان    منظور افزايش مدت اقامت گردشگران، توسعه جاذبه

ان، ارتقاء نقش زيارتي و مـذهبي شـهر   مكمل گردشگري جهت افزايش اقامت گردشگر
هـاي اصـلي توسـعه گردشـگري     هاي دائمي به عنـوان اولويـت  شيراز با ايجاد نمايشگاه

مندي از صنعت گردشگري نيازمند مـديريت و  مذهبي تعيين گرديده است. چرا كه بهره
هاي مرتبط با صـنعت گردشـگري و   ريزي دقيق و همچنين توجه به تمامي بخشبرنامه
  ها با اين صنعت است.هنگ كردن آنهما

تـوان  هاي صـورت گرفتـه و نتـايج حاصـل شـده از تحقيـق مـي       با توجه به بررسي
پيشنهادهاي زير را جهت بهبـود بيشـتر شـرايط گردشـگري بـه ويـژه از بعـد مـذهبي         

  گردشگري در شهر پرجاذبه شيراز ارائه نمود: 
، تكريم زائران و تبليغات در حوزه شناخت آداب و رسوم، فرهنگ زيارتي -

  گردشگران.
گذاران بخش خصوصي در زمينه توسعه اعطاي تسهيالت بانكي و تشويق سرمايه -

  گردشگري.
تهيه بانك اطالعاتي اعم از فيلم، نقشه، بروشور، گزارش و غيره جهت معرفي  -

 هاي گردشگري شهر شيراز.ها و جاذبهقابليت

تر خدمات مسافرتي فعال و به خدمت گرفتن توانايي بخش خصوصي در قالب دفا -
 تمركز بر معرفي بستر مساعد گردشگري مذهبي در شهر شيراز.

هاي رفاهي با توجه به افزايش گسترده زائران و ارائه فراهم كردن زيرساخت -
تسهيالت خدماتي به گردشگران در راستاي ايجاد تعادل بين ميزان جمعيت و توزيع 

  خدمات.
  



166        9شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري  

  فهرست منابع
تحليل عوامل مؤثر بر گسترش ). 1388زاده، عبداهللا. (سي. آقاسيزاده، عيابراهيم .1

مطالعات و  .SWOTگردشگري در ناحيه ساحلي چابهار با استفاده از مدل راهبردي 
  .107- 128، صص 1، شماره 1اي، دوره هاي شهري و منطقهپژوهش

ي اسـتان  هـا بنـدي شهرسـتان  رتبه). 1392پور، سعيد. محمدي، اصغر. ناصر، مريم. (امان .2
فصـلنامه   .TOPSISهاي گردشگري با اسـتفاده از مـدل   خوزستان از لحاظ شاخص

  . 201-221، صص 2، شماره 5هاي نو در جغرافياي انساني، دوره نگرش
هـاي گردشـگري   بررسي عوامل مؤثر بر هزينه). 1391بدري، سيدعلي. طيبي، صدراله. ( .3

، 1ي و توسـعه گردشـگري، دوره   ريـز . برنامـه مذهبي مطالعه موردي: شهر مشهد مقدس
  .153-177، صص 1شماره 

-برنامـه ). 1391حسام پور، محمد. طوسي، رمضان. جمينـي، داوود. ( برقي، حميد. دهقان .4

. ريزي توسعه پايدار گردشگري در منطقه خليج فارس مطالعه مـوردي: جزيـره قشـم   
  .75-94)، صص 7(پياپي  3، شماره 2ريزي فضايي، دوره برنامه

تدوين استراتژي توسعه صنعت گردشگري استان لرستان ). 1391يار. (يروزي، اهللافبيگي .5
نامه كارشناسي ارشـد  . پايانANPاي و فرآيند تحليل شبكه SWOTبر اساس تحليل 

  مديريت بازرگاني، دانشگاه سيستان و بلوچستان. 
ت سنجش اولوي). 1392پوراحمد، احمد. حسيني، علي. اروجي، حسن. عليزاده، محمـد. (  .6

هـاي انسـاني،   . پـژوهش راهبردهاي توسعه گردشگري فرهنگي در منطقه الموت قزوين
  . 1-17، صص 3، شماره 45دوره 

تحليلـي بـر توسـعه    ). 1389تقوايي، مسعود. موسوي، سيدعلي. غالمي بيمرغ، يونس. (  .7
. فضـاي جغرافيـايي، دوره   گردشگري مذهبي مطالعه موردي: شهرستان نورآباد ممسني

  . 39-64، صص 31شماره ، 10
. مجموعه مقـاالت اولـين   هاي شيرازبررسي مساجد و امامزاده). 1387حاتمي، مجتبي. ( .8

  همايش توريسم مذهبي، يزد. 
ارزيـابي  ). 1392حاجي نژاد، علي. قدمي، مصطفي. صـحرايي، احمـد. فـاطمي، جـواد.  (     .9

اسـتفاده از   عوامل مؤثر بر گسترش گردشگري در ناحيه ساحلي شهرستان جويبار بـا 



  167                  ريزي راهبردي توسعه گردشگري مذهبي شهر شيرازبرنامه                   1395 زمستان

، صـص  2، شـماره  5هـاي نـو در جغرافيـاي انسـاني، دوره     . نگرشمدل راهبردي سوات
128-109 .  

. تهـران: انتشـارات   ريزي صنعت گردشـگري مباني برنامه). 1387حيدري چيانه، رحيم. ( .10
  سمت.

ريـزي  برنامـه ). 1392ام. عليـان، مهـدي. (  خاوريان گرمسير، اميررضا. استاورس، ژاكلـين  .11
، نمونـه  SOARي توسعه گردشگري شهري با اسـتفاده از مـدل اسـتراتژيك    راهبرد

، 3، ش 17ريـزي و آمـايش فضـا، دوره    برنامـه  –. مدرس علوم انساني موردي شهر تفت
  . 127-142صص 

ريزي برنامه). 1392افتخاري، عبدالرضا. ( الدينرحماني، خليل. پورطاهري، مهدي. ركن .12
ر مناطق روستايي مطالعه موردي روستاهاي راهبردي توسعه گردشگري مذهبي د

ريزي و آمايش فضا، دوره . برنامههاي مذهبي اورامان تخت، نجار و هجيجداراي مكان
  .43- 64، صص 1، شماره 17

بررسي وضعيت موجود صـنعت توريسـم   ). 1386مهر، هوشنگ. رحماني، آرزو. (زندي .13
طالعـات و پـژوهش معاونـت    . گـروه م در شهر شيراز با توجه به نقش شهرداري در آن

  . 197ريزي شهرداري شيراز، ص برنامه
بررسي وضـعيت گردشـگري در شـهر    ). 1392سرايي، محمدحسين. شمشيري، مسلم. ( .14

ريـزي  جغرافيا و برنامـه  .SWOTشيراز در راستاي توسعه پايدار با استفاده از تكنيك 
  .69-88)،  صص 49(پياپي1، شماره 24محيطي، دوره 

  .14، ص 11/8/90به تاريخ  4930). روزنامه ايران شماره 1390، محمد. (سلطان مرادي .15
- ضرورت مطالعات آينده). 1390محبوب، سيدجمال. (آبادي، مصطفي. وزيريفيض .16

  . كنفرانس ميقات الرضا(ع)، مشهد. هاي آن در توسعه گردشگري مذهبيپژوهي و روش
ريزي راهبردي نظام نامهبر). 1389اصفهاني، زهرا. سرايي، محمدحسين. (گلشيري .17

، مطالعه موردي: بخش گندمان، SWOTتحليل ومحيطي روستا با تجزيه زيست
  .73- 98، صص 4، شماره 1هاي روستايي، دوره . پژوهششهرستان بروجن

هـا و  گردشـگري پايـدار در ايـران، كاركردهـا، چـالش     ). 1388محسني، رضـاعلي. (  .18
  . 149-171، صص 28م، شماره . مجله فضاي جغرافيايي، سال نهراهكارها



168        9شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري  

موسي شاهچراغ  بنزاده احمدبررسي نقش امام). 1392مقيمي، احمد. حاتمي، مجتبـي. (  .19
  زادگان و بقاع متبركه ايران اسالمي. . پايگاه جامع امام(ع) بر پيشرفت فرهنگي شيراز

نقـش گردشـگري شـهري در    ). 1389نوربخش، مرتضي. اكبرپورسراسكانرود، محمـد. (  .20
نامه اقتصاد گردشگري شـهري، مجلـه اقتصـاد شـهر،     . ويژهه اقتصادي كالن شهرهاتوسع
  .20-34، صص 8، شماره 2دوره 

21. Csapo, J., Matesz, K., (2007). A cultural truism jelentesage as 
scrape napjaink idegenforgalmaban, In: Foldrajzi Ertesito. 56. 
Eve. 3-4. Fuzz. /2007. pp: 291-301. Cultural Tourism Industry 
Group. http: // www. Culturaltourismvictoria. Com. Au. 

22. Kreiner, N., (2010). Researching Pilgrimage Continuity and 
Transformations, Annals of Tourism Research, Vol. 37, NO. 2, 
pp:440-456. 

23. Lee, T., and Liu, R., (2011). Strategy formulation for the 
recreational areas of Central Taiwan: An application of 
SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threat), analysis 
Journal of Hospitality Management and Tourism, Vol. 2, No. 3, 
pp: 38-47. 

24. Tohidy, F. (2011). Economic Impact of Tourism Industry, 
International Journal of Business and Management, Vol. 6, No.8. 

25. UNWTO., (2011): Religious Tourism in Asia and the Pacific, 
Published, printed by the World Tourism Organization, Madrid, 
Spain. 

26. World Tourism Organization (2014). Tourism Highlight, 
www.unwto.org 

27. Zhang, M., Huang, L., Wang, JH., Liu, J., Jie, YG., and Lai, X., 
(2007). Religious Tourism and Culture Pilgrimage, A Chinese 
Perspective: CAB International. 


