شناسايي عوامل موثر بر توسعه گردشگري مذهبي در استان چهارمحال وبختياري
(مطالعه موردي امامزاده حمزه علي در شهرستان بروجن)
محمود رنجبر دستنايي

1

کارشناس ارشد جغرافيا و برنامهريزي توريسم

حميد برقي
استاديار دانشکده جغرافياي دانشگاه اصفهان

يوسف قنبري
استاديار دانشکده جغرافياي دانشگاه اصفهان
تاریخ پذیرش مقاله1392 /05/ 20 :

تاریخ دریافت مقاله9312/03/61 :

چکيده

بنظران صنعت گردشگري بر اين باورند که به
گردشگري مذهبي يکي از رايجترين اشکال گردشگري در جهان است و صاح 

لحاظ موقعيت فرهنگي ـ مذهبي خاص ايران در ميان کشورهاي ديگر ،گردشگري مذهبي جاي رشد و توسعه بسياري در کشور
دارد؛ در ايران امکان مذهبي مقدس فراواني وجود دارد که تعدادي در زمره آثار ثبت شده در فهرست ميراث ملي نيز قرار دارند و

عالوه بر داشتن جاذبه زيارتى ،داراي جاذبههاي فرهنگي ـ تاريخي نيز هستند؛ استان چهارمحال بختياري با دارا بودن موقعيت

استراتژيک ،پيوند دهنده ناحيه گردشگري مرکز کشور به غرب و جنوب غربي و همچنين دارا بودن منابع و جاذبههاي گردشگري،

ميتواند نقش قابل توجهي را در توسعه گردشگري مرکز و جنوب غربي کشور داشته باشد هدف از این تحقیق شناسا یی اثرات
مکانهای مذهبی بر توسعه گردشگری است و امامزاده حمزه علی در شهرستان بروجن به عنوان یک نمونه موردی مطالعه قرار

گرفته و سعي شده با استفاده از تکنيک  SWOTنقاط قوت ،ضعف و فرصتها و تهديدهايي که اين مکان مقدسه را تحت تاثير

قرار ميدهد را بررسي کرده و سپس با ارائه راهکارهاي مناسب به بهبود وضعيت فعلي کمک نماييم روش اين پژوهش ،توصيفي-

يباشد .نتايج پژوهش نشان ميدهد منطقه مورد مطالعه با
تحليلي بوده و روش گردآوري اطالعات کتابخانهاي -اسنادي و میدانی م 
 92نقطه قوت و امتياز وزني3/338و  01فرصت و امتياز وزني 3/953در مقابل  61نقطه ضعف و امتياز وزني 3/ 2622و  41تهديد و

یباشد و
امتياز وزني 2/479توانمنديهاي نسبتا باال یی را براي توسعه گردشگري مذهبي در استان چهارمحال و بختياري برخوردار م 

يتوان زمينههاي توسعه گردشگري
متر از همه اجراي دقيق اين برنامهها ،م 
یهاي و مه 
در صورت برنامهريزي دقيق براي اين توانمند 
را در اين استان فراهم سازد.

واژگان کلیدی :گردشگري ،گردشگري مذهبي ،امامزاده حمزه علي ،چهارمحال وبختياريSWOT. ،
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 -1مقدمه
گردشگري به عنوان جزئي از نظام سرمايهداري و به عنوان فرايندي در ابعاد جهاني شدن مطرح است ،که اشکال
مختلفي را در فضاهاي جغرافيايي شکل ميدهد .گردشگري در برخي از زمينهها اقتصادي گزينهاي براي توسعه
يشود(بوني فيس .) 17 : 1380 ،گردشگري از نظر انگيزه و هدف به گونههاي چون گردشگري درماني،
محسوب م 
يشود
تفريحي ،فرهنگي ،اجتماعي ،ورزشي ،بازرگاني و تجاري ،سياسي و گردشگري زيارتي و مذهبي تقسيم م 
جترين اشکال جهانگردي در جهان است وجاذبههاي
(رضواني) 20 : 13 74 ،توريسم مذهبي و زيارتي يکي از راي 
يکند (رضواني،
مذهبي ،زيارتگاهها و اماکن مقدسه هر ساله تعداد زيادي از جهان گردان را به سوي خود جلب م 
يگيرد ،مانند کعبه ،اورشليم
 )31: 19 74در اين نوع توريسم ،مکانهاي زيارتي و مراسم و شعاير مذهبي مد نظر قرار م 
و مشهد .نمونههايي از مراسم و شعاير مذهبي که توجه برخي از جهانگردان را به خود جلب م 
يکند عبارتنداز :
يهاي منتشر شده توريسم
مراسم عزاداري عاشورا و مراسم قالي شويان اردهال(زاهدي .) 1385 ، 26 ،طبق بررس 
مذهبي درسال  2010از جمله ده بازار پر طرفدار صنعت گردشگري اعالم شده ،به گزارش يو اس اي تو دي در
فهرستي که توسط الرا بالي کارشناس امور گردشگري تهيه شده ،طبق آمار و ارقام موجود روشن شده است که
توريسم مذهبي بابيش از  003ميليون توريست که ساالنه براي زيارت از مکانهاي مذهبي و يا داليل ديگر ديني و
يروند ،درآمدي بالغ بر  18ميليارد دالر آمريکا توليد م 
مذهبي ازجايي به جايي ديگر م 
يکند که در سال  2010از اين
بنظران صنعت گردشگري بر اين باورند که به لحاظ موقعيت فرهنگي ـ مذهبي
ميزان نيز خواهد گذشت.صاح 
خاص کشورمان در ميان کشورهاي ديگر ،توريسم مذهبي جاي رشد و توسعه بسياري در کشور ما دارد .ايران عالوه
يبديلي است که در کشورهاي
بر حضور پرفيض حرمهاي اسالمى ،داراي معابد ،کليساها ،کنيسه هاو آتشکدهها ب 
يتوان با توجه به حضور اديان توحيدي متفاوت و وجود پيروان و معتقدان بسيار آنها
ديگر وجود ندارد .همچنين م 
در ايران ،انواع توريسم مذهبي را در کشور ايجاد کرد.
يباشد؛ از ان جمله ميتوان به وجود
در اين بين استان چهارمحال و بختياري نيز داراي اماکن متبرکه فراواني م 
نالعابدين در شهرستان بروجن اشاره کرد که ساالنه پذيراي
مقدس بارگاه امامزاده حمزه علي از نوادگان امام زي 
صدها هزار زائر از سراسر استان و همچنين استانهاي همجوار اصفهان و خوزستان م 
يباشيم .از انجا که توسعه
بخش گردشگري بدون توجه به بررسي دقيق و علمي و برنامهريزي دقيق امکان پذير نمي باشد لذا در اين تحقيق به
بررسي وضعيت خدمات و امکانات اين امامزاده پرداخته تا با اجراي دقيق اين برنامهها ،توان توسعه گردشگري را در
اين استان و بخصوص در جوار اين امامزاده فراهم گردد.
-1-1ضرورت واهميت تحقيق
در قرن بيست و يکم گسترش و پيشرفت فناوري موجب خواهد شد که وقت انسان پيش از پيش آزاد گردد و
ثروتش افزون شود و زمان بيشتري را صرف اوقات فراغت خود نمايد .در واقع نيمه دوم قرن بيستم را بايد عصر
يتواند زيربناي صلح
صنعت گردشگري نام نهاد بعالوه در اين صنعت بشر کشف عظيمي کرد ،اينکه گردشگري م 
ودوستي مل 
تها باشد .هرچه شناخت مردم از همديگر وسرزمين همديگر بيشتر ميشود و رابطه آنها دوستانه و

شناسايي عوامل موثر بر توسعه گردشگري38 ...

تهاي خصمانه و خشن
يرود بايد دست از سياس 
يگردد .هر کشوري که دنبال اين صنعت م 
صمميمانهتر م 
یهاي فراوان
تهاي و توانمند 
وشعارهاي تند «مرگ بر» بردارد(تام ترنر )6 37 1 ،61 ،کشور ايران با توجه به قابلي 
خويش که از لحاظ منابع گردشگري (جاذبه ها)تاريخي –فرهنگي جزء ده کشور اول جهان و از نظر تنوع جغرافياي

تها به
طبيعي گردشگري جزو  5کشور اول جهان است)UNWTO,2000:11( .اما تاکنون نتوانسته از اين قابلي 

نحو شايسته ودرخوري استفاده کند و از لحاظ جذب گردشگر رده  96دنيا را به خود اختصاص داده است( .قره نژاد،
 ) 25 ،6 38 1گردشگري مذهبي يكي از قديميترين و پررون 
قترين گردشگريهاي گذشته و حال حاضر در سراسر
جهان است .جاذبههاي مذهبي ،زيارتگاهها و اماكن مقّدّدسه هر ساله تعداد زيادي از جهانگردان را به خود جذب
م
يکنند (رضواني .)31: 19 74 ،در ايران به سبب وجود برخي از کليساهاي قديمي و باستاني با جنبههاي مقدس مابانه
يتوانند در جذب و جلب گردشگر،
خود مانند قره کليسا در آذربايجان غربي و يا کليساي وانک در اصفهان م 
خصوصًاًا مسيحيان و بويژه ارامنه نقش مهمي ايفا نمايند .اين امر در خصوص ساير اديان نظير دين يهود و يا زرتشتي
نيز مصداق عيني دارد .اماکن مقدسه متعدد يهوديان در ايران مانند استرومردخاي در همدان و يا آرامگاه کوروش
کبير در پاسارگاد فارس و معابد و آتشکدههاي متعدد زرتشتيان در يزد و ساير نقاط کشور با صدها نوع مراسم،
همگي نمونه هايي در اين زمينه هستند .در سالهاي اخير با توجه به روي کار امدن نظام جمهوري اسالمي در کشور
و مذهب اثني عشري به عنوان مذهب غالب جمعيت ايران به اثار به جا مانده از امامان و نوادگان ايشان در کشور
توجه فراواني شد و شاهد مرمت ،بازسازي و توسعه اماکن مقدسه در کشور بودهايم؛ مرمت و بهسازي اين اماکن
باعث گرديد زائران و گردشگران زيادي در سالهاي اخير براي گذران اوقات فراغت و زيارت اين اماکن متبرکه به
تهاي
سوي اين مکانها سرازير شوند و از اين اماکن ديدن کنند ،اما عدم توجه به فراهم کردن امکانات وزيرساخ 
بصورت برنامهريزي شده و مطالعه باعث گرديد اين مکانها مشکالت عديدهاي روبرو گردند .يکي از اين امامزادگان
امامزاده حمزه علي در شهرستان بروجن استان چهارمحال وبختياري م 
يباشد که در تحقيق حاضر به آن پرداخته شده
است.
 -2-1هدف از تحقيق
تها
شناسايي نقاط قوت توسعة گردشگري امامزاده حمزه علي و بدست آوردن وزن نسبي قو 
فها
شناسايي نقاط ضعف توسعة گردشگري امامزاده حمزه علي و بدست آوردن وزن نسبي ضع 
تها
شناسايي فرصت هاي توسعة گردشگري امامزاده حمزه علي و بدست آوردن وزن نسبي فرص 
شناسايي تهديدهاي توسعة گردشگري امامزاده حمزه علي و بدست آوردن وزن نسبي تهديدات
يهاي مناسب جهت توسعة گردشگري امامزاده حمزه علي
انتخاب استراتژ 
-3-1فرضيات پژوهش
به نظر م 
يرسد وزن نسبي نقاط قوت و فرصتها در منطقه امامزاده حمزه علي بيشتر از نقاط ضعف و تهديدات
يباشد.
م
یرسد در بین نقاط قوت موجود منطقه شاخ 
به نظر م 
صهای اکولوژیکی بیشترین تاثیر را دارند.
تهای مورد نیاز گردشگران بیشتر تاثیر را در عدم توسعه گردشگری منطقه دارد.
یرسد نبود زیرساخ 
به نظر م 
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 -4-1روش تحقيق
رويکرد پژوهش توسعهای و روش تحقيق توصيفي -تحليلي است که اطالعات آن به صورت ميداني ،اسنادي و

کتابخانهاي جمعآوري شد .اطالعات به دست آمده در قالب روش SWOTمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت بدين
تها و
حهاي موجود ،نقاط قوت ،ضعف ،فرص 
صورت که :ابتدا از طريق بازديدهاي ميداني و مطالعة منابع و طر 

عآوری شده دستهبندی گردید سپس وزندهي معیارها بر اساس نظر 20
تهديدات موجود شناسايي و اطالعات جم 
نفراز کارشناسان استان (کارشناسان سازمان میراث فرهنگی استان چهارمحال وبختیاری 3نفر ،فارغ التحصیالن
رشتههای مدیریت گردشگری و برنامهریزی توریسم  3نفر ،کارشناسان اداره منابع طبیعی 3نفر ،کارشناسان سازمان
معاونت برنامه وبودجه استان 2نفر ،کارشناسان اداره اوقاف استان  3نفر ،کارشناس اداره راه و ترابری استان  1نفر،
کارشناسان سازمان محیط زیست استان2نفر ،کارشناسان سازمان هواشناسی استان 3نفر) انجام گرفت و نهایتا به
تدوين استراتژيهايي در راستاي بهبود وضع موجود اقدام گردید.
 -5-1مباني نظري
واژه گردشگري(توريسم) که نخستين بار در سال  1811م در مجلهاي به نام اسپورتينگ آمده است(محالتي: 1380 ،

يرود و در آن مکان که خارج از محيط زندگي وي است براي مدتي کمتر از
 .) 14به عمل فردي که به مسافرت م 

يک سال جهت تفريح ،تجارت و ديگر هد 
فها اقامت نمايد .اطالق ميشود(جک.واي.گي .) 13 : 22 86 ،همچنين به

نظر پير الروس ،2توريسم يا گردشگري عمل مسافرت به منظور تفنن و لذت است و گردشگر يا توريست ،کسي

است که براي خشنودي خود و لذت بردن مسافرت ميکند(محالتي .) 2:1380 ،سازمان جهاني گردشگري «»WTO3

يبرد كه مكاني را به مدت بيش از  24ساعت و كمتر از يك سال ترک
مفهوم گردشگري را براي افرادي به كار م 
م
يکنند و هدف آنها سرگرمي ،تفرج ،استراحت ،ورزش ،ديدار با اقوام و آشنايان ،کسب و کار ،مأموريت ،شرکت
در سمينار ،درمان ،مطالعه ،فعاليتهاي مذهبي و فعاليتهايي از اين قبيل است (رضواني  .) 4:1387گردشگري از
مهمترين فعاليت انسان معاصر است که همراه به وجودآوردن تغييرات شگرف در سيماي زمين ،اوضاع سياسي،
يسازد(محالتي .) 13 : 1380 ،توريستها با انگيزههاي
اقتصادي ،فرهنگي ،منش و روش زندگي انسانها را دگرگون م 

يكنند كه از آن جمله ميتواند به اين موارد اشاره كرد :
مختلفي به منطقه توريستي مسافرت م 
 -شاد زيستن بعد از چند ماه (مدتي) سعي و تالش مداوم و يكسان

 -مالقات و زيارت دوستان و آشنايان

 ديدار از نمايشگاهها ،اماكن زيارتي ،يادمان هاي تاريخي تجربه و آزمايش روش زندگي ديگران در مقصدها -ديدار از مناظر طبيعي

 -ديدار از شهرها و روستاها به چهره هاي نادر و...

3. Pear Larousse
4. World Tourism Organisation

شناسايي عوامل موثر بر توسعه گردشگري58 ...

 مطالعه معماري گذشتگان در مقصد و زيستن در ميان مردم با فرهنگ و باورهاي متفاوت و ...بنابراين با توجه بهانگيزهها و
يگردد:
يدهند كه در ذيل به آنها اشاره م 
اهدافي كه دارند ،انواع مختلفي را شكل م 

يكنند.
 -گردشگران تفريحي) (Holiday Tourismكه به منظور تفريح و استراحت سفر م 

 -گردشگران فرهنگي) (Cultural Tourismكه به منظور آشنايي با فرهنگ و آداب و رسوم جوامع سفر ميكنند.

 گردشگران ورزشي) (Sport Tourismكه به منظور فعالي تهاي ورزشي ،مسابقات ،كوهنوردي ،اسكي و...

يكنند.
لها ،حيات وحش ،كوير و ...سفر م 
 -گردشگران طبيعت) (Eco Tourismكه به منظور بازديد از جنگ 

يكنند.
 -گردشگران حومه و روستاها)(Rural Tourismكه به منظور بازديد از روستاهاي شگفتانگيز و ...سفر م 

 -گردشگران مراسم و رويدادهاي خاص)(Conventional Tourismكه به منظور بازديد از نمايشگاه يا جشنواره

 -گردشگران بهداشت و سالم) (Health Tourismكه به منظور بازديد از چشمه آب گرم و معالجه و درمان

 گردشگران بازديد از اقوام )(Visitors of fiends and Relative Tourismكه به منظور بازديد از اقوام و... -گردشگران زيارتي )(Religious Tourismكه به منظور زيارت اماكن مذهبي و(...مصلحي.) 1384 :4 ،

در تعريف توريسم مذهبي اينطور بيان شده است ،که جهانگردي مذهبي عبارتند از بازديد گردشگران از اماکن
يشويم ،دسته
مقدس نظير زيارتگاهها؛ مقابر امامزادهها و نظاير آنها.در اينجا با دو دسته مختلف از جهانگردان روبرو م 
ينمايند وگروه دوم کسانيکه از اماکن مقدسه ساير اديان ديدن
اول کسانيکه از اماکن مقدسه در دين خود بازديد م 
يکنند،
يکنند .به عنوان مثال افراد زيادي وجود دارند که مسيحي نبوده و ليکن از کليساهاي نقاط مختلف بازديد م 
م
يها و يا ساير اديان ميروند(جزوه درس توريسم مذهبي دکتر شفقي).
و يا مسيحياني که به ديدن معابد بوداي 
مسلماناني که به زيارت اماکن مقدسه خود نظير حج و يا ساير اماکن متبرکه م 
يروند در دسته دوم جاي ميگيرند.
در هر حال بسته به نوع هدفي که افراد دارند ،ممکن است يکي از انواع جهانگردي مذهبي را انتخاب نمايند .شايد
ينمايند باشد .چراکه برخي سفرها از لحاظ
تفاوت اين دو دسته در ميزان استقبالي که جهانگردان از اين سفرها م 
اجراي فرامين مربوط به آن دين يا مذهب حالت اجباري و يا تاکيدي به خود م 
يگيرند ،پس به ناچار همه افراد
يگردند(دقيقًاًا نظير انچه در دين اسالم
مومن به آن دين يا مذهب مجبور به اجراي آن سفر ،دسته کم براي يکبار م 
مبني بر زيارت خانه خدا بر مسلمانان واجب است) .در نهايت با توجه به مقاصد افراد ،اشکال مختلفي از جهانگردي
يگيرد .در زير به بررسي برحي از مفاهيم در اين زمينه م 
مذهبي شکل م 
يپردازيم.
الف:مذهب :مذهب به مثابه يکي از عناصر فرهنگي و يک پديده ،منشأ ايجاد تغيير ،تفاوت و تباين در مکانهاي
يباشد(تواليي .) 62:1382 ،اين اصطالح در زبان عربي و فارسي به دو مفهوم بکار رفته و ميرود:
گوناگون م 
الف:مفهوم خاص ،که عبارتست از شاخهاي مخصوص از يک دين ،مانند مذاهب شيعه و تسنن نسبت به دين اسالم.
يشود مذاهب اسالم و مذهب زرتشت
ب:مفهوم عام و کلي که با مفهوم دين مترداف و همسان است .چنانکه گفته م 
يباشد).(www.Roshd.ir
که مقصود دين اسالم و دين زرتشت م 

ب :زيارت :زيارت در لغت به معناي قصد کردن و مالقات نمودن(به طور مطلق)است و در اصطالح به معناي
مالقات با اشخاص خاص و يا اماکن ويژه است که از نظر زيارت کننده ،آن مکان يا شخص خاص داراي احترام،
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يباشد .مفهوم زيارت ،به معناي اصطالحي ،ريشه در متون ديني اديان مختلف از جمله
برتري و شرافت ويژهاي م 
اسالم و مسيحيت دارد(رياحي.) 17:1384 ،
پ:جاذبههاي مذهبي :جاذبههاي مذهبي شامل کليًهًه بناها و اماکن مقدسي م 
يشود که از نظر پيروان يک دين و
يباشند .در يك تقسيمبندي كلي جاذبههاي مذهبي را م 
مذهب خاصي داراي احترام ،قداست و شرافت م 
يتوان به
شش دسته تقسيم نمود -1:مساجد -2 ،امامزادهها و بقعهها -3 ،آرامگاهها و قبور -4 ،تكيهها و حسينيههاي قديمي،

 -5آتشكدهها و آتشگاهها -6 ،صومعهها و خانقاهها) .(www.Tourismscince.irاين بناها و اماکن از نظر جذب
گردشگران به سه دسته تقسيم م 
يشوند :دستًهًه اول اماکني هستند که به دليل وجود معنويت خاص آنها و به منظور
يگيرند(حضرت علي بن باقر در اطراف کاشان) ،دستًهًه دوم اماکن
انجام دعا و نيايش مورد بازديد و توجه قرار م 
يباشند(مسجد جامع اصفهان) ،دستًهًه
مقدسي هستند که از نظر ساختمان و نوع معماري و بافت تاريخي مورد توجه م 
سوم اماکن مقدسي هستند که در مناطق زيبا و سرسبز واقع شدهاند که ساالنه هزاران گردشگر براي زيارت و استفاده
از فضاي پيرامون آن به اين مناطق سفر ميکنند ،مانند امام زاده حسين در کازرون(رياحي .) 40:1384 ،هريك از اين
يتوانند داراي بعد محلي ،منطقهاي ،فرامنطقهاي ،ملي و بي 
جاذبههاي مذهبي م 
نالمللي باشند.
ت:گردشگري مذهبي :گردشگري مذهبي که ريشه در باورها و اعتقادات ديني -مذهبي دارد ،به مفهوم تخصصي
لگيري مسافرت ،ايجاد تمرکز و
خود فراتر از وابستگي به زمان و اوقات فراغت ،عامل مهم جغرافياي انساني در شک 
چشمانداز فرهنگي است .در اين ميان گردشگران مذهبي با دو گروه مواجه هستيم :يکي زائران ،کساني که انگيزهي
آنها از مسافرت ،فقط انجام امور مذهبي است و زمان و مدت اقامت آنها ،تابع اوقات فراغت نيست و ديگري،
گردشگران مذهبي که ضمن انجام زيارت و شرکت در مراسم مذهبي از مکانهاي ديگر گردشگري(اعم از مذهبي و
يکنند و يا به عبارتي ديگر ،اهداف مسافرت آنها چند منظوره با اولويت زيارت است(مؤمني
غير زيارتي) نيز ديدن م 
و ديگران .) 14:1378 ،تاسيسات اقامتي و پذيرايي اين نوع از گردشگري ،مانند مسافرخانهها و زائرسراها با توجه به
تها داراي ويژگ 
بافت اجتماعي و فرهنگي و عقيدتي توريس 
يهاي خاص خود است كه در هر كشوري از تنوع
يهايي
بسيار زيادي برخوردار است (رضواني .)91 : 13 74 ،گردش هاي مذهبي نيز همچون ساير سفرها داراي ويژگ 
يكنيم:
یباشند كه در زير به چند مورد از آنها اشاره م 
م
 گردشگري مذهبي داراي اثرات منفي زيست محيطي ،فرهنگي -اجتماعي كمتري نسبت به ساير گونههايگردشگري است كه شايد بخشي از اين ويژگي به دليل آموزههاي مكاتب ،اديان و مذاهب زائران باشد و اينكه اغلب
زائران افرادي آرام ،اهل صلح و مطيع قانون هستند.
 فصلي بودن سفرهاي مذهبي و اينكه بسياري از اين گونه سفرها تنها در فصل هاي خاصي صورت ميگيرند. افرادي كه دست به اينگونه سفرها ميزنند به دليل اينكه بيشتر در جست و جوي معنويات ميباشند زياد تنوعطلب نبوده و اكثرا به دنبال سادگي هستند.
يتوانند دست به اينگونه سفرها بزنند .به عبارت ديگر اينگونه سفرها مختص
 تمامي افراد از هر طبقه اجتماعي م طبقه خاصي از اجتماع نيست .تا جايي که در بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه گردشگري در مراحل ابتدايي
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يآيد .همچنين
خود به سرمي برد ،براي بسياري از طبقات اجتماعي ،گردشگري مذهبي تنها فرصت سفر به شمار م 
اين وضعيت در جوامع متوسط و مياني كه طبقات متوسط آن ،از نظر مالي و از نظر اجتماعي توانايي سفرهاي
طوالني را ندارند بيشتر به چشم م 
يخورد و وقت آزاد آنها اكثرا به وسيله بازديد از اماكن مذهبي و زيارتي پر
يشود.
م
يگيرند.
 اكثر سفرهاي مذهبي و زيارتي به صورت گروهي و جمعي و به صورت سازماندهي شده صورت م  برخي از سفرهاي مذهبي از لحاظ اجراي فرامين مربوط به آن دين و يا مذهب ،حالت اجباري و يا تاكيدي بهيگيرند كه به ناچار تمامي افراد مؤمن به آن دين يا مذهب مجبور به اجراي آن سفر دسته كم براي يكبار
خود م 
م
يگردند(.دقيقا نظير آنچه در دين اسالم مبني بر زيارت خانه خدا كه بر تمامي مسلمانان واجب است وجود دارد).
گها و مناطق مختلف فراهم ميكنند.
 مراكز مذهبي و زيارتي مكان هايي را براي ديدار و ارتباط مردم از فرهن حها و توليدات باستاني مناطق مختلف در مراكز مذهبي و زيارتي.
 توليد و فروش صنايع دستي قديمي ،طر  -گردشگري مذهبي داراي جنبه هاي سياسي نيز است به طوريكه بسياري از اماكن مذهبي متعاقبا اماكن ملي نيز به

يگيرند(1992:10
نهاي ملي مورد استفاده قرار م 
شمار ميآيند و بسياري از اماكن مذهبي براي برپايي جش 

.)Rinschede

س:اماکن مذهبي و بقاع متبرکه:ساليانه ميليونها نفر از کشورهاي مختلف به مکه و مدينه عزيمت نموده و ضمن
يآورند و به
زيارت آرامگاه پيامبر عظيم الشأن السالم (ص) و ساير بقاع مورد نظر در مدينه ،در مکه نيز حج به جا م 
همين ترتيب در ساير شهرهاي اسالمي نيز شاهد رفت و آمد و اجتماع و حضور مسلمانان هستيم .چنانکه در شهر
الهور پاکستان ،مزار سيد علي هجويري و يا آرامگاه خواجه عبداهلل انصاري در هرات و امامزادهها و بقاع متبرکًهًه
تها و اجتماعات عظيم انساني
يباشند .اين حرک 
مختلف در سوريه ،عراق و ايران ساالنه محل اجتماع هزاران زائر م 
ريشه در باورها و اعتقادات ديني دارند .به طوري که زائر احساس م 
يکند هنگامي که با تحمل مشقات فراوان براي
زيارت و تجديد ارادت و اداي نيايش و قرائت فاتحه يا دعا ،مسافت طوالني را طي نموده و به اين اماکن بيايد،
انگيزًهًه اصلي آنها توجه به مباني ديني و مذهبي بوده و در تالش است تا از اين طريق آرامش روحي و رواني خود
را باز يابد .عالوه بر آثار معنوي ،اين اماکن و مقبرهها ،از جايگاه اجتماعي ويژه اي در بين اهالي برخوردارند .به
يهد که بعضي از اين امامزادهها و اماکن متبرکه در ختم دعاوي مردم نقش تعيين کننده
طوري که بررسيها نشان م 
اي دارند .به ترتيبي که قسم ياد کردن به نام امامزاده يا حضور مدعي و مدعي اليه در محل امامزاده و اقرار به
حقانيت يا اشتباه خود ،فوق العاده حائز اهميت بوده و چه بسا دعاوي و اختالفاتي که در اين محل ها ،حل و فصل
يباشد .که امروزه با گذر زمان ،اين اماکن همچنان اعتبار
شده است .اين نشان دهندًهًه ميزان باور مردم به اين اماکن م 
جايگاه خود را در بين مردم حفظ نموده است و ضروري مينمايد که صاحب نظران مسائل تربيتي و رواني به عمق
يتوان گفت اين سلسله مباحث ،جزئي از فرهنگ مردم
و ريشًهًه اين باورها پي ببرند و در احياء آنها بکوشند .زيرا م 
اين مرز و بوم است و ميتواند در حفظ و اصالت و هويت مردم مؤثر باشد .و با توجه به اين مسئله که امروزه در
يدهد و ارتباط مستقيمي با باورها و
اسالم ،گردشگري فرهنگي بخش مهمي از چرخًهًه گردشگري را تشکيل م 
يتوان با نگاه گردشگري اين اماکن مذهبي و بقاء متبرکه در کالبدهاي قديمي شهرها و يا در
نگرشهاي مردم دارد .م 
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مناطق روستايي شناسايي و فضاي پيرامون آنها احياء گردد و موجب رونق اقتصادي و اجتماعي اين مناطق شود
(رياحي.): 43 - 35 : 1384 ،
-1-5-1پيشينه پژوهش
مقوله گردشگري موضوعي است که امروزه ،توجه صاحب نظران و برنامه ريزان را به خود معطوف داشته و به
تدريج به مرحله فني ،اقتصادي و اجتماعي کنوني خود رسيده است (تقوايي .) 43 : 389 1،ازجمله مطالعاتي که در
زمينه گردشگري مذهبي صورت گرفته ميتوان به :ديناري(  :) 1385به بررسي جايگاه گردشگري در دين اسالم
پرداخته و به اين نتيجه رسيده که يکي از مهمترين انگيزه هاي گردشگري در جهان ،مسافرتهاي مذهبي و زيارتي
يشوند ،بويژه اگر آن ناحيه
است .در جغرافياي گردشگري ،مکانهاي مذهبي همواره به عنوان قطب جاذبه شناخته م 
جغرافيايي از چشم اندازهاي طبيعي و زيبا برخوردار باشد ،م 
يتواند جاذبه ي بيشتري را براي گردشگران ايجاد
نمايد .کاويان فر( :)6 38 1به گردشگري مذهبي در فرانسه و جهان پرداخته و به اين نتيجه رسيده که اين نوع
گردشگري در فرانسه در حال افزايش است و عالقه ي مردم به خاطر ديدن از اين مکانها به دين بيشتر شده است.
خسروي ( :)6 38 1به تحليل بايدها و نبايدها ،با بررسي ظرفيتها و مشکالت گردشگري شهرها پرداخته و نتيجه
گرفته که صنعت گردشگري امروزه مهم است و شهرهاي ايران خصوصا قم نيازمند برنامه ريزي براي گردشگري
م
يباشد .منشي زاده و مرادي( :)6 38 1به بررسي تاثير گردشگران مذهبي بر روي فضاهاي کالبدي شهر مشهد پرداخته
بهاي
و به اين نتيجه رسيدهکه با گسترش و رشد باالي زائران به طرف حرم اين بافت به دليل قديمي بودن آسي 
زيادي ديده و تبديل به خرابههايي شده که مشکالت فراواني را براي زائران به وجود اورده است .تقوايي و همکاران
( :) 389 1در تحقيقي به بررسي جاذبه اي گردشگري مذهبي شهرستان ممسني استان فارس پرداختند و به اين نتيجه
رسيدند که اين شهرستان داراي امامزاده هاي بسياري است ،که با نگاه مديريتي به اين منطقه و برنامهريزي صحيح
براي اين خطه از کشورمان ،مي توانيم شاهد احياي اين امامزادهها و محيط پيرامون آنها ودر نهايت محيطي مناسب
جهت جذب گردشگران مذهبي باشيم.
 -2محدوده مورد مطالعه
دهستان حمزه علي در استان چهارمحال وبختياري و شهرستان بروجن به وسعت تقريبي  .109 8 9171هكتار در 50
درجه و  46دقيقه  30ثانيه تا  51درجه و  11دقيقه طول شرقي و  31درجه و  36دقيقه تا  32درجه و  10دقيقه
شمالي واقع شده است .امام زاده حمزه علي در  10کيلومتري روستا  -شهر بلداجي ،و در  35كيلومتري شهر بروجن
مرکز شهرستان ،در ارتفاع تقريبي  2200متر از سطح دريا در باالي تپه مرتفعي قرار گرفته و در اطراف آن دشت
وسيعي دامن گسترده است .به علت
موقعيت طبيعي مناسب ،آب و هواي دلپذير ديگر جاذبه هاي پيرامون آن ،همه ساله هزاران نفر از داخل و خارج
يآيند و چند روزي را در آن بيتوته م 
استان به اين محل م 
يكنند(.معاونت برنامه ريزي استانداري چهارمحال
وبختياري).
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نقشه شماره(:)1جاذبه های گردشگری استان چهارمحال وبختیاری

 -1-2بررسي منابع و جاذبه هاي گردشگري محدوده امامزاده
يهايي مانند ارزش بصري ،سابقه
براي آنكه يك اثر به عنوان جاذبه گردشگري معرفي و تلقي گردد ،وجود ويژگ 
تاريخي ،اعتبار و سنديت ،ارزش تفريحي و ورزشي ،مذهبي ،هنري و ...و در نهايت به عنوان مهمترين عامل،
حداقلي از تقاضاي گردشگري (داخلي ،خارجي و محلي) الزم و ضروري است .لذا جاذبه اثري است كه عال رب هو
ارزشهاي مطلق مورد توجه گردشگران در وضع موجود قرار گرفته باشد .بايد در نظر داشت كه هر اثر به صورت
بالقوه بايستي داراي توانمندی جاذبه باشد و م 
يبايست با آمايش فضايي ،شرايط از قوه به فعل در آمدن را براي اثر
مذكور فراهم نمايد .در زير به بررسي برخي از جاذبههاي نزديک به محدوده اين امامزاده اشاره شده.
-1-1-2زيارتگاه امام زاده حمزه علي(ع) :بقعه امام زاده حمزه علي از نوادگان امام سجاد (ع) در  35کيلومتري
شهر بروجن و در مجاورت شهر بلداجي واقع گرديده است و يکي از قطب هاي مهم سياحتي و زياريت منطقه
محسوب ميشود.
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نقشه شماره()2موقعیت قرارگیری امامزاده حمزه علی

يدهد که خيمه
امام زاده حمزه علي عالوه بر اينکه محل زيارت مردم است در فصل تابستان ،اردوگاهي را تشکيل م 
يکنند .اين امامزاده
يشود و به مدت يک هفته يا بيشتر مردم در اين محل اطراق م 
هاي زيادي در آن مکان بر پا م 
بسيار زيبا بر سر کوهي قرار گرفته که کمرکش کوه آن را آسفالت کرده اند و تمام ماه هاي تابستان پيله وران و
يشوند .امامز اده حمزه علي در کوهي مشرف به دشت
کاسبها در بازار موقت اين محل به کسب و کار مشغول م 
وسيعي قرار گرفته است و آثار کاشيکاري و هنر اسالمي در اين امامزاده مشهوند است .زيارت امام زاده فصلي است
و بيشتر در فصل تابستان صورت م 
يگيرد و مردم از نقاط مختلف استان و حتي از ساير نقاط کشور به اين محل
يشود که محل خريد و فروش لوازم اسباب بازي ،البسه و
يآيند و حدودا بيش از  0002چادر در هر هفته برپا م 
م
مواد غذائي و ...است .آمادگي اين زيارتگاه و تفريحگاه در حدي مطلوب م 
يباشد و در سالهاي اخير از لحاظ
بهداشتي ،مسئولين توجه بيشتري به اين موضوع داشته اند که باعث بهره گيري بهتري از اين محل شده است.
يباشد(سازمان ميراث فرهنگي
ساختمان اين امام زاده در زمان تيمور گورکاني احداث و معماري آن به سبک هندي م 
صنايع دستي و گردشگري).
-2-1-2تاالب چغاخور :تاالب چغاخور با وسعتي بالغ بر  00 14هكتار و سطح آگيري معادل چهل ميليون متر
مكعب در ضلع غربي شهرستان بروجن با فاصله اي قريب پنجاه كيلومتري شهر بروجن و شصت وپنج كيلومتري از
مر كز استان بين ارتفاعات كوه كالر در جنوب وارتفاعات كوه شاپور ناز وكوه بر آفتاب در شمال واقع شده است،
جاده ارتباطي بروجن ناغان ودر واقع راهي كه استان چهارمحال وبختياري را به استان خوزستان مرتبط ميسازد از
شمال تاالب فوق م 
يگذرد ،چغاخور از دير باز يكي از مناطق ييالقي ايل بختياري در حوزه شهرستان بروجن بوده
وهست فضاي وسيع و هواي لطيف و چشم اندازهاي بديع ،همراه با آواز و پرواز پرندگان مهاجر و بومي ،اين تاالب
را در رديف يكي از كانون هاي مهم جذب گردشگري در استان قرار داده است(احمدي.) 69 : 389 1،

شناسايي عوامل موثر بر توسعه گردشگري19 ...

-3-1-2تاالب گندمان:وسعت اين تاالب كه در جنوب غربي گندمان واقع شده 089 ،هكتار است و ارتفاع آن از
يباشد .منابع تامين كننده آب تاالب عالوه بر باران و برف ،چشمهها (چشمههاي حاشيه
سطح دريا  2219متر م 
تاالب چون گل كوچك ،گل بزرگ ،مرادان و نصيرآباد) و رودخانه آقبالغ است .پوشش گياهي تاالب را عمدتا گونه

يتوان به درختان بيدَ ،مَمرغ ،جگن ،ساز ،ني ،لويي ،زنبق،
يدهد كه از آن جمله م 
هاي حاشيه اي و نم پسند تشكيل م 

آالله آبي ،هزار ني ،بارهنگ آبي ،نخل مرداب ،عدسك آبي و بزواش اشاره كرد .اطراف آن نيز همچون تاالب
يشود .چشمههاي
چغاخور پوشيده از مرغزاري زيباست كه معمو ًالًال به عنوان مرتع غني براي چرا احشام استفاده م 
يآيند ،آب تاالب را نيز تامين
اطراف تاالب عالوه بر آنكه مكان مناسبي براي گذران اوغات فراغت به شمار م 
يتوان به انواع مرغاب 
يكنند .از انواع پرندگان دائمي و مهاجري كه در تاالب شناسايي شدهاند م 
م
يها ،كوكر و آنقوت
اشاره كرد(اميني.) 43 : 1383 ،

-4-1-2تاالب سولقان (سوگمال) :در بين ارتفاعات كوه سوخته در شمال و دامنهها با شيب ماليم كوه كالر با
يگذرد .گونه هاي
وسعتي بالغ بر يكصدو هشتاد هكتار قرار دارد جاده ارتباطي ناغان شهركرد از شمال تاالب فوق م 
گياهي تاالب را بيشتر نباتات آبزي قوطه ور مانند عدسك آبي وگونههاي شناور را سنبله آبي تشكيل ميدهد .تاالب
يباشد .سولقان
فوق در فصل مهاجرت يكي از سايتهاي قابل توجه پرندگان آبزي بخصوص خانواده غازها و اردك م 
از جمله محيط هاي آبي است كه در دهه شصت ،چهار گونه ماهي كپور ،آمور ،فيتوفاك ،و بيگ هد به آنجا معرفي
ينمايد .تاالب سوگمال بيش از هشت
شده است ،ليكن در حال حاضر تنها گونه كپور در آنجا زيست وزاد آوري م 
كيلومتر مربع مساحت دارد كه عمق آب آن در گذشته متجاوز از يك متر بود .اين تاالب محل مناسبي براي زندگي
يهاي
يكرد ولي به علت عدم توجه كافي و بهرهبردار 
مرغان آبي بود و انواع پرندگان مهاجر را به خود جلب م 
نهاي حاشيه اين تاالب ،تعداد پرندگان محاجر رو به كاهش گذاشته و فضاي
نامعقول و غير اصولي از آب و زمي 
زيباي آن تخريب شده است .از انواع پرندگاني كه در اين تاالب شناسايي شدهاند م 
يتوان به چنگر ،يوز گنبي ،قور
قور و قزل غاز اشاره كرد(اميدوار.) 65 : 1380 ،
 -3مواد و روشها
با توجه به مؤلفه هاي مورد بررسي و ماهيت موضوع ،رويکرد حاکم براين پژوهش «توصيفي -تحليلي» ميباشد.
اين تحقيق از نظر هدف ،کاربردي بوده و در بخش ادبيات تحقيق ،براي جمع آوري اطالعات از روش اسنادي و

کتابخانهاي و ميداني استفاده شده است .در ضمن براي تجزيه و تحليل دادهها از مدل  SWOTاستفاده شده است.

مدل استراتژيک  SWOTبه ارزيابي نقاط قوت و ضعف شناسايي عوامل موثر بر توسعه گردشگري مذهبي در

استان چهارمحال وبختياري پرداختيم و سپس با استفاده از نظر  20نفر از کارشناسان گردشگری و یا درگیر با مقوله
گردشگری استان چهارمحال وبختیاری به کمی کردن عوامل شناسا یی شده اقدام گردید.
-1-3مدل  :SWOTاين مدل ابزار برنامه ريزي تحليلي و استراتژيکي است که اغلب در رويکرد برنامه ريزي
تهاي
يگيرد .منطق رويکرد مذکور اين است که راهبرد اثر بخش بايد قوتها و فرص 
مشارکتي مورد استفاده قرار م 
فها و تهديدها را به حداقل برساند .اين منطق اگر درست به کار رود نتايج
سيستم را به حداکثر برساند ،ضع 
بسيارخوبي براي انتخاب و طراحي يک راهبرد اثربخش خواهد داشت (حکمت نيا و موسوي .) 293 : 1385 ،براي
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موفقيت در انجام روش  ،SWOTالزم است که شناخت خوبي در مورد وضعيت موجود و روند هاي حاکم ،وجود
داشته باشد .تحليل SWOT ،داراي دو مؤلفه اي اصلي به شرح زير است :در واقع نقطة کليدي اين مدل ،تجزيه و

تحليل دامنه اي از همة جنبه هاي موقعيتي سيستم و در نتيجه فراهم کننده چارچوب مفيدي براي انتخاب راهبرد
يشود:
است (مباركي .)621 :6 38 1 ،تحليل SWOTدر قالب جداول طراحي شده و مراحل بصورت زير انجام م 
 -1تهية فهرستي از فرصتها ,تهديدها ,نقاط قوت و ضعف و در قالب جداول.
 -2تشريح و تفسير هر يك از فرصت ها ,تهديد ها ,نقاط قوت و ضعف در قالب (تحليل برنامه ريزي توسعة
فضايي ناحيه اي به روش ( )SWOTافتخاري و مهدوي .)9 : 1385 ،تکميل ماتريس  SWOTو تدوين راهبردهاي

گوناگون براي هدايت سيستم در آينده صورت ميگيرد.
يها
جدول شمارة ( :)1جدول ماتريس  SWOTو نحوه تعيين استراتژ 

منبع(:افتخاري و مهدوي) 9:1385 ،

پس از تهيه فهرست شاخصها و پااليش و طبقهبندي آنها ،مجموعه شاخ 
صها در چهار دسته موضوعي اقتصادي،
اجتماعي -فرهنگي ،اکولوژيکي و زيرساختي در جدولهاي شماره ( )2و ( )3در دو گروه عوامل دروني و بيروني
مجزا شدهاند.سپس به کمی کردن معیارهای زیر اقدام گردید که بدین منظور از نظر کارشناسان گردشگری استان
صها بدين صورت بوده که براي هر شاخص در
استفاده شده است معيار سنجش و درجهبندي هر يک از شاخ 
دامنهاي از ( )1تا ( )5امتيازدهي شده که ( )1به معناي داشتن اهميت خيلي کم )2( ،به معناي اهميت کم )3( ،به
معناي اهميت متوسط )4( ،به معناي اهميت زياد و ( )5به معناي اهميت خيلي زياد در توسعه گردشگري منطقه
يباشد .سپس دادههاي گردآوري شده بر حسب مجموع وزن ،وزن نسبي و امتياز وزني آنها محاسبه شده و
م
صهاي چهارگانه به منظور شناسايي وضعيت هريک از آنها ارائه شده است .در
مجموع امتياز نهايي هر يک از شاخ 
نهايت با مجموع امتيازات شاخ 
صهاي چهارگانه به وضعيت موجود از نظر عوامل داخلي و خارجي پي برده شده
است.
 -1-1-3شاخص هاي شرايط دروني( :)IFASکه توسط نقاط قوت و ضعف در وضعيت موجود توصيف
ميشوند
نقاط قوت ) :(Strengthsوجود چشم اندازهاي زيبا و بي نظير ،وجود زمينه هاي سرمايه گذاري در زمينة
تها و مبارزه با تهديدها کمک
توريسم ،محيطي آرام و دلنشين ،حس مهمان نوازي مردم مناطق به استفاده از فرص 
يکند.
م
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نقاط ضعف) : (Weaknessesشرايط دروني يا هرگونه نقص داخلي که موقعيت رقابتي يک منطقه را به خطر
تها را کاهش ميدهد .جدول خالصه تجزيه تحليل عوامل داخلي ،روشي براي
ياندازد و يا امکان استفاده از فرص 
م
سازماندهي عوامل داخلي و طبقه بندي آنها در دو مقوله نقاط ضعف و قوت است (حکمت نيا.)982 :8315 ،
 -2-1-3شاخص هاي بيروني ( )EFASکه از طريق تهديد موجود و فرصت هاي ناشناخته توصيف ميشود:
فرصت) :(Opportunitiesهر موقعيت يا ويژگي خارجي که در جهت تقاضاي موضوع مورد نظر باشد.
تهديد) :(Threatچالش هاي حاصل از روند نامطلوب يا هر شرايط خارجي است که به صورتي نامساعد بر
يگذارد (افتخاري و مهدوي.)7 : 1385 ،
موقعيت موضوع تأثير م 

شکل شمارة ( :)1نمودار تجزيه و تحليل SWOT
منبع((Wright and Priwgle, 1998:64

-2-1-3کمی کردن یافته های ماتریس  SWOTتحقیق

به منظور کمی کردن ماتریس swotابتدا نقاط قوت ضعف فرصت و تهدیدات استخراج شده از مطالعات را در
جدول شماره 4و  5بصورت موضوعی(اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،اکولوژیکی و زیرساختی) دسته بندی نموده و
از  20متخصص و کارشناس درگیر با مقوله گردشگری درخواست گردید به هر یک از نقاط قوت ،فرصت ،ضعف و
تهدید امتیازی بین  0تا  20اختصاص دهند سپس نظر کلیه کارشناسان جمع اوری و میانگین امتیاز اکتسابی برای
هریک از معیارها محاسبه گردید (ستون وزن جدول شماره 4و )5سپس مجموع وزنهای اکتسابی برای نقاط قوت،
یکنید مجموع وزنها برای
ضعف ،فرصتها و تهدیدات محاسبه گردید .همانطور که در جدول شماره ()4مالحظه م 
تها 671و تهدیدات  219میباشد .برای
معیارهای نقاط قوت  ، .4 8 47برای نقاط ضعف 261 ،برای معیارهای فرص 
یکنیم برای مثال برای محاسبه وزن
محاسبه وزن نسبی هر کدام از معیارها وزن آن معیار را بر وزن مجموع تقسیم م 
نسبی معیار اول نقاط قوت اقتصادی(تمرکز فعاليـتهای اقتصادی منطقه بر بخش توليدات دامی و لبنی)بدین
صورت عمل کردیم.
مجموع وزن نقاط قوت ÷وزن نقطه قوت(بازديد هفتگي بيش از  20هزار نفر زائر و گردشگر از منطقه بخصوص در
نيمه اول سال= ).وزن نسبی 91÷ .4 8 47 =0/ 0397
به منظور تع یی ن طبقه هر یک از معیارها از رابطه زیر استفاده شد

برای تع یی ن فاصله سایر طبقات از بصورت زیر عمل شد
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برای محاسبه امتیاز وزنی ستون  11جداول شماره 2و 3نیز مقادیر وزن نسبی این جداول را درستون درجه بندی نظیر
ضرب نمودیم سپس تمامی این مقادیر را برای هر کدام از عوامل چهارگانه( )S.W.O.Tجمع کرده و وزن نها یی

بدست امد .همانطور که در جداویل زیر مالحظه میکنید مجموع امتیاز وزنی برای نقاط قوت( 3/338)Sنقاط ضعف

( 3/262 )Wفرص 
تها( 3/053)Oو تهدیدات( )Tشناسا یی شده مجموع امتیاز وزنی  2/ 974را به کسب نموده است.
شاخصها

جدول شمارة ( :)2جدول ماتريس عوامل داخلي ( )IFASمؤثر بر بر توسعه گردشگري مذهبي
وزن

درجه

امتياز

نسبي

بندي

وزني

5

./ 198

 -1طيف وسيع جمعيت کم در امد در

/0001

منطقه

/0 58

 -2عدم تمايل مردم مناطق نمونه جهت

نقاط قوت

وزن

 -1بازديد هفتگي بيش از  20هزار نفر زائر و گردشگر

91

/0 397

 -2مستعد بودن و آماده بودن منطقه جهت سرمايه

16

/0433

3

14

/0292

2

از منطقه بخصوص در نيمه اول سال.
گذاري

نسبي

بندي
4

/ 260

1

/0 53

نقاط ضعف

وزن
17

/0 65

14

/350

سرمايه گذاري در بخش گردشگري،

 -3اعتقاد مسئولين به اشتغال زايي به وسيلة گسترش و

به جهت عدم آشنايي با اين صنعت.

اقتصادي

توسعة توريسم ،به عنوان يکي از مهم ترين راهکارهاي
توسعة مناطق کمتر توسعه يافته.

وزن

درجه

امتياز
وزني

17

/0553

 -4تکيه بر توليدات و مصنوعات محلي و امکان ارئه
مستقيم به گردشگران

61

 -5وجود بازارهاي محلي در محدوده امامزاده و و

15

امکان رونق بيشتر آنها

4

/ 142

3

/ 10

3

/0 94

/0433
/0313

 -6وجود صنايع دستي قابل صدور در منطقه
جمع

97

-----

----

/ 693

 -7وجود وضعيت باالي آگاهي مردم مناطق و حس

11

/0922

1

/022

نها نمادها و سنتهاي محلي که خود
 -8وجود ايي 

12.6

/0 263

1

/0 26

 -9وجود امنيت اجتماعي باال بواسطه وجود ماموران

همکاري و مشارکت در بين مردم منطقه.

اجتماعي و فرهنگي

انتظامي
تنوع الگوي زيستي معيشتي منطقه
 - 11مجاورت و نزديکي با مراکز جمعيتي و شهري.

61

/016

3

 -4در صد باالي بي سوادي

14

/350

1

/0 53

 -5مهاجرت نيروهاي متخصص منطقه

17

/0 65

4

/ 260

 -3ضعف شدن اعتقادات مذهبي در
بين نسل جوان کشور و جوانان منطقه.

يباشد.
عامل جدب گردشگران م 

 - 10حضور جامعه عشايري در کنار جامعه روستايي و

31

----

----

/313
/381

4
61 .4

/0 342

3

/731

15

/0313

4

/0 94

17

/0553

18

/0 376

5

به شهرهاي پيراموني

/ 142
/881

 - 12اعتقادات مذهبي قوي در بين مردم و مورد احترام
بودن فرزندان و نوادگان امامان شيعه در بين مردم که
يشود.
باعث جذب زو ار وگردشگران به اين منطقه م 
جمع

90

----

----

/ 610

47

----

----

/ 498

شناسايي عوامل موثر بر توسعه گردشگري95 ...
 - 13وجود چشم اندازهاي زيبا و منحصر به فرد.

15.9

/0704

5

/302

وتنوع ناهمواري و چشم انداز (کوه ،تپه و دشت)
 - 14وجود اب و هواي مناسب و دلپذير در دو فصل
بهار و تابستان

محيطي و کالبدي.
13.8

/0283

5

/119

 -7ناشناخته بودن امامزاده در بين

17.5

/0 67

4

/ 268

14.7

/0363

4

/ 145

هموطنان.

91 .2

/0 73

5

/ 367

 -8فراهم نبودن امکان بهره برداري در

17 .1

 - 15داشتن محيطي آرام و بي سر و صدا ،بخصوص
براي شهرنشينان.

91

/0 397

5

/ 198

 -61نزديکي به مقاصد گردشگري مهم مانندجاذبه
هاي طبيعي مانند ،رودخانه ،تاالب

 -6نامناسب بودن زيرساخت هاي

فصول سرد سال به دليل دوره طوالني
يخبندان

17

/0553

4

/ 142

14 .5

 -9توزيع نامناسب گردشگران در

اکولوژيکي

16.5

/0 344

4

/731

 -10عبور گسله هاي متعدد از پيرامون

امامزاده.

13

/0 271

2

/0 54

منطقه و امکان بروز زلزله

- 18ارتفاعات شاپور ناز ،بر افتاب و کوه کالر در

18 .8

/0 392

5

/691

18.5

/0683

5

/ 193

منطقه

/ 065

4

/262

/055

1

/055

فصول مختلف

- - 17وجود منابع ابي در منطقه و محدوده بالفصل آن
چغاخور ،باغهاي زيباي روستاي اورگان در نزديکي

14.7

/0 66

4

/ 266

 -91جاذبه هاي فرهنگي واقع درمحدوده امامزاده
 - 20نزديکي به شهر بلداجي به عنوان پايتخت گز
ايران
 - 21قرار گيري در مسير محور شماره  2گردشگري
استان
-----

----

1/ 463

17 .5

/0 365

4

/641

 -11عدم وجود خدمات بهداشتي و

و)...

16

/0433

3

/001

درماني.

 - 23مراکز پذيرايي و نوشيدني(رستوران ،کبابي و قهوه

12.7

/0953

4

/ 143

 -12نامناسب بودن تأسيسات و

جمع
 -22واحدهاي اقامتي(زائرسرا ،نشيمن گاه و الچيق

85.7

خانه)

تسهيالت اقامتي و رفاهي.

 - 24خدمات اطالع رساني گردشگري و ومعرفي

 -13عدم آشنايي مردم مناطق و عدم
61

/0433

3

/001

آشنايي آنها در نحوة برخورد با

عنوان يکي از مناطق نمونه گردشگري استان

12.8

/0083

5

/ 190

گردشگران.

 - 25تسهيالت و خدمات پزشکي و ايمني در نزديکي

16.5

 - 26فراهم بودن خدمات پست ،تامين آب ،تامين برق

14

 - 27راه دسترسي مناسب و شبکه و ناوگان حمل و

18

امامزاده حمزه علي از سوي سازمان ميراث فرهنگي به

زيرساختي

15 8

امامزاده

/0 344

و ارتباطات راه دور(تلفن و موبايل)

17

/0 65

4

/ 260

17.5

/0 67

4

/ 268

13 .5
61

 -14عدم وجود مدیریت یکپارچه و

15

تداخل وظایف ارگانها وادارات مختلف

18.3

 -15بوي نامطبوع حاصل از زبالهها و
/0292

نقل

4

/731

----

----

1/022

2

/850

/0 51
/016
/0 57

1
3
2

/150
/381
/ 114

5
/070

/053

عدم جمع اوري به موقع آنها.
 -61نا مناسب بودن تأسيسات و

/0 376

5

/881

تسهيالت تفريحي.

 - 28سيستم دفع فاضالب و زباله و وجود سرويسهاي
بهداشتي مناسب
 - 29عبور جاده ارتباطي به ايذه از ضلع جنوبي
امامزاده
جمع

133.4

-----

مجموع وزن

4 78 .4

1

----

1/ 065

جمع

79.3

----

338.3

مجموع وزن

261

1

منبع :یافتههای پژوهش

----

1/922
62 2 3.
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 96فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 
جدول شمارة ( :)3جدول ماتريس عوامل خارجي ( )EFASمؤثر بر بر توسعه گردشگري مذهبي
صه ا
شاخ 

وز ن

درجه

امتياز

نسبي

بندي

وزني

 -1افزايش رشد اقتصادي

18

/201

4

/904

 -2افزايش کار آفريني در منطقه

91

/701

5

/935

 -3جذب نيروهاي تحصيلکرده

18

/201

4

/904

فرصت ها

وز ن

تهديد ها

وزن

 -1گسترش فعاليتهاي زمين

15

خواري در منطقه
 -2افزايش قيمت زمين و بورس

15.3

وزن

درجه

امتياز

نسبي

بندي

وزني

/0486

2

/631

/0661

1

/ 061

بازي زمين و بالطبع افزايش بار

دانشگاهي
اقتصادي

مالي ايجاد تجهيزات و تأسيسات
گردشگري.

17

/ 0776

4

/3 10

 -3باال رفتن مخارج سرمايه

61

/ 07 30

3

/ 219

گذاري

13

/ 0593

1

/950

 -4افزايش نرخ تورم در منطقه
 -5افزايش نرخ ماليات
ج مع

55

----

---

1/753

 -4افزايش در مدت زمان اوقات

15.6

/0 93

2

/781

در امد مردم.

15.3

/087

1

/ 08 7

کاري فساد اخالقي)

 -5باال رفتن سطح فرهنگ مردم

61

/0 90

2

/181

 -7عدم درک روشن از توريسم در

اجتماعي و فرهنگي

فراعت ،در نتيجه باال رفتن

 -6تراکم بيش از حد جمعيتي و

75.5

----

----

/787

17

/0 776

4

/3 10

15

/0486

2

/1 36

افزايش تخلفات اجتماعي(بزه

بين مردم محلي مناطق.

محلي در برخورد با
گردشگران مختلف.

 -8ايجاد روحيه مصرف گرايي در

 -6باال رفتن سطح سواد مردم

بين مردم منطقه

منطقه به واسطه باال رفتن سطح

 -9تغيير در باورها و ارزشها

اگاهي و درک آنها در برخورد با

مردم بومي منطقه

13

/0 593

14

/0 63 9

1
2

/0 59
/1 27

گردشگران
ج مع

48

----

---

/754

 -7حفظ محيط زيست و اهميت

18

/102

4

/904

 - 10از بين رفتن و تخريب محيط

يافتن حفاظت از آن

59

----

----

/436

18

/ 0821

5

/0 41

زيست منطقه
 - 11نبود برنامه ريزي جهت

17

زيست محيطي ناشي از حضور

61

اکولوژيکي

کاهش اثرات

/ 0776

4

/3 10

3

/291

/0037

گردشگر
- 12رعايت نکردن مسائل بهداشتي
و آلودگي محدوده امامزاده
ج مع

18

----

---

/904

 -8امکان اتصال امامزاده به کريدور

91

/701

5

/935

 - 13اختيارات محدود سازمان

تا بندر از طريق جاده ارتباطي

نيروهاي متخصص.
17

/0 96

3

/982

17.5

/99

3

/ 298

زيرساختي

 -9افزايش توجه و تمايل مسئوالن
جهت توسعةفعاليت هاي

17

/0 776

4

/3 10

16.5

/0357

4

/103

هاي موجود درمنطقه جهت جذب

ارتباطي (شمال -جنوب) جاده بندر
بروجن -گندمان -بلداجي

51

----

----

/939

 - 14فاصله زياد امامزاده حمزه
علي از تنها فرودگاهواقع در استان
(فرودگاه شهرکرد)

گردشگري در اين مناطق.
- 10فراهم شدن فن آوري توليد،
توسعه ارتباطات ،توسعه نرم
افزارها ،تحقيق و توسعه ،توسعه فن
آوري اطالعات
ج مع

54

مجموع وزنها

671

----

---

1/721

33.5

59 3 3.

219

منبع :یافتههای پژوهش

----

----

/116
2.974

شناسايي عوامل موثر بر توسعه گردشگري97 ...

يشود  29نقطه قوت در برابر  16نقطه ضعف و  10فرصت در
چنانکه در جدولهاي شماره ( )3و ( )2مشاهده م 
برابر  14تهديد براي توسعه گردشگري مذهبي در محدوده امامزاده حمزه علي وجود دارد .در مجموع  39نقطه قوت
تها و  30نقطه ضعف و تهديد به عنوان محدودي 
و فرصت به عنوان مزي 
تها و تنگاهاي توسعه گردشگري مذهبي
در محدوده امامزاده حمزه علي قابل شناسايي است.
 -4نتايج تحقيق
 -1-4بررسي نقاط قوت در محدوده مورد مطالعه :نگاهي به شکل شماره ( )2نشان م 
يدهد بيشترين نقاط قوت
يباشد .از مهمترين نقطه
مربوط به عامل اکولوژيکي با امتياز وزني  1/ 46 3و عامل زيرساختها با امتياز وزني  1/0 65م 
يتوان به وجود چشم اندازهاي زيبا و منحصر به فرد .وتنوع ناهمواري و چشم انداز
تهاي عامل اکولوژیکی م 
قو 
(کوه ،تپه و دشت)اشاره کرد و در بين زيرساختها منطقه عبور جاده ارتباطي به ايذه از ضلع جنوبي امامزاده و
فراهم بودن خدمات پست ،تامين آب ،تامين برق و ارتباطات راه دور(تلفن و موبايل) اشاره نمود همچنين عامل
اجتماعي و فرهنگي با امتياز وزني  0/ 610کمترين امتياز را به خود اختصاص داده است.
 -2-4بررسي نقاط ضعف در محدوده مورد مطالعه :مطابق محاسبات در جدول شماره ( )2باالترين نقطه ضعفهاي
يباشد .امتياز وزني اين عامل  1/022محاسبه شد مهمترين
توسعه اين محدوده مربوط به عامل اکولوژيکي منطقه م 
فهاي اکولوژيکي محدوده م 
ضع 
يتوان از فراهم نبودن امکان بهره برداري در فصول سرد سال به دليل دوره طوالني
يخبندان ونامناسب بودن زيرساخت هاي محيطي و کالبدي نام برد .با توجه به عدم توانايي در کنترل عوامل
اکولوژيکي و طبيعي منطقه م 
يتوان با فراهم کردن تاسيسات و تجهيزات در محدوده به کاهش اثر منفي اين عامل
غلبه و شرايط را براي حضور گردشگران در فصول سرد سال نيز فراهم نمود
تها پيش رو در محدوده مورد مطالعه :در جدول شماره ( )3عوامل اقتصادي موجود در منطقه
 -3-4بررسي فرص 
با کسب امتياز وزني  1/357بيشترين وزن را کسب نمود اين فرصتها عبارت بودنداز -1افزايش رشد اقتصادي -2
افزايش کار آفريني در منطقه  -3جذب نيروهاي تحصيل کرده دانشگاهي ،اما نکته قابل تامل فراهم بودن فرصتهاي
يتوان از امکان اتصال امامزاده به کريدور ارتباطي
خوب به منظور توسعه زير ساختهاي منطقه بود و از اين ميان م 
(شمال -جنوب) جاده بندر تا بندر از طريق جاده ارتباطي بروجن -گندمان -بلداجي نام بردکه در اين بين با کسب
امتياز وزني  /935بيشترين وزن رادر بين تمامي فرصتهاي موجود در منطقه به خود اختصاص داد .اميد است با
اتصال اين امامزاده به کريدورارتباطي شمال – جنوب شاهد توسعه گردشگري در اين منطقه باشيم.

 -4-4بررسي تهديدات پيش رو در محدوده مورد مطالعه :مطابق محاسبات درجدول شماره ( )3مهمترين تهديدهاي
توسعه گردشگري مذهبي در امامزاده حمزه علي شامل تهديدات اکولوژيکي با امتياز وزني  /939و تهديدات
يتوان به از بين رفتن و تخريب محيط
اقتصادي با امتياز وزني  /787است .از مهمترين تهديدهاي اکولوژيکي م 
زيست منطقه اشاره کرد .مهمترين تهديد اقتصادي نيز باال رفتن مخارج سرمايه گذاري و افزايش نرخ تورم در منطقه
اشاره نمود .اميد است با کمکهاي دولت و حمايتهايي که از سرمايه گذاران بخش خصوصي انجام ميگيرد بر اين
مشکل نيز غلبه نمود و شاهد توسعه گردشگري در اين منطقه باشيم جدول شماره  4نقاط قوت و ضعف و
فرص 
تها و تهديدات پيش رو به ترتيب وزن نسبي اکتسابي آنها ارائه گرديده است.
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 89فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 
جدول شمارة ( :)4ماتريس ( SWOTعوامل اصلي تأثير گذار در توسعةگردشگري مذهبي در امامزاده حمزه علي)
داخلي

بيروني

تها
) (Sقو 

فرصتها )(O

 -S1وجود چشم اندازهاي زيبا و منحصر به فرد .وتنوع ناهمواري و چشم انداز (کوه،

تپه و دشت)

-O1افزايش کار آفريني در منطقه

-O2امکان اتصال امامزاده به کريدور ارتباطي (شمال -جنوب) جاده بندر تا

S2بازديد هفتگي بيش از  20هزار نفر زائر و گردشگر از منطقه بخصوص در نيمه اول

بندر از طريق جاده ارتباطي بروجن -گندمان -بلداجي

 -S3نزديکي به مقاصد گردشگري مهم مانندجاذبه هاي طبيعي مانند ،رودخانه ،تاالب

-O4جذب نيروهاي تحصيلکرده دانشگاهي

 -S5قرار گيري در مسير محور شماره  2گردشگري استان

-O6فراهم شدن فن آوري توليد ،توسعه ارتباطات ،توسعه نرم افزارها،

 -S6وجود اب و هواي مناسب و دلپذير در دو فصل بهار و تابستان

تحقيق و توسعه ،توسعه فن آوري اطالعات

سال.
 -S4نزديکي به شهر بلداجي به عنوان پايتخت گز ايران

-O3افزايش رشد اقتصادي

-O5حفظ محيط زيست و اهميت يافتن حفاظت از آن

 -S7فراهم بودن خدمات پست ،تامين آب ،تامين برق و ارتباطات راه دور(تلفن و

-O7افزايش توجه و تمايل مسئوالن جهت توسعةفعاليت هاي گردشگري

 -S8اعتقادات مذهبي قوي در بين مردم و مورد احترام بودن فرزندان و نوادگان امامان

-O8افزايش در مدت زمان اوقات فراعت ،در نتيجه باال رفتن در امد مردم.

موبايل)
شيعه در بين مردم که باعث جذب زو ار وگردشگران به اين منطقه ميشود.
 -S9عبور جاده ارتباطي به ايذه از ضلع جنوبي امامزاده

 -S10واحدهاي اقامتي(زائرسرا ،نشيمن گاه و الچيق و)...

 -S11داشتن محيطي آرام و بي سر و صدا ،بخصوص براي شهرنشينان.
 -S12خدمات اطالع رساني گردشگري و ومعرفي امامزاده حمزه علي از سوي سازمان

ميراث فرهنگي به عنوان يکي از مناطق نمونه گردشگري استان

 -S13تکيه بر توليدات و مصنوعات محلي و امکان ارئه مستقيم به گردشگران
 -S14مجاورت و نزديکي با مراکز جمعيتي و شهري.

- -S15وجود منابع ابي در منطقه و محدوده بالفصل آنچغاخور ،باغهاي زيباي روستاي
اورگان در نزديکي امامزاده.
-S16ارتفاعات شاپور ناز ،بر افتاب و کوه کالر در منطقه

 -S17راه دسترسي مناسب و شبکه و ناوگان حمل و نقل
 -S18وجود امنيت اجتماعي باال بواسطه وجود ماموران انتظامي
 -S19مستعد بودن و آماده بودن منطقه جهت سرمايه گذاري

 -S20وجود بازارهاي محلي در محدوده امامزاده و و امکان رونق بيشتر آنها
 -S21مراکز پذيرايي و نوشيدني(رستوران ،کبابي و قهوه خانه)

 -S22تسهيالت و خدمات پزشکي و ايمني در نزديکي امامزاده
 -S23وجود صنايع دستي قابل صدور در منطقه

 -S24حضور جامعه عشايري در کنار جامعه روستايي و تنوع الگوي زيستي معيشتي
منطقه
 -S25اعتقاد مسئولين به اشتغال زايي به وسيلة گسترش و توسعة توريسم ،به عنوان
يکي از مهم ترين راهکارهاي توسعة مناطق کمتر توسعه يافته.

 -S26سيستم دفع فاضالب و زباله و وجود سرويسهاي بهداشتي مناسب
 -S27جاذبه هاي فرهنگي واقع درمحدوده امامزاده

 -S28وجود ايينها نمادها و سنتهاي محلي که خود عامل جدب گردشگران ميباشد.

 -S29وجود وضعيت باالي آگاهي مردم مناطق و حس همکاري و مشارکت در بين
مردم منطقه.

در اين مناطق.

-O9باال رفتن سطح سواد مردم منطقه به واسطه باال رفتن سطح اگاهي و

درک آنها در برخورد با گردشگران

 -O10باال رفتن سطح فرهنگ مردم محلي در برخورد باگردشگران مختلف.
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) (Tتهديدات

) (Wضعف ها

 -T1از بين رفتن و تخريب محيط زيست منطقه

-W1فراهم نبودن امکان بهره برداري در فصول سرد سال به دليل دوره طوالني يخبندان

 -T2باال رفتن مخارج سرمايه گذاري

-W2نا مناسب بودن تأسيسات و تسهيالت تفريحي.

 -T3نبود برنامه ريزي جهت کاهش اثرات زيست محيطي ناشي از حضور

-W3ناشناخته بودن امامزاده در بين هموطنان.

گردشگران.

-W4نامناسب بودن تأسيسات و تسهيالت اقامتي و رفاهي.

 -T4تراکم بيش از حد جمعيتي و افزايش تخلفات اجتماعي(بزه کاريو فساد

-W5نامناسب بودن زيرساخت هاي محيطي و کالبدي.

اخالقي)

-W7طيف وسيع جمعيت کم در امد در منطقه

متخصص.

 -T5اختيارات محدود سازمان هاي موجود در منطقه جهت جذب نيروهاي

-W6توزيع نامناسب گردشگران در فصول مختلف

 -T6فاصله زياد امامزاده حمزه علي از تنها فرودگاه واقع در استان (فرودگاه

-W8مهاجرت نيروهاي متخصص منطقه به شهرهاي پيراموني
-W9عدم وجود خدمات بهداشتي و درماني.

شهرکرد)

-W10ضعف شدن اعتقادات مذهبي در بين نسل جوان کشور و جوانان منطقه.

 -T7افزايش نرخ تورم در منطقه

-W12بوي نامطبوع حاصل از زبالهها و عدم جمع اوري به موقع آنها.

 .-T9گسترش فعاليتهاي زمين خواري در منطقه

-W14عدم تمايل مردم مناطق نمونه جهت سرمايه گذاري در بخش گردشگري ،به

 -T11تغيير در باورها و ارز 
شها مردم بومي منطقه

-W11عدم وجود مدیریت یکپارچه و تداخل وظایف ارگانها وادارات مختلف
-W13عبور گسله هاي متعدد از پيرامون منطقه و امکان بروز زلزله

 -T8رعايت نکردن مسائل بهداشتي و آلودگي محدوده امامزاده
 .-T10عدم درک روشن از توريسم در بين مردم محلي منطقه
 -T12افزايش قيمت زمين و بورس بازي زمين و بالطبع افزايش بار مالي

جهت عدم آشنايي با اين صنعت.
-W15در صد باالي بي سوادي

 -W16عدم آشنايي مردم مناطق و عدم آشنايي آنها در نحوة برخورد با گردشگران.

ايجاد تجهيزات و تأسيسات گردشگري
 -T13افزايش نرخ مالياتي

 -T14ايجاد روحيه مصرف گرايي در بين مردم منطقه

منبع :یافتههای پژوهش

پس از تجزيه و تحليل عوامل داخلي و خارجي ،به منظور تبيين وضعيت کلي گردشگري مذهبي در اين محدوده ،به
صورت سيستماتيک و جامع به بررسي تطبيقي اين عوامل پرداخته شده است .شکل شماره ( )1اين وضعيت را نشان
تها و قو 
يشود کشيدگي نمودار به سمت فرص 
يدهد .همان طور که مشاهده م 
م
تها گرايش دارد .باال بودن مجموع
تها پيش رو (مجموع امتياز وزني  )3/ 35 9نشان
امتياز نقاط قوت (مجموع امتياز وزني  )3/238و امتياز مجموع فرص 
يهاي باالي منطقه در زمينه توسعه گردشگري مذهبي م 
دهنده توانمند 
يباشد ولي در عين حال جهت توسعه
يبايست به برطرف کردن
گردشگري مذهبي در محدوده امامزاده حمزه علي ضعفهاي اساسي نيز وجود داردکه م 
اين ضعفها اقدام نمود و در ضمن تهديداهاي پيش روي را مد نظر قرار داد.
صها
جدول شماره ( :)4امتياز نهايي شاخ 
شاخص

امتياز

ضعفها

3/262

تها
قو 

تها
ف رص 
تهديدها

3/238
3/ 35 9
2/ 974

صها
نمودار شماره :1نمودار تارعنکبوتي امتياز نهايي شاخ 
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 -5 -4تدوين استراتژي و ارائه راهبرد به منظورتوسعه گردشگري مذهبي در امامزاده حمزه علي
يگويند .عبارت است از :طراحي مأموريت و
تدوين استراتژيک که اغلب به آن برنامه ريزي بلندمدت استراتژيک م 
سياست هاي مجموعه .تدوين استراتژي با تجزيه و تحليل موقعيت شروع م 
يشود .تجزيه و تحليل موقعيت عبارت
تهاي بيروني و نقاط قوت دروني با توجه به تهديدهاي
است از :پيدا کردن استراتژي يا موازنة استراتژيک بين فرص 

خارجي و ضعف هاي داخلي ،در جهت رفع آن ها .عوامل استراتژيک يک مجموعه عبارتند از :نقاط قوت )،(S

يها يا شايستگيهاي بارز
تها ) (Oو تهديدها ) .(Tاين عوامل نه تنها به شناسايي ويژگ 
نقاط ضعف ) ،(Wفرص 
مجموعه ،توانايي ويژه ،منابع تحت اختيار و روش اصلي استفاده از آنها کمک کند ،بلکه بايد در شناسايي
تهايي که مجموعه در حال حاضر و به دليل نداشتن منابع مناسب نمي تواند از آنها بهره برداري نمايد نيز
فرص 
راهکاشا باشد (اعرابي ..) 44:1384 ،در زير با استفاده از عوامل استراتژيک فوق به ارائه راهبردهايي اقدام گرديد

اينراهبردها عبارتند از راهبردهاي رقابتي – تهاجمي يا SOراهبردهاي تنوع بخشي يا STراهبردهاي بازنگريي

WOو راهبردهاي تدافعي يا .WT

تهاي بيروني
 -1-5-4ارائه راهبردهاي رقابتي /تهاجمي( :)SOدر اين راهبردها تمرکز بر نقاط قوت دروني و فرص 
يتواند براي بهرهگيري از
يهايي هستند که براساس بررسي راههايي که يک مجموعه م 
استوار است .در واقع استراتژ 
يشوند(افتخاري و مهدوي، 1385 ،
تها بپيمايد ،طراحي و ساخته م 
نقاط قوت خود و به منظور سود بردن از فرص 
يگردد.
ص  )22براي توسعه وبهبود وضعيت گردشگري راهکارهاي زير ارائه م 
 -1اتصال امامزاده به کريدور ارتباطي (شمال -جنوب) جاده بندر تا بندر از طريق جاده ارتباطي بروجن -گندمان-

بلداجي ومعرفي اين محور به عنوان يکي از محورهاي گردشگري استان.
 -2تدوين برنامه هاي كوه نوردي ،دامنه نوردي و پياده روي در پيرامون امامزاده با توجه تنوع تيپ اراضي منطقه.
 -3جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي و افزايش سرمايه گذاري در منطقه.
 -4ساماندهي بازارهاي محلي در اطراف امامزاده و و نيز در مسير منتهي به امامزاده در فصول گرم سال به منظور
افزايش بهره مالي و اقتصادي جامعه ميزبان محلي.
 -5با توجه به همکاري و تعاون خوب مردم محلي آگاهسازي انان از فرصتهايي كه از طريق مشاركت در
يگيرد از طريق برگذاري کالسهاي توجيهي.
فعاليتهاي گردشگري در اختيار آنان قرار م 
نالملي
 -6احداث و راه اندازي امکانات تفريحي و ورزشي که با فعاليتهاي آبي با توجه به نزديکي به تاالب بي 
چغاخور.
 -7تامين روشنايي مسير بين تاالب چغاخور و امامزاده حمزه علي و شهر بلداجي به منظور جذب گردشگران به
منطقه.
 -8عرضه محصوالت وصنايع دستي محلي به گردشگران در بازارهاي محلي با قيمت مناسب به منظور جذب
گردشگر.
 -9استفاده از مردم محلي و برگذاري کال 
سهاي توجيهي به منظورحفاظت از محيط زيست منطقه.
 - 10ايجاد پيمانهاي راهبردي با مقاصد گردشگري مجاور مانند چغاخور وگندمان.
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 - 11برنامهريزي در جهت جذب نيروهاي متخصص.

 -2-5-4ارائه راهبردهاي تنوع ( :)STاين راهبردها در تنوعبخشي بر نقاط قوت دروني و تهديدهاي بيروني متمرکز
بوده و نقاط قوت را به عنوان روشي براي پرهيز از تهديدها مورد توجه قرار م 
يدهند(همان منبع ص  .) 23با توجه
تهاي موجود ،جهت نيل به اين مهم راهبردهاي زير براي رفع تهديدهاي فراروي توسعه ارائه ميشود:
به قو 
 -1فراهم کردن تاسيسات و خدمات زير بنايي مناسب براي گردشگران با سرمايهگذاري بخش خصوصي با توجه به
بازديد هفتگي بيش از  20هزار گردشگر از منطقه در نيمه اول سال.
 -2تهيه بروشور عکس نقشه و فيلم و توزيع آنها در بين گردشگران به منظور معرفي امامزاده به ساير همو طنان.
نهای ملي ،والدتها و )..و يا سوگوار 
 -3برگذاري مراسمهاي ويژه در زمان اعياد(جش 
يها(تاسوعا و عاشوراي و)...
در محل امامزاده .

 -4احداث مسير پياده روي مناسب
 -5احداث پارکينگ با ظرفيت مناسب در محدوده امامزاده
يهاي ناشي از انباشته شدن زبالهها و تعريف يك سامانه كارآمد در جمعآوري و دفع آنها به
 -6جلوگيري از آلودگ 
منظور کاهش صدمات زيست محيطي منطقه و به حداقل رساندن آنها.
تهاي مالياتي و وامهاي کم
 -7ايجاد تسهيالت ويژه براي جذب سرمايهگذاران داخلي و خارجي از طريق معافي 
تهاي مالي بخش خصوصي.
بهره به منظور توسعه گردشگري منطقه و نيز افزايش حماي 
 -8ارتقاء کميت و کيفيت عرضه خدمات گردشگري چون اقامتگاهها و رستورانهاي بين راهي ،سيستم حمل و نقل
و ...طبق برنامه مشخص و نظارت بر اجراي آنها.
 -9تقويت حضور نيروهاي انتظامي در منطقه بخصوص در دوره پيک گردشگري منطقه به منظور جلوگيري از
تخلفات.
 - 10برخورد با گران فروشان و کم فروشان در نيمه اول سال و در دوره پيک گردشگري منطقه توسط بازرسان.

 -3-5-4ارائه راهبردهاي بازنگري( :)WOدر راهبردهاي بازنگري ضمن تأکيد بر نقاط ضعف دروني ،سعي بر
يباشد (همان منبع ص  .) 24در اين زمينه
تهاي بيروني در جهت رفع نقاط ضعف مجموعه م 
بهرهگيري از فرص 
يشود:
راهبردهاي زير ارائه م 
 -1فعاليت هاي ارشادي و تشويقي در زمينه جلب مشارکت بخش خصوصي و هدايت آنها براي سرمايه گذاري در
صنعت گردشگري در استان از طريق ارائه تسهيالت.
 -2ارتقاء فرهنگي و تبادالت اجتماعي ميان گردشگران و مردم بومي جوامع محلي از طريق پخش برنامههاي
تبليغاتي و آموزشي ،دادن بروشور به گردشگران ،نصب پالکاردها و بنرها در مسيرهاي منتهي به امامزاده.
 -3استفاده از رويكردهاي مشاركتي و مشاورتي جهت دخالت دادن جوامع محلي در برنامهريزي ،توسعه گردشگري
مذهبي.
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تهاي گردشگري از نوع طبيعت گردي ،تاريخي ،فرهنگي ،مردم شناسي ،پژوهشي ،ورزشي
 -4گسترش انواع فعالي 
و ...با اختصاص هر مجموعه به تخصص هاي مربوطه و تهيه و تدوين برنامههاي ميان مدت و بلند مدت و تجهيز
مقاصد ويژه در اين راستا.
 -5ارتقاء زيرساختها و بهبود کيفيت شبکه و ناوگان حمل و نقل منطقه.
سهاي مسافرتي و جهانگردي در جهت افزايش تورها از طريق ارائه مشوقهاي مالي.
 -6فعال نمودن آژان 
 -7ارتقاء خدمات اطالعرساني به گردشگران با تنوع در استفاده از تکنولوژ 
يهاي اطالعاتي و ارتباطي.
تهاي مناسب بازاريابي.
تهاي بازاريابي در جهت اعمال سياس 
 -8تقويت فعالي 
 -9هدايت و حمايت از سرمايهگذاري در زمينه جاذبههاي ويژه توسعه جاذبههاي انسان ساخت.
 - 10افزايش سطح خدمات بهداشتي و تفريحي در محدوده امامزاده.

 -4-5-4راهبردهاي تدافعي( :)WTاين راهبردها بر نقاط ضعف دروني و تهديدهاي بيروني استوار هستند و اساسًاًا
يکنند (همان منبع ص .) 25
ماهيتي تدافعي دارند و بر حداقل کردن نقاط ضعف و رفع آسيبپذيري مجموعه تاکيد م 
يشود:
در اين زمينه راهبردهاي زير ارائه م 
 -1بازسازي و بهسازي جاده ي فرعي منتهي به امامزاده براي دسترسي آسانتر و ايمني بهتر براي گردشگران به
يرسد.
منظور افزايش ضريب امنيت گردشگران ضروري به نظر م 
تهاي گردشگري مانند توليد محصوالت
 -2ارائه حمايت مالي به جوامع محلي به منظور كسب معاش مبتني بر فعالي 
صنايع دستي ،توليد مواد غذايي ،احداث واحدهاي كوچك اقامتي و اردوگاهي و انجام ساير فعاليتها مانند
يشود.
تورگرداني و راهنمايي تورها با توجه به اطالعاتي كه درباره حيات گياهي و جانوري محل به آنها داده م 
 -3مكانيابي مناسب و بهداشتي جهت دفن زبالهها و دفع فاضال 
بها مطابق با چارچوب ضوابط و استاندارهاي
زيست محيطي.
 -4ايجاد پايگاهها و تجهيزات پزشکي و درماني از جمله پزشک ،آمبوالنس و نيروهاي امداد.
 -5استفاده از راهبرد تمرکز(تمرکز در محصول و بازار) در محدوده امامزاده
 -6بهره گيري از خدمات تخصصي شرکت هاي مشاور متخصص در زمينه برنامهريزي و مديريت.
ي
 -5نتيجهگير 

بررسي عوامل داخلي و خارجي با استفاده از مدل  SWOTنشان داد که منطقه مورد مطالعه با  29نقطه قوت و
امتياز وزني3/238و  10فرصت و امتياز وزني 3/ 35 9در مقابل  61نقطه ضعف و امتياز وزني 3/262و  14تهديد و
يهاي بسيار زيادي براي توسعه گردشگري مذهبي در استان چهارمحال و بختياري را
امتياز وزني 2/ 974توانمند 
يگردد؛ ولي ضع 
دارد .بنابراين فرضيه مطرح شده در تحقيق حاضر نيز تاييد م 
فها و تهديدهاي موجود مانع از

صهاي اکولوژيکي با وزن 1.463
تهاي باالي منطقه به لحاظ شاخ 
بالفعل شدن اين توانمنديها گرديده است .قابلي 
به عنوان مهمترين نقاط قوت توسعه گردشگري مذهبي در محل امامزاده حمزه علي شناخته شدند بنابراین فرضله
دوم مطرح شده نیز تا یی د میشود .مهمترين نقاط ضعف منطقه نیز عوامل زیرساختی با امتیاز  29 2.1است و از
فهاي زیرساختی محدوده ميتوان به فراهم نبودن امکانات اقامتی و بهداشتی اشاره کرد ،بنابراین
مهمترين ضع 

شناسايي عوامل موثر بر توسعه گردشگري103 ...

سومین فرضیه تحقیق نیز تا یی د شد .همچنین نتايج بررسی نشان داد که منطقه در چهار عامل مورد بررسي (اقتصادي،
تهاي بسيار خوبی براي توسعه گردشگري دارد؛ البته نباید از
اجتماعي -فرهنگي ،اکولوژيکي و زيرساختي) فرص 
تهديدهاي پیشروی توسعه گردشگري در منطقه (عامل اقتصادي واکولوژيکي مانند به از بين رفتن و تخريب محيط
زيست و نيز باال رفتن مخارج سرمايه گذاري و افزايش نرخ تورم) به سادگی گذشت .با توجه به نقاط قوت ،نقاط
تها و تهديدهاي موجود جهت توسعه گردشگری منطقه راهبردهاي چهارگانه ارائه شد .چنانچه نقاط
ضعف ،فرص 
ضعف و تهديدهاي داخلي توسعه گردشگري منطقه کاهش يابد و از مزايا و نقاط قوت موجود بدرستی استفاده
بهاي گردشگري مذهبی استان و حتي کشور تبديل نمود.
يتوان اين منطقه را به يکي از قط 
شود ،م 
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