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 دهکیچ

 در داشتن  ریشه و ویژه شرایط دلیل  به که است گردشگری از ای گونه ،مذهبی گردشگری

 زیادی های ظرفیت و دارد ایران اقتصادی و فرهنگی پایداری در یممه نقش ،دینی فرهنگ

 از استفاده منظور  به .سازد می فراهم کشور مختلف مناطق در گردشگری خدمات ةتوسع برای

 برای رمذکو مناطق امکانات و ها  قوت بر تکیه با و بررسی ،موجود شرایط باید ها  ظرفیت این

 عنوان به تاریخی ةبقع و مسجد 50 داشتن با ،دزفول شهر. شود یراهبرد یزیر برنامه ها  آن

 ةتوسع برای مناسبی ظرفیت از ،متنوع مذهبی رسوم و ها آیین و مذهبی گردشگری ةجاذب

 ها  قوت و ها  ضعف ،SWOT تکنیک با ،پژوهش این در .است برخوردار مذهبی گردشگری

 یراهبردها پسس .دنوش  می بررسی (یخارج عوامل) دهایتهد و ها فرصت و( یدرون عوامل)

 این تقویت برای راهکارهایی و شوند  می بندی اولویت AHP مدل از استفاده با ،شده  تدوین

 از استفاده با است و تحلیلی -توصیفی ،حاضر پژوهش. شود  می ارائه دزفول شهر در تیفعال

 به توجه با که است آن بیانگر نتایج .است گرفته انجام میدانی و ای کتابخانه مطالعات

 همچنین و ها  قوت و ها  ضعف از استفاده امکان کارشناسان، نظر از شده استخراج های اولویت

 های  قوت و ها فرصت از گیری بهره امکان یعنی ؛است متوسط حد در تهدیدها و ها فرصت ةموازن

 و ریزی برنامه مستلزم امر این اما ،دارد وجود تهدیدها و ها  ضعف دنکر  کمرنگ با همراه موجود

. ستا زمینه این در عمومی های آگاهی ارتقای و شهر گردشگری های زیرساخت تقویت

 و است دزفول شهر یمذهب یگردشگر توسعة در راهبرد ترین مهم ،یتهاجم راهبرد نیهمچن

 .دارد قرار یبازنگر راهبرد ،آن از پس

 

 .SWOT-AHP مدل ،یمذهب یگردشگر دزفول، راهبردی، ریزی برنامه: یدیلک های  واژه
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 مقدمه

 یدیتول و یاقتصاد یها تیفعال از یمهم بخش ،فرد منحصربه یها یژگیو با و ایپو یتیفعال عنوان به یگردشگر امروزه

 یتمام شامل تیفعال نی. ا(UNWTO, 2007: 11) است داده اختصاص خود به را توسعه درحال و یافته توسعه یکشورها

 جوامع و ها دولت ،یگردشگر محصوالت فروشندگان و کنندگان عرضه گردشگران، تعامل از حاصل روابط و ها دهیپد

 از یکی به یگردشگر ،امروز جهان در .(McIntosh et al.,1995: 9) است گردشگران از ییرایپذ و جذب یندفرا در زبان،یم

 هک است یگردشگر از ینوع ،یشهر یگردشگر .است شده لیتبد یاقتصاد های بخش نیپردرآمدتر و ترین بزرگ

 از یبخش ،گردش ضمن ،یعیطب و یمذهب ،یخیتار ،یفرهنگ های جاذبه مانند مختلف های جاذبه به مند عالقه شهروندان

 جمله آن از که دارد توجهی شایان یدستاوردها و جینتا ،یگرگردش. گذرانند می نکاما نیا در را خود فراغت اوقات

 داشت اشاره کشور ای منطقه کی در یاجتماع -یاقتصاد و یا توسعه یکارکردها بر آن ریتأث و ییزا اشتغال به توان یم

(Holjevac, 2003: 2.) 

 تیقابل ،هزارسالهچند یفرهنگ -یخیتار ةپشتوان از گیری بهره و یطیمح سرشار منابع از یبرخوردار لیدل  به رانیا

 به توجه از مانع ،ینفت یدرآمدها بر کیمت محصولی تک اقتصاد متأسفانه اما ،ددار یگردشگر خدمات ةتوسع در ای ویژه

 شورک با است، یگردشگر ها  آن یاقتصاد بعمن ترین مهم هک ییشورهاک ةسیمقا. است شده شورک در اقتصاد از بخش نیا

 ،شورک در یگردشگر ةتوسع. دهد می نشان را یگردشگر ةتوسع یاقتصاد تیاهم -است کیمت ینفت یدرآمدها به هک -ما

 ةتوسع و درآمد شیافزا وابسته، عیصنا و ونقل حمل ،دستی صنایع رونق مختلف، های گروه یبرا اشتغال جادیا ضمن

 از زین یمحل سطح در ،یابد می ضرورت یمل سطح در هکنیا بر  عالوه هتوسع ینا ،رو این از. دارد دنبال  به زین را ای منطقه

 ةعرص به یخاص اعتبار و رونق توان می یمحل سطح در یگردشگر ةتوسع با. است برخوردار ای  یژهو ضرورت

 (.6: 1380 محالتی،) بخشید ییروستا و یشهر های سکونتگاه

 سایر و ها امامزاده ۀمقبر ،ها زیارتگاه نظیر هبیذم های جاذبه در آن، که است گردشگری از ای گونه ،مذهبی گردشگری

 گونه این. هستند بازدید مورد مکان به گردشگر جذب عامل ،مذهبی مراسم و ها آیین و کلیساها مساجد، مذهبی، مشاهیر

 خورده گره مذهبی های مکان تاریخی ةجاذب و قدمت یا بازدیدکنندگان مذهبی باورهای و اعتقادات با که گردشگری از

 ؛کند می ایجاد کشور مختلف مناطق در شگردگر جذب برای را عظیمی ظرفیت و رددا مذاهب ایجاد تاریخ در ریشه است،

 ایفا مهمی نقش نیز کشور گردشگری صنعت ةتوسع المللی بین ابعاد در ،اسالم جهان در ایران ۀویژ گاهجای دلیل به حتی

 .دنک می

 صورت به را مناطقی و خاص های پهنه ایران در ،است فرهنگی گردشگری از بخشی البته که دینی گردشگری ةتوسع

 در ،مناطق این در فرهنگی های توانمندی ةتوسع با ،بنابراین ؛است داده اختصاص خود به ویژه فرهنگی های گونه

: 1390 شربتیان،) کرد بررسی را دینی گردشگری راهبردهای و شناسایی را زمینه باید ها مکان این از نقطه هر جایی جابه

 پیشوایان ،روند این دنبال  به و شدند تبدیل زیارتی مراکز به تدریج به زادگان  امام های  مدفن ایران، در اسالم گسترش با (.1

: 1393 ،دیگران و رضایی) آوردند وجود  به محل هر در برجسته و شاخص بناهایی متناسب، های بارگاه ساختن با دینی

 .ندسته شناختی زیبایی و تاریخی ارزش دارای ،ایران در مذهبی بناهای از بسیاری همچنین (.171

 بخش ترین مهم ،زیارت و مذهبی گردشگری ،دارد وجود مهم و تاریخی مساجد و متبرکه بقاع تعدد که شهرهایی در

 مذهبی گردشگران ورود ةزمین ،تبلیغ با و کرد استفاده امکان این از توان می ،بنابراین ؛دهد می تشکیل را شهر گردشگری

 گردشگران ورود موردنیاز های زیرساخت ابتدا که است شرایطی در این البته .ساخت فراهم را زیارتی گردشگری ةتوسع و

 برای و بررسی ها آن مذهبی گردشگری پتانسیل و شهرها این شرایط است الزم بنابراین، ؛(1: 1389 مهرزاد،) باشد فراهم

 این ،دارند مذهبی گردشگری پتانسیل که مناطقی در موجود های کاستی و ظرفیت بررسی. شود فراهم جامعی ةبرنام آن
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 و دشو استفاده منطقه در گردشگر جذب ظرفیت از ،سازنده راهبردهای تدوین و ریزی برنامه با که کند می فراهم را نهزمی

 ایراست در مذهبی گردشگری ةتوسع مثبت نتایج از محلی، محیط دنکرپویا و فرهنگی و مذهبی غنای زایشاف بر  عالوه

 .شود هگرفت بهره محلی زای درون توسعة

 شهر دومین ،1390 سال نکمس و نفوس یعموم یسرشمار اساسبر ،تیجمع نفر هزار 230 از شیب با دزفول شهر

 فرهنگی و تاریخی اثر 140 از بیش و چندهزارساله تاریخی قدمت با دزفول. است اهواز از پس خوزستان استان بزرگ

 گردشگر جذب برای مناسبی ظرفیت طبیعی، و تاریخی مذهبی، فرهنگی، های جاذبه و بناها و ملی سطح در شده  ثبت

 نظیر ها آن از بعضی که( 1393 دزفول، شهرستان خیریة امور و اوقاف ۀادار) تاریخی مسجد و متبرکه بقعة 50 وجود. دارد

 و هستند خاص مردمی جایگاه دارای دزفول جامع مسجد و رودبند ةبقع ،(الکاظم موسی محمدبن) قباسبز حضرت بارگاه

 مناسبی ظرفیت شهر این در ،(11: 1393 نیا،  افضلی و آذرکیش) «دارند مؤثری و ویژه نقش دزفول شهری هویت در»

 از و نشده انجام دقیق و مدون ریزی برنامه زمینه، این در تاکنون البته که است کرده ایجاد مذهبی گردشگری ةتوسع برای

 تدوین و ریزی برنامه صورتدر دزفول شهر ،شرایط این با. است نگرفته صورت مناسبی برداری بهره ،ظرفیت این

 آن اصلی محورهای از یکی که شود گردشگری های گره از ای شبکه دارایرا دارد که  یتظرف این مناسب راهبردهای

 آن از ناشی ةتوسع و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، نتایج از که دارد را قابلیت این همچنین. است مذهبی گردشگری

 زمینه، این در تهدیدها و ها فرصت ها،  قوت ها،  ضعف بررسی و راهبردی ریزی برنامه روش به ،مقاله این در .شود مند بهره

 در ،بنابراین ؛شوند  می معرفی بندی اولویت کردن  لحاظ با ،دزفول شهر مذهبی گردشگری ةتوسع به دستیابی راهبردهای

 راهبردها بندی اولویت و دزفول شهر مذهبی گردشگری در یراهبرد یزیر برنامه یندفرا کارگیری به ،هدف ،حاضر پژوهش

 ،دزفول شهر مذهبی یگردشگر های محدودیت و هایتوانمند ییجویپ ضمن تا ستا یمراتب  سلسله لیتحل روش هب

 نیا یمذهب یگردشگر ةتوسع جهتدر یکاربرد یهاراهبرد و ارهاکراه گردشگری، نوع این کارکردهای توسعة منظور به

 گردشگری ةتوسع راهبردهای که شوند می مطرح سؤاالت این ،مذکور هدف به دستیابی پی در بنابراین، ؛دشو ارائه شهر

 .نددار اولویت دزفول شهر مذهبی گردشگری ةتوسع در راهبردها کدام و ندا  کدام دزفول شهر مذهبی

 

 ینظر یمبان

 یازهایاست. اسالم به انسان و نشده  واقعانفس مورد توجه  ریبرابر سآفاق در ریس عنوان به احتی، سیدر فرهنگ اسالم

است،  مؤثرو در جسم و روح و روان انسان  کند یبخش و آسان م را لذت یزندگ واقعدردارد و آنچه را که  یا ژهیاو نگاه و

در سراسر  اکنونگذشته و  یها یگردشگر نیتر پررونقو  نیتر یمیقداز  یکی ،یمذهب یگردشگر» .شناسد یم تیبه رسم

 ،یطورکل به(. 14: 1387 ،گرانیدو  یمؤمنرسد ) یم ینی( که قدمت آن به فرهنگ دAjit, 2004: 2) «جهان است

 کند یکمک م ها آنو به  دهد یم وندیپ گریکدی ابرا متفاوت  یها با مذاهب و فرهنگاست که افراد  یا لهیوس یگردشگر

 عنوان به، مذهب یجهانگرد یاز نظر سازمان جهان .، بهتر درک کنندیاجتماع و یاسیس یها را با وجود تنش گریدکیتا 

از  یا گونهرا  یمذهب یگردشگر 1ریم (.53: 1387 ،یخدر  عرباست )سفر شناخته شده  یها زهیانگ نیتر مهماز  یکی

( ها زهیانگ ریبا سا یبیترک صورت به ای منحصراً) یمذهب یها زهیانگ یدارا ،در آن کنندگان شرکتکه  داند یم یگردشگر

 :Meyer, 2004) کنند یم دیو مانند آن بازد ها امامزاده ،ها مقبرهمسجدها،  ساها،یکل ریمقدس نظ یها مکانهستند که از 

42.) 

 دادن  انجام ،یمذهب یها ادمانیاماکن، آثار،  ارتیز یهستند که برا یگردشگران ،یمذهب گردشگران ،ینگاه کل در

                                                                                                                                                                          
1. Meyer 
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و  ییتقواکنند ) یمجهان سفر  یو مراکز مذهب ها مکانو آموزش و گذران اوقات فراغت در  جیترو ،ینیو د یاعمال مذهب

 ۀزیانگ ،بودندستمزد  بدون و داوطلبانه: ردیگ یم نظردر یگردشگر مذهب یرا برا یژگیپنج و ،1سانتوز(. 42: 1389 ،گرانید

 زۀیانگ (.Santos, 2003: 40) ینید ةضیفر کی مقصد به سفرو  یسفر به مقصد مکان مذهب ،یلیتکم یها زهیانگ ،ینید

مدت  بر هرحال به ،و نوع امکانات آن ها اقامتگاهکه  هاست ارتگاهیزو  اماکن مقدس ارتیز ،یگردشگر از نوع نیا یاصل

 البته(. 11: 1380 ،یفاطمندارد )اماکن  نیاز ا ارتیز یاصل ۀزیدر انگ ینقش چندان ،خانوار درآمد اما ،نهد یم ریتأثاقامت 

 است ریپذ  امکانهم  مورد نیا عکس و البته زائر باشند تا گردشگر شتریب ،یگردشگران مذهب از یعضب است ممکن

(Shapley & Sundaram, 2005 .)غلبه  ییهواو  آب موانع بر که است یگردشگر لشکتنها  ،یمذهب یگردشگر نیهمچن

 یچندان رییتغ ،یمذهب مراکز و شهرها از دیبازد و گردشگران تعداد ییهواو  و تحوالت آب یفصل راتییو با تغ دنک یم

 .دکن ینم

فراتر از  ،خود یتخصص مفهوم به -دارد یمذهب -ینید یدر باورها و اعتقادها شهیکه ر -یمذهب یگردشگر و ارتیز

 انداز چشمتمرکز و  جادیمسافرت، ا یریگ شکلدر  یانسان یایمهم جغراف عاملاست و  به زمان و اوقات فراغت یوابستگ

 ،از مسافرت ها آن ۀزیانگ که زائران یکی: شوند  یم مشاهدهگروه  دو ،یمذهب گردشگران انیم در. رود  یم شمار  به یفرهنگ

 که یمذهب گردشگران یگریو د ستیتابع اوقات فراغت ن ها آناست و زمان و مدت اقامت  یامور مذهب دادن  فقط انجام

 و کنند یم دنید زی( نیارتیرزیو غ ی)اعم از مذهب یگردشگر گرید یها مکاناز  ،یو شرکت در مراسم مذهب ارتیز ضمن

از  یبخش مهم ،ارتیز (.15: 1387 ،گرانیدو  یمؤمناست ) ارتیز تیبا اولو چندمنظوره ها آن مسافرت ،گرید یعبارت  به

 فرهنگ در که میابی یدرمبقره  ۀسور 156 ةیبه آ ینگاه با .ردیگ یرا دربرم یمذهب یمربوط به گردشگر یها تیفعال

ارتباط با  جادیو ا تیمعنو تیتقو یها از راه یکی ،رو نیااز  .است یمعنو یاز خلقت، رشد و ارتقا یهدف اصل ،یاسالم

افراد باشد که با توجه  یمعنو ای یماد یازهایممکن است براساس ن ارتی(. ز53: 1387 ،یخدر  عرباست ) ارتیمعبود، ز

 ربازید از که است متداول یرسم ارت،یز»دارد.  یدرجات خاص ،مکاتب و مذاهب مختلف ینیب جهانبه شناخت افراد و 

 ان،یبودائ در آنچه با ،اسالم در ارتیز اگرچه. است داشته وجود مذاهب و انیاد ةهم در زین و مختلف ملل و اقوام انیم

 یآدم فطرت از ختهیبرانگ چون لکن دارد، نیادیبن های تفاوت روش، و ییمحتوا نظر از دارد، وجود انیحیمس ان،یزرتشت

 ،یارتیسفر ز(. 17: 1385 ،نام بی) «دارد انیاد و اقوام تمام وسعت به ای گستره ،گیرد می انجام یدرون های انگیزه با و است

از  خواهد یمو  دیمایپ یمرا  یمسافت ای کند یماست که مسافرت  یکس زائر ،درواقع .مقدس است یمکان یسو بهرفتن 

دارد که  وجود یتر عیوس یفرهنگ لیدال ،حال نیدرع(. 132 -131: 1388 ،یمحالت)کند  دیبازدمقدس  یگاهیجا

اما  ،است یامور مذهب دادن  زائر فقط انجام ۀزیانگ(. Egresi et al., 2012: 68) زاندیانگ  یمبررا به مسافرت  گردشگران

د کن یم دنید یارتیرزیو غ یاعم از مذهب ،گرید یها مکاناز  ،یو شرکت در مراسم مذهب تاریزضمن  ،یگردشگر مذهب

 (.147: 1393 ،گرانیدو  انیروزجائیف)

 یبرا یبه مراکز رانیا یشهرها و روستاها ،یاسالم ةیاولدر قرون  عهیو گسترش مذهب ش رانیرواج اسالم در ا با

از  یکیشده که  لیمشتاقان تبد ارتیز یبرا یبه محل شانیها مقبره ،ها امامزادهپس از مرگ  وشدند  لیتبد یزندگ

 یاساس آمارها(. بر63 :1383 ،یمنصور) دیآ یم حساب بهمردم  یاوقات فراغت در زندگ گذران مقاصد نیتر مهم

 اکنون هم نیز المللی بین ابعاد در. دهند یخود قرار م یزندگ یها تیاولو جزءرا  یمذهب یگردشگر رانی، مردم اآمده دست به

 این از توان می ،بنابراین ؛است مسلمان کشورهای مردم از بسیاری گردشگری و سفر مقاصد ترین مهم از یکی زیارت

 را گردشگری ةتوسع و مذهبی گردشگران ورود ةزمین ،مناطق و کشورها گونه این در تبلیغات با و کرد استفاده امکان

 وکشورها  ریبا سا یاسالم کشور ارتباط سبب خود یو مال یاقتصاد یها بر جنبه  ، عالوهیمذهب یگردشگر .آورد فراهم
                                                                                                                                                                          
1. Santos 
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 گردشگران گردشگران، پایدارترین که داشت توجه باید ،درضمن .شود یم نقاط مشترک با ییها ملل و فرهنگتعامل 

 زیارت به بارها است ممکن مذهبی گردشگران زیرا ؛روند می مذهبی اماکن زیارت به مذهب برپایة که هستند مذهبی

 .کند نمی منصرف مکرر مراجعة از را ها آن ،اماکن این به مراجعه بار یک و بروند مقدس اماکن

 های جاذبه. دارد زیارت فرهنگ و مردم مذهبی اعتقادات به یعمیق وابستگی ،ما کشور در گردشگری از نوع این

 و اقامتی تأسیسات. کنند می جلب خود سوی به را جهانگردان از زیادی تعداد هرساله ،مقدس اماکن و ها زیارتگاه مذهبی،

 ،جهانگردان عقیدتی و فرهنگی و اجتماعی فتبا به توجه با ،رسراهازائ و ها مسافرخانه مانند ردشگریگ نوع این پذیرایی

 .است برخوردار زیادی تنوع از ،کشوری هر در که دارد را خود خاص های ویژگی

 .است شده ذکر 1 در جدول یمذهب یگردشگر یها یژگیو شده،مطالب ذکر یبند جمع در

 

 یمذهب یگردشگر یها یژگیو. 1 جدول

 حیتوض یمذهب یگردشگر یژگیو
 یقو یبا اعتقادات مذهب ژهیو بهمردم  عموم کنندگان مراجعه
اقوام  یمذهب مراسم دنید رواجب،یواجب و غ ینیو مناسک د یاعمال مذهب دادن  انجام ارت،یز ها زهیانگ

 با ییآشنا ن،ید غیتبل ،ینید بزرگان با مالقات ،یمعنو ضیف آن، در شرکت ایو ملل مختلف 
 نذر یادا ان،یاد

  یو مذهب ینید یها مناسبت در شتریب ةمراجعاما  ،یزمان تیمحدود بدون مراجعه زمان
محل  ساها،یو بزرگان، مساجد و کل ائمه ۀمقبر رینظ یمذهب یقداست و مقام معنو یدارا اماکن مقصد

 یمذهب یها نییآمراسم و  یبرگزار
با قداست باال  ییها مکان مورددر ژهیو به ادیز یریتکرارپذ یدارا ،یگردشگر انواع ریسا برخالف یریتکرارپذ

  اتی( و عتبات عالعرضا )بارگاه امام  رینظ
  نییمتوسط و پا طبقات انیم در تر  جیرااما  ،تیمحدود بدون هدف یاقتصاد و یاجتماع طبقات

است  ممکنهرچند  ؛یمیاقل طیشرا و یعیطب عواملاز  مستقل ،یانواع گردشگر ریسا فبرخال مناطق هدف یمیو اقل یعیطب یها یژگیو
 دباش دکنندهیتشد عامل

 یگردشگر ۀویش نیو ماندگارتر نیتر یمیقد یداریپا و قدمت
 یتعمق باورها ،یو روح یمعنو یها جنبه ،یمعنو ممقاو تعامل ملل و مذاهب،  وندیپ عامل خاص یژگیو

 آثار ،یمذهب -یفرهنگ یاندازها چشم جادیمختلف، ا یطبقات اجتماع وندیپ ،یفرد مانیو ا ینید
  یطیمح ستیز کمتر سوء

 1392، نگارندگانمأخذ: 

 

 گردشگری مدیریت در راهبردی ریزی برنامه جایگاه

خود  میمفاه نیتر کاملاست که در  یراهبرد یزیر برنامه کردیرو ،یدر مباحث گردشگر کردهایرو نیتر مهمجمله  از

 شرفتیپ روبه مشترک ندیفرا کیاز  یقسمت ،زمان هم و عمل یزیر برنامه ،مشاهده با جامعه، یازهاین به پاسخ بر  یمبن

 یبرا شده مشخصاهداف  انندم یینها اهداف به یابیدست یبرا یابزار راهبرد، نه،یزم نی(. در اLong, 1990: 123است )

 (.Chaffee, 1985: 87است ) یمنابع گردشگر تیریمد

 ،اند  افتهی یفراوان تیاهم یگردشگر یتیریو مد یزیر برنامه یها بخش یدر تمام ،یگردشگر یها جاذبهمنابع و  امروزه

 ییشناسا ،رو نیا. از ستین ریپذ امکان یگردشگر ةتوسع مناسب بستر کردن  جز با فراهم ،یگردشگر مواهب از استفاده اما

 ان،یزمان و بهزادفررسد ) یم نظر  به یضرور ،یدر مراحل بعد ها آن ةتوسع یبرا یزیر برنامهو  اول ةمرحل در ها جاذبه

 قات،یتحق یها بخشالزم در  یهمکار ،یگردشگر امر در راهبردها نیبه بهتر دنیرس یبرا ،حال نیدرع(. 97: 1387

: 1380 شاهنده،است ) یضرورهمواره  ن،یقوان یبر اجرا و نظارت یابیبازار ،یمحصول، منابع انسان ةتوسع ،یرسان اطالع
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 شتریب ،یو شناخت ینگرش و پرداختن به موضوعات نظر لیبا تعد ،یتکامل روند در یراهبرد یزیر برنامه یکل اصول .(47

 یاقدامات اساس دادن  و انجام نیادیبن یها استیساتخاذ  با ن،یبنابرا .پردازد ینحوۀ اجرا و مشارکت م ،یعمل یزیر به برنامه

 یبرا یزیر برنامهآن در  یها تیقابلاز  توان یم یراهبرد یزیر برنامهاز  یریگ بهره باو  یگردشگر یزیر برنامه ةنیزمدر 

در  یمذهب یگردشگر ۀدر حوز یگذار هیسرما ،راستا نیهم ( در117: 1390 ،زاده میابراهکرد ) دهاستفا یگردشگر توسعة

 یحداکثر یمند بهرهاست.  شیافزا  بهرو ،اسالم جهان یارتیز یشهرهادر  ژهیو به یمذهب یها جاذبه یدارا یکشورها ةهم

است در آن  یگذار هیسرما یبرا ینگر ندهیآ با همراه ،جانبه همهو  حیصح یزیر برنامهحوزه، مشروط به  نیا یایاز مزا

 (.90: 1393 ،گرانیدو  نژاد  حسن)

 

 1راهبردی مدیریت

SWOT تکنیک راهبرد، نیتدو فرایند در مهم اریبس یابزارها از یکی
2

3
. شود می سهیمقا اطالعات ،آن ةوسیل به هک است 

 تعریف روند ،راهبردی ریزی برنامه (.Hom Haacke, 2001: 3) است راهبردی ریزی برنامه ابزار یک سوات طورکلی،  به

 یک که را هاییفرایند که است این در راهبردی ریزی برنامه اهمیت. است اهدافشان به دستیابی برای سازمان های برنامه

 برای باید که را مالحظاتی سپس .دپرداز می موجود وضع یبه بررس نخست، گام در .کند می بررسی ،کند طی باید سازمان

 تعیین ،دهد انجام سازمان باید که را هایی برنامه سوم، گام در. کند می تدوین ،شود لحاظ مطلوب ای آینده به رسیدن

 ریزی رنامهب(. Parker Gates, 2010: 3) سازد می مشخص را مطلوب ۀآیند سمت  به حرکت چگونگی ،درنهایت و کند می

 فرایند یک درموجود  اطالعات از استفاده میزان به ،بودن  منطقی. است منطقی گیری تصمیم فرایند یک گرنشان ،راهبردی

 (.Jimenez, 2012: 583) دارد اشاره تصمیم بهترین تخاذا برای گیری تصمیم

 یزیر برنامه) راهبرد ینتدو ،(خارجی محیط هم و داخلی محیط هم) یطیمح یاز بررس عبارت است راهبردی مدیریت

و  ها قوتمناسب،  راهبرد ،مدل این دیدگاه از(. 12: 1384 اعرابی،کنترل )و  یابیارز ،راهبرد اجرای ،(راهبردی یابلندمدت 

 و46یدرون های  ضعف و35ها  قوت ،منظور این برای. رساند یمرا به حداقل  یدهاو تهد ها ضعفرا به حداکثر و  ها فرصت

 راهبرد های ینهگزو  دونش  میداده  یوندبه هم پ SO ،WO ،ST ،WT یدر چهار حالت کل ،68بیرونی تهدیدهای و57ها فرصت

 یها فرصتاز  ،یدرون های  قوتبر  تکیهبا  ،SO راهبرد(. در 192: 1382و کارون،  هریسونشوند ) یمو انتخاب  خلق

 های  ضعف از ،یطیمح یها فرصتاز  یبردار بهرهاست تا با  ینهدف ا ،WO راهبردهای. در شود  می یبردار بهره یطیمح

خارج کاهش داده  یطموجود در مح یاهتهدید آثار ی،درون های  قوتبا استفاده از  ،ST راهبردهایکاسته شود. در  یدرون

 از پرهیز و درونی ضعفکاستن  ،هدف -آید یم شمار  به یتوضع ینکه بدتر -WT راهبردهایدر  ،نهایتدرو  شود  می

 .(360: 1379)فردآر،  ستاهتهدید

 

 سوات مدل های یژگیو

و خلق  یو درون یطیمح های یلتحلو  یهتجز ینداکه در فر است راهبردی یریتمهم مد یاز ابزارها یکی سوات، مدل

 راهبردی، یزیر برنامهمدل در  ینا یجکاربرد را هرچند. شود یمبرده  کار  به درونی و محیطی شرایط با متناسب راهبردهای

 های یلتحلو  یهتا در تجز آورد یمفراهم  امکان را ینآن، ا فرد منحصربه ویژگی ،است یو خدمات یدیتول یها سازمان

                                                                                                                                                                          
1. Strategic management 

2. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) 

3. Strength 

4. Weakness 

5. Opportunity 

6. threat 
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 موقعیت یک از استفاده ،یریپذ انعطافشامل  ها یژگیو ینبرده شود. ا کار  به یزن یموضوعات مختلف در سطوح فراسازمان

عوامل مختلف و  میانارتباط  مایشن توانایی(، 311: 1376 ،ینسونو راب یرس)پ ضعیف موقعیت یک بر غلبه یا قوی

 .است( 164: 1378 برایسون،آن ) ۀبالقو یسودمند و دادن  انجام سهولت

 

  1یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا

 یریگ میتصم یها مدل و35چندهدفه یریگ میتصم یها مدل یکل ةدست دو به23ارهیمعچند یریگ میتصم یها مدل

 ،آنکه در  استچندشاخصه  یریگ میتصم یها مدلاز  یکی ،یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا. شوند یم میتقس47چندشاخصه

 ،یمؤمنشود ) یمانجام  یبند تیاولو ینوع ها آن درموردو  ندشو یم لیو تحل هیتجز( کارراه ای راهبرد) نهیگز یتعداد

1391 :5.) 

 ها سهیمقا نی. ارود یم کار  به وستهیگسسته و پ یها داده یزوج ةسیمقااز  ینسب ةسیمقااستخراج  یبرا ،مدل نیا

(. 5 -2 :1389 ،پور یقدسباشد ) حاتیترج یوزن نسب ۀدهند نشان نکهیا ایرود  کار  هب یواقع یریگ اندازه یممکن است برا

با استفاده از  ،روش نیا در. است ینسب اسیبا مق یریگ میتصم یجبر ۀویش کیو  یاضیسنتز ر کی ،ندیفرا نیا ،درواقع

 یبرا تیاولو ،یسطحچند یها ساختچندگانه با  یارهایو مع و ضوابطمختلف  یها شاخص ،یستمیس ةشبک کی

 صلسه ا بر AHP. روش رود  یم کار  به دهیچیپ یریگ میتصم ندیفرا کیمختلف  یها نهیگز تیاهم نییبا تع یبند رتبه

 (.Saaty, 1994است )استوار  ها نهیگز یبند تیاولوو  یبند جمع ،یجفت ای ییدودو ةسیمقا ه،یتجز

 

 پژوهش روش

 و ای کتابخانه صورت  به ،اطالعات و ها داده گردآوری. است یکاربرد هدف لحاظ ازو  یلیتحل -یفیتوص ،پژوهش این

از  ،شهرستان دزفول یمذهب یگردشگر ةتوسع یراهبردها ةارائل اطالعات و یو تحله یتجز منظور  به. است میدانی

 Expert افزار نرمبا استفاده از  ،AHP یمراتب سلسله لیتحل فرایند قیو سپس از طر گرفته شدبهره  سوات یلیس تحلیماتر

Choice حال یندرع. شد هیتهدها یو تهد ها فرصت، ها  ، ضعفها  قوتاز  یفهرست ،منظور  نیشدند. بد بندی یتاولو راهبردها، 

و سازمان  یریهاوقاف و امور خ ۀادار اندرکاران دستاز مصاحبه با مسئوالن و  ،ها ینهگزوزن  نییل اطالعات و تعیتکم یبرا

و نظرات  یارشناسک های یدگاهدسپس با توجه به  .شد بهره گرفتهز یدزفول ن یرگو گردش دستی یعصنا ،یراث فرهنگیم

 .شدند یده وزنرگذار یعوامل تأث تک تک ،شوندگان مصاحبه

 

 ها یافته و بحث

 آن مذهبی گردشگری های ویژگی و زفولد شهر

 به شمال از ،دزفول .است شده واقع استان شمال در که است خوزستان استان های  شهرستان ترین وسیع از یکی دزفول

 و اللی شهرستان به جنوب از ،مسجدسلیمان به شرق جنوب از ،بختیاری و چهارمحال به شرق شمال از ،لرستان استان

 دانشگاه پژوهشی معاونت) شود می محدود اندیمشک شهرستان به ربغ از و شوش شهرستان به غرب جنوب از ،شوشتر

 در شهر این. است آن شهری ةنقط چهار از یکی و دزفول شهرستان مرکز ،دزفول شهر(. 143: 1387 اهواز، چمران شهید

                                                                                                                                                                          
1. Analytic hierarchy process (AHP) 
2. Multi criteria decision making (MCDM) 

3. Multi objective decision making (MODM) 

4. Multi attribute decision making (MADM) 
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 عرض دقیقة 58 و درجه 32 تا درجه 32 بین و گرینویچ النهار نصف از شرقی طول دقیقة 34 و درجه 48 بین موقعیتی

 .(135 -134 :1389 ،خسروآبادی داللی) است متر 120 دریا سطح از شهر این ارتفاع و است گرفته قرار استوا از شمالی

 و نفوس عمومی شماری بقاطم. دارد قرار اهواز شمال کیلومتری 160 فاصلة در و تهران کیلومتری 721 در دزفول شهر

 استان شهر دومین اهواز از پس جمعیت نظر از که شده اعالمنفر  231،108 دزفول شهر جمعیت ،1390 سال مسکن

 .(1391 خوزستان، استانداری ریزی برنامه معاونت) شود می محسوب خوزستان

 

 
 استان سیاسی تقسیمات در دزفول شهر: 1 شکل

 

 آن از که است مذهبی و تاریخی طبیعی، تفریحی، متعدد های جاذبه دارای آن ةحوم و دزفول شهر ،گردشگری نظر از

 دزفول، قدیم پل کله، علی تنظیمی سد ةدریاچ سزار، ةرودخان دز، ةرودخان شوی، آبشار دز، سد ةدریاچ به توان می جمله

 مقبرۀ ،(شناسی مردم موزۀ) کرناسیون حمام ،شاپور جندی کهن دانشگاه دزفول، قدیم بازار ساسانی، دورۀ های آسیاب

 .کرد اشاره دزفول جامع مسجد و سبزقبا بقعة نبی، حزقیل

 :کرد تقسیم توان می کلی دستة دو به را دزفول مذهبی گردشگری های جاذبه

 دینی بزرگان و صلحا ةبقع و زادگانامام زیارتگاه .1

 تاریخی قدمت دارای مساجد .2

 برادر ،خیریه امور و اوقاف ۀادار مدارک استناد به که ستسبزقبا ةبقع به مربوط شهرت بیشترین ،ها زیارتگاه میان در

 خود به را غیرمحلی دشگرانگر و محلی زائران از زیادی تعداد دو ینا که رودبند ةبقع نیز و است( ع) رضا امام حضرت

 مسجد ،شهر مسجد مشهورترین و است قاجاریه و صفویه دوران به مربوط ،دزفول شهر مساجد قدمت .ندنک می جذب

 قدمت و ویژه معماری دلیل  به که است مسجد ةمحل به موسوم ای محله و( ره) خمینی امام خیابان در واقع دزفول جامع

 مردم توجه مورد -است تجاری بافت و شهر مرکز در و دزفول تاریخی مهم اثر دومین ،دزفول قدیم پل از بعد که -آن

 .استشده  واقع گردشگران و محلی
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 به را توان می دزفول مذهبی گردشگران ،کنیم بررسی کنندگان مراجعه هدف حیث از را فوق اماکن به مراجعه چنانچه

 :کرد تقسیم گروه دو

 بیشتر افراد این. کنند می مراجعه ها آن به متبرکه بقاع و اماکن معنوی برکات از گیری بهره هدف با که کسانی .1

 .کنند می مراجعه فوق اماکن به قبلی آشنایی و اعتقاد با اغلب و هستند محلی افراد

 سایر از ،آن کنار در و دارند توجه اماکن این سیاحتی جنبة به معنوی بهرۀ بر  عالوه که گردشگران سایر .2

 .کنند می دیدن نیز شهر گردشگری های جاذبه

. شود توجه گروه دو هر حضور پیامدهای و ها زمینه به است الزم دزفول شهر در مذهبی گردشگری تحلیل در

 .اند  آمده 2 جدول در ،باشند گردشگری ةجاذبآن را دارند که  قابلیت که دزفول شهر مذهبی های مکان ترین ممه
 

 های گردشگری مذهبی شهر دزفول . جاذبه2جدول 

 تاریخی دورة محل نام ردیف

 تیموری -سلجوقی شمالی( ره) خمینی امام یابانخ سبزقبا بقعة 1

 تیموری شوش -دزفول جادۀ 7 کیلومتر طیار جعفر محمدبن بقعة 2

 قاجاریه قدیم پل جنب منتظری یابانخ مالک علی بقعة 3

  سیدمحمود فرعی -طالقانی یابانخ سیدمحمود بقعة 4

 قاجاریه -صفویه دز رود کنار ساحلی جادۀ رودبند بقعة 5

  شریعتی یابانخ نبی حزقیل بقعة 6

 صفویه (ره) خمینی امام یابانخ انتهای علی مقام بقعة 7

  شوش -دزفول جادۀ ابتدای علی اجاق بقعة 8

  سبزقبا آستانة پشت پیرمحمد بقعة 9

  سبزقبا آستانة پشت سیدمحمد بقعة 10

 دیلمی افشار میدان دور دیلمی رضا امام مقام بقعة 11

  انقالب یابانخ ابوالعال بقعة 12

  شمالی( ره) خمینی امام یابانخ یوسف شیخ بقعة 13

 ق . هـ 9 قرن رودبند بقعة روی  هروب گزیده بی بی بقعة 14

  جدید پل زیر ساحلی جادۀ کاله  زرین پیراکبر بقعة 15

  شریعتی خیابان حبشپیر بقعة 16

  شمالی( ره) خمینی امام خیابان عباسپیر بقعة 17

  جنوبی( ره) خمینی امام خیابان نظرپیر بقعة 18

  جامع مسجد جنب جنوبی( ره) خمینی امام خیابان پیرهاشم بقعة 19

 قاجاریه صدر موسی امام خیابان سیدصبور بقعة 20

  شمالی( ره) خمینی امام خیابان مالرجب بقعة 21

  سوم پل جنب کاشف صدرالدین سید بقعة 22

 قاجاریه (ره) خمینی امام خیابان به نرسیده طباطبایی اهلل  آیت بلوار خراسان شاه بقعة 23

 ق . هـ 12 قرن رکنی  شاه کوچة طالقانی خیابان الدین رکن شاه بقعة 24

  شریعتی خیابان قصری اسماعیل شیخ بقعة 25

 قاجاریه منتظری خیابان صعصعه بقعة 26

 صفویه منتظری خیابان به نرسیده آفرینش خیابان عباسعلی بقعة 27

  فرهنگی میراث جنب ساحلی جادۀ علی مرتضی قاپی بقعة 28

  قدیم پل جنب (آب آندست علی) یحیی ابن علی بقعة 29

  منتظری خیابان و( ره) خمینی امام میدان بین (دره میان) طالب ابی بن علی مسجد 30

 اسالمی دورۀ اوایل (ره) خمینی امام خیابان جامع مسجد 31

 ق . هـ 1366 شمالی( ره) خمینی امام خیابان آفتاح مسجد 32

 قاجاریه کرناسیون محلة صوفی  حاج مسجد 33

 قاجاریه اواخر غربی طالقانی خیابان اقدس دروازه مسجد 34
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 های گردشگری مذهبی شهر دزفول . جاذبه2جدول 

 تاریخی دورة محل نام ردیف

 صفویه شرقی صحرابدر محلة (سلمان) زارعان مسجد 35

 قاجاریه پوشان سیاه محلة پوشان سیاه مسجد 36

 صفویه الدین رکن شاه محلة الدین رکن شاه مسجد 37

 قاجاریه  خندق لب مسجد 38

  راضی نبش بعثت خیابان (شهدا) ملک حاج مسجد 39

  شریعتی خیابان (پاسداران) اله فرج حاج مسجد 40

  منتظری خیابان (منتظری) شیرازی طاهر مسجد 41

   پیرزنگی مسجد 42

   ابوالعلی مسجد 43

  شریعتی خیابان (نور) سیدنوراله مسجد 44

  سبزقبا مجاور مالحاجی مسجد 45

  سجاد خیابان جنوبی الزمان صاحب مسجد 46

  آفرینش خیابان بکان مرشد مسجد 47

   کرناسیون مسجد 48

  طالقانی خیابان قلعه مسجد 49

  طالقانی خیابان علویه مسجد 50

 1392، دزفول شهرستان خیریة امور و اوقاف ادارة: منبع

 
 در مؤثری و ویژه نقش ،دزفول شهر تاریخی مساجد و مذهبی های بقعه دهد می نشان پیشین های  پژوهش نتایج

 شیعه دزفول شهر مردم یشترب و است بوده متعدد های امامزاده میزبان همواره شهر این چراکه ؛دارند آن شهری هویت

 را دزفول شهر مذهبی و فرهنگی هویت از بخشی هریک ها آن از بسیاری و( 11: 1393 نیا،  افضلی و آذرکیش) هستند

 و است برخوردار ای ویژه جایگاه از شهر این در ،محرم ایام عزارداری ویژه به مذهبی مراسم ،آنبر  عالوه. دهند می شکل

 نقش .(206 -195 :1387 منتظری،) دزفول مردم شور و تکایا ،ها نخل ها،  شیدونه وجود. هستند سهیم آن در مردم اغلب

 .کند می معرفی گردشگری ةجاذب یک عنوان به را آن و سازد  می پررنگ شهر مذهبی و فرهنگی امور در را محرم مراسم

 

  2یو داخل 1یعوامل خارج یابیاول: ارز ةمرحل

چهار گام با استفاده از  یط ،شهر دزفول یمذهب یرگذار بر بخش گردشگریتأث یو داخل یعوامل خارج ،اول ةمرحل در

 :شود  یم یابیارز یو داخل یط خارجیمح یابیس ارزیماتر

 ؛شهر دزفول یمذهب یرگذار در گردشگریتأث یو داخل ین عوامل خارجییتع گام اول:

 ؛یو داخل یت عوامل خارجیزان اهمین میی: تعگام دوم

 ؛یو داخل یعوامل خارج ةرتبن ییتع گام سوم:

 .ها  آن یابیو ارز یو داخل یعوامل خارج ییاز نهاین امتییتع گام چهارم:

با  ،یمحل یها یبررسو  یاسناد مطالعات بر  دزفول، عالوه یمذهب ینظام گردشگر یو داخل یخارج عوامل نییتع یبرا

 یفهرست ومصاحبه  ،یشهر یزیر برنامهو  یفرهنگ راثیدزفول، م ةیریامور خاوقاف و  ارشناسانکمطلع شامل  ارشناسانک

 زانیو م تیاهم مورددر یازیامت 10 فیط قالب در ارشناسانکنظر  ،یروش دلف هب سپس. شد هیته رگذاریتأثاز عوامل 

                                                                                                                                                                          
1. EFE 

2. IFE 

 ادامة
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 ،یوزن ازیآمد. امت دست  بهاعداد  ردنک  نرمال و نیانگیم قیطر از یینها ةرتب و وزن و شد خواستهعوامل  یرگذاریتأث

   هر عامل است. ةوزن و رتب ضرب حاصل

دست   به 51/2 در ماتریس ارزیابی عوامل خارجیمذهبی دزفول،  مجموع امتیاز نهایی عوامل خارجی برای گردشگری

از عواملی که فرصت یا موقعیت ستان دزفول، وضعیتی متوسط دارد و باید که شهر آمده است. این امتیاز به این معناست

، اما توسعة د، تا حدودی دوری کندشون ند یا از عواملی که موجب تهدید میکبرداری  کنند، تا حدودی بهره ایجاد می

 (.3هاست )جدول  فرصتی بیشتر از بردار بهرهگردشگری در این شهر، نیازمند 
 

 دزفول شهر یمذهب یگردشگر نظام یخارج عوامل سیماتر. 3جدول 

 یوزن ازیامت رتبه وزن (T) دهایتهد و (O) ها فرصت: (EFE) یخارج عوامل

1O: 10064/0 96/2 034/0 شهر مذهبی اماکن شهرت 

2O: 28635/0 45/3 083/0 ترکیبی صورت به شهر متنوع گردشگری های فرصت از گیری بهره امکان 

3O: 1768/0 72/2 065/0 ساکنان برای مذهبی گردشگری از منتج زایی اشتغال های فرصت 

4O: 16317/0 33/3 049/0 مذهبی ةپیشین و ظرفیت از گیری بهره با استان فضایی نظام در دزفول مذهبی نقش ارتقای امکان 

5O: 08568/0 52/2 034/0 اند شده واقع آن در مذهبی بناهای که قدیمی یاه  همحل فضای دنکرپویا 

6O: 12288/0 56/2 048/0 دینی هویت خلق و شهر مذهبی فضاهای از گیری بهره با نمادسازی 

7O: 24485/0 95/2 083/0 شهر در گردشگری توسعة برای گردشگری و خدماتی های زیرساخت در گذاری سرمایه 

8O: 21125/0 25/3 065/0 مذهبی تورهای برگزاری برای شهر ویژۀ مذهبی های آیین و مراسم از برداری بهره امکان 

9O: 09184/0 87/2 032/0 شمالی ةهمسای های استان به استان ارتباطی اصلی های جاده مسیر در گرفتنقرار 

10O :31125/0 75/3 083/0 قطار و فرودگاه ،ای جاده ترانزیت طریق از مناسب ونقلی حمل امکانات 

1T :07605/0 17/1 065/0 گیری تصمیم مراجع سوی از گردشگر جذب جامع ریزی برنامه نبود 

2T :12025/0 85/1 065/0 ها آن ةپیشین و مذهبی بناهای وجود درمورد رسانی اطالع ضعف 

3T: 1128/0 35/2 048/0 ها آن شدن واقع محل و متبرکه بقاع و مساجد با زائران ناآشنایی 

4T :03502/0 06/2 017/0 عراق کشور و همجوار شهرهای در مشهورتر مذهبی مراکز وجود 

5T :06944/0 17/2 032/0 دزفول شهرستان بودن  مرزی به توجه با جنگ تجربة امکان تفکر 

6T :0312/0 95/1 016/0 مذکور یاه  همحل شلوغی یا وضعیت تغییر برابردر بومی مردم مقاومت 

7T :08715/0 05/1 083/0 فرهنگی میراث و خیریه امور و اوقاف شامل ربط ذی نهادهای کاری تداخل 

8T :08428/0 72/1 049/0 مذهبی بناهای مرمت و وساز ساخت ةزمین در فرهنگی میراث نکردن  همکاری 

9T :10535/0 15/2 049/0 کافی اعتبار نبود و( نذورات) مردمی اندک های کمک به مذهبی های مکان بودن  وابسته 

 51625/2 - 00/1 جمع

 1392: نگارندگان، منبع

 

 57/2در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی  ناحیة دزفول،مجموع امتیاز نهایی عوامل داخلی نیز برای بخش گردشگری 

ها   شهرستان دزفول است، اما وجود ضعفمعنای قوت عوامل داخلی در گردشگری   به یدست آمده که آن هم تا حد  به

 (.4)جدول ها استفادۀ حداکثری شود   اجازه نداده است تا از قوت
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 دزفول شهر مذهبی گردشگری نظام داخلی عوامل ماتریس. 4جدول 

 یوزن ازیامت رتبه وزن (W) ها  ضعف و (S) ها  قوت: (IFE) یداخل عوامل

1S :3906/0 72/3 105/0 تاریخی مختلف های دوره از جامانده به مذهبی بناهای وجود 

2S :20601/0 27/3 063/0 شهر سطح در مختلف مذهبی مراسم و ها آیین برگزاری 

3S :20916/0 32/3 063/0 شهر مرکزی بافت در مذهبی بناهای اغلب گرفتنقرار 

4S: 05544/0 64/2 021/0 اطراف مناطق و دزفول شهر مردم مذهبی قوی اعتقادات 

5S: 10878/0 59/2 042/0 دزفول شهر در طبیعی و تفریحی گردشگری های جاذبه سایر وجود 

6S :325/0 87/3 084/0 مناسب فضای و اقلیم دلیل  به نوروز ایام در شهر از یاربس گردشگران بازدید 

1W :2898/0 45/3 084/0 مذهبی اماکن و بناها از یعضب نگهداری و مرمت به یتوجه  بی 

2W: 11088/0 64/2 042/0 اقامتی و پذیرایی مراکز کمبود 

3W :09891/0 57/1 063/0 اند گرفته قرار مذهبی بناهای که مناطقی در مناسب کالبدی بافت نبود 

4W :12285/0 95/1 063/0 سال از نیمی در مرطوب و گرم وهوای آب وجود 

5W :09116/0 12/2 043/0 مذهبی گردشگری از منتج برداری بهره قابل و تجاری های فرصت با ناساکن آشنایینا 

6W :1219/0 3/2 053/0 مذهبی بناهای از بعضی در خدماتی و بهداشتی اولیة امکانات نبود 

7W :08471/0 97/1 043/0 مذهبی بناهای از بعضی جوار در مناسب فضای و خدماتی امکانات نبود 

 57291/2 - 00/1 جمع

 1392 نگارندگان،: منبع

 

 هاراهبردن ییتع: دوم ةمرحل

 WT و SO، WO، ST یها راهبردن یگام اول: تدو

و  یداخل های  قوت، یخارج یها و فرصت یداخل های  ضعف، یخارج یها و فرصت یداخل های  قوت ،ن گامیدر ا

 یها ب در خانهیترت  ها بهآن ةیجنتو  شدندسه یگر مقایکدیبا  یخارج یدهایو تهد یداخل های  ضعفو  ،یخارج یدهایتهد

دند شدرج  (WT) یدتهد -و ضعف (ST) یدتهد -، قوت(WO) فرصت -، ضعف(SO) فرصت -قوت راهبردمربوط به گروه 

 .است یو خارج یس داخلیق ماتریاز طر قبول قابل یهاراهبردانتخاب  ةشامل مرحل ،درواقعها راهبردن ییتع(. 5 )جدول

 
 دزفول ناحیة مذهبی یگردشگر ةتوسع راهبردهای .5 جدول

 یتهاجم یستراتژا
(SO) 

 
 

 یلبا استفاده از پتانس ترکیبی یتورها طراحی. 1
 یها جاذبهو  یو مراسم مذهب ها یینآمتعدد،  یبناها
 (5S، 2S، 1S، 8O، 2O)شهر  یعیو طب یحیتفر
 یدر اطراف بناها یگردشگر های یرساختز ةتوسع. 2

 تبدیل و ناساکن ییزا اشتغال یدر راستا یمذهب
، 1S) شهر اشتغال محورهای از یکی به گردشگری

3S ،7O ،3O) 

 یشهر مذهب عنوان بهشهر دزفول  یگاهجا تقویت. 3 
 های یتظرفاستان با استفاده از  ییدر نظام فضا

 (4S، 2S، 1S، 4O) متعدد یمذهب

 یاستراتژ
 یازنگرب

(WO) 

در  یبخش خصوص گذاری یهسرمادر جذب  اقدام. 1
در اطراف بناها با استفاده  یگردشگر یربناییخدمات ز

، 7W ،6W ،5W ،3O) ییزا اشتغال یها فرصتاز 
7O)  
 یبیترک یاستان برونو  استانی  درون یتورها طراحی. 2

، 4W) وهوا آبدر فصول خوش  تفریحی -یمذهب
10O ،9O ،8O، 2O)  

 تنوع یاستراتژ
(ST) 
 
 
 

دزفول در سطح  یمذهب های یینآبناها و  معرفی. 1 
 جامع برنامة ینتدو یقشهر، استان و کشور از طر

 (1S ،6S ،2T) یرسان اطالع
 و دزفول مذهبی گردشگری جامع طرح تهیة. 2

 (2S ،1S ،9T ،8T) مختلف نهادهای وظایف تعیین
با  یگردشگر یها برنامهاز  یمردم یتحما جلب. 3

  (2S ،4S ،6T) مردم یتوجه به اعتقادات مذهب

 یاستراتژ
 یتدافع

(WT) 
 

و بهبود  مسئول ینهادها یفوظا یقدق یمتقس .1
، 7W ،6W ،1W ،9T ،8T) یا بودجه یتوضع

7T)  
 یتاز بناها و ظرف یرسان اطالع جامع برنامة تدوین. 2

 گذار یهسرماجذب  منظور به یمذهب های یینآبناها و 
  (2W ،5W ،2T، 1T) گردشگری زمینةدر 
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 یمراتب سلسله یلتحل فرایندبا استفاده از مدل  ها یاستراتژ بندی یتاولو

 شدند. بندی یتاولوو  ارزیابی AHPبا مدل  شده  تدوین راهبردهایبه اطالعات موجود،  با توجه ،ادامه در

باشد.  ارزیابی  قابل AHPروش  ةیلوس به تا کردیم یلتبد یمراتب سلسلهدرخت  یکرا به  مسئله: ابتدا اول مرحلة

در سطح  ،دزفول یمذهب یگردشگر ةتوسع راهبرد ینهدف انتخاب بهتر ،است مشاهده قابل 1نمودار  در که گونه همان

( در سطح دوم و فاکتورها در سطح هایدو تهد ها  فرصت ،ها  ضعف ،ها  قوتسوات ) یها گروهو  گیرد یمقرار  یارهااول مع

 .گیرند یمسوم مدل قرار 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 راهبرد بهترین انتخاب جهت موضوع یمراتب سلسله درخت. 1 نمودار

 

 یک با( راهبرد بهترین)انتخاب  هدف دادنقرار معیار مبنایبر ها گروه ینب یزوج یساتمقا ،مرحله این در: دوم مرحلة

 2به دست آمد. نمودار  هر گروه یتاهم ةدرج Expert Choice افزار نرم. سپس با استفاده از گرفتانجام  9تا  1 مقیاس

وزن را در  یشترینب ها فرصتکه مشخص است  گونه همانکه  دهد یمسوات را نشان  یها گروه یزوج یساتوزن مقا

( مشخص شده که CR) ینسبت ناسازگار ،جدول این آخر ردیف در. نددزفول دار یمذهب یگردشگر ةتوسع های راهبرد

 ها قضاوتدر  یراز ؛گیرد یمدوباره صورت  ها یسهمقا یدبا ،بود 1/0 از یشترکاربرد دارد و اگر ب ها یسهمقاسنجش اعتبار  یبرا

 گرکه نشان آمد دست  به 00035/0 یناسازگار یبضر ،پژوهش ةمسئل یبررس از مرحله نیاوجود دارد. در  یناسازگار

از بردار  ار ها یتاهم ةدرج ،افزار نرم ینکه ا است ذکر  شایان. یارهاستمع درمورد شده انجام یها قضاوت بودن  قبول قابل

 ةدرج ،است. در ادامه wiبردار  نآورد  دست  به ،یزوج ةیسمقا های یسماتراز  کیهر. هدف ما از کند یممحاسبه  یژهمقدار و

 .آوریم یم دست  به ها گروهرا در  یارهااز مع یکهر یتاهم

 

 
 سوات یها گروه یزوج یساتمقا وزن. 2 نمودار
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 راهبردانتخاب بهترین 

گردشگری مذهبی توسعة برای 

 شهر دزفول

 (S) هاقوت

 (W) هاضعف

 (O) هافرصت

 (T) تهدیدها

S1 

S2 

S3 

S1 

S2 

S3 

S1 

S2 

S3 

S1 

S2 

S3 

SO 

WO 

ST 

WT 
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 دادن  وزن. رسد یم( یوها)آلترنات ها ینهگزبه  دادن  وزننوبت به  ،گیری یمتصم یارهایبه مع دادن  وزن: بعد از سوم مرحلة

ابتدا  ،منظور این به. است شده  یفتعر یارهایاز مع یکبا توجه به هر هاراهبرد یتاولو یزانم یینتع یامعن  به ،ها ینهگزبه 

 یسماتر یارهاساخته شود و به تعداد مع ترتیب  به nتا  1 یارهایبا توجه به مع هاراهبرداز  یکهر یداور یسماتر یدبا

 .شود یممورد مطالعه مشخص  یارهایاز مع یکنسبت به هر هاراهبرداز  یکهر یی. وزن نهایمداشته باش یداور

با  یارهااز جهت مع هاراهبرد یتاهم ،دهد یمسوم نشان  ةدر مرحل شده یهته اطالعاتکه  گونه آنچهارم:  ةمرحل

 ساعتی یمراتب سلسله یبترک اصلکه به  شود یماستفاده  یاز مجموعه محاسبات ،مرحله یندر ا .متفاوت است یکدیگر

را  مراتب سلسله سطوح های یداور همةکه  دهد یمبه دست  یتبردار اولو یک ،محاسبات ینا ةنتیج. است معروف

 صورت به هاراهبرداز  یکهر یبیترک یتدر مراحل قبل، وزن اولو هاراهبردو وزن  یارهامع یها وزن. با داشتن بردارددر

 .آمد دست  به 6جدول 
 شده  ینتدو هایراهبرد یینها وزن. 6 جدول

 SO WO ST WT راهبردها

 0.219 0.221 240/0 320/0 شده محاسبه ینسب وزن

 نگارندگان: منبع      

 

 یزمرحله ن یندر ا یناسازگار یبضر ،نمودار مطابق .است مشاهده  قابل 3در نمودار  ها راهبرد یوزن ضریب مقایسة

 کسبرا  یتاهم یشترین( بSO) تهاجمی راهبرد ین. همچنهاست قضاوت بودن  قبول قابلآمده و نشانگر  دست به 05/0

 .دارد قرار( WO) بازنگری راهبردکرده و پس از آن 

 

 
 چهارگانه هایراهبردمجموعه  یوزن ضریب مقایسة. 3 نمودار

 1392 نگارندگان،: منبع

 

 جهتدر باید دزفول شهر گردشگری ةتوسع برای ریزان  برنامه تالش بیشترین که معناست بدان این و

 ،درمجموع و باشد ها  قوت این از استفاده با موجود های ضعف جبران نیز و ها  قوت از بهره با ها فرصت رساندنحداکثر  به

 .هستند دزفول شهر گردشگری ةتوسع در عامل ترین مهم ها فرصت

 

 گیری نتیجه

المللی مورد توجه  ای و چه در سطح بین ها، چه در سطح ملی و منطقه تمامی عرصه امروزه توسعة گردشگری در

ای به این حقیقت پی  صورت فزاینده کشورها بههای خصوصی واقع شده است. بسیاری از  ریزان دولتی و شرکت برنامه

اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی باید در زمینة بهبود وضعیت گردشگری ابتکار عمل به خرج دهند و درصدد  برده

گیری از مزایای گردشگری مذهبی در بدو امر، مستلزم امکانات  ای برای ارتقای گردشگری برآیند. بهره های تازه یافتن راه

یقین بازده چندانی نخواهد   ریزی، به مختلف کشور است، اما بدون برنامه های این نوع گردشگری در مناطق زیرساخت و
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ها برای هدایت جریان توسعة   ها و اجرای اقدام  یافته برای اخذ تصمیم عنوان روشی نظام ریزی راهبردی، به داشت. برنامه

کند. درواقع،  ریزی توسعة گردشگری تقویت می را درجهت نیل به اهداف برنامهریزان  یک سامانه، کارکرد و بنیاد برنامه

ریزی راهبردی برای توسعة گردشگری، روشی است که درجهت تدوین راهبردهای کاربردی و توسعة گردشگری،  برنامه

 کند.  ریزان کمک می به برنامه

 

 
 چهارگانه های راهبرد یبرا آمده  دست  به یتحساس ضریب. 4 نمودار

 1392 نگارندگان،: منبع

 

 و یخارج عوامل لیتحل و هیتجز قیطر از ،دزفول شهر مذهبی یگردشگر یزیر برنامه راهبردهای ،حاضر ةمقال در

 .شد مشخص و نییتع 1یکم راهبردی یزیر برنامه مدل و SWOT سیماتر با شهر، نیا مذهبی یگردشگر بر مؤثر یداخل

 اساسبر یفکی یمدل هک -AHP یمراتب سلسله لیتحل فرایند از استفاده با ،چهارگانه های گروه در ورکمذ هایراهبرد سپس

 با تهدیدها و ها فرصت ةموازن نیز و ها  قوت و ها  ضعف از استفاده ،نتایج مطابق. ندشد بندی یتاولو -است یزوج ةسیمقا

 های  قوت و ها فرصت از گیری بهره امکان یعنی ؛است متوسط حد در کارشناسان نظر از شده استخراج های اولویت به توجه

. هاست زیرساخت تقویت و ریزی برنامه مستلزم امر این اما ،دارد وجود تهدیدها و ها  ضعف دنکر  کمرنگ با همراه ،موجود

 و مطلوب وضعیت سوی به گردشگری از بخش این هدایت در مهمی عامل توان  یرا م شهر گردشگری جامع ةبرنام

 .دانست آن های ظرفیت با متناسب

 یگردشگر ةتوسع در را نقش ترین قوی و ترین مهم ها فرصت ،یمراتب سلسله لیتحل فرایند جینتا به توجه با نیهمچن

 ،ها فرصت از مناسب ۀاستفاد با و شود پرداخته ها آن تیتقو به ها  قوت از گیری بهره با چنانچه و دارند دزفول هرش یمذهب

 .یابد می توسعه دزفول شهر در یگردشگر از وهیش نیا ،شود جبران دزفول شهر در یمذهب یگردشگر های  ضعف

 متعدد بناهای وجود. است یتهاجم راهبرد ،دزفول یمذهب یگردشگر ةتوسع راهبرد ترین مهم آمده عمل به یابیارز در

 ترکیبی صورت به تورها تا دکن می ایجاد فرصتی ،تفریحی متعدد های جاذبه کنار در مختلف مذهبی های آیین نیز و مذهبی

 زایی اشتغال زمینة خود که است شهر در گردشگری های زیرساخت ةتوسع مستلزم امر این اما ،شوند طراحی شهر این در

 مضاعف تقویت و توسعه و خصوصی بخش گذاری سرمایه جذب به خود حرکت این و دساز می فراهم را بخش این در

 .انجامید خواهد گردشگری های زیرساخت

 مذهبی گردشگری برند یک عنوان به را شهر این نقشآن را دارد که  قابلیت ،دزفول شهر مذهبی گردشگری توسعة

                                                                                                                                                                          
1. QSPM 
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 مسیر در گرفتنقرار با ،دزفول شهر چراکه شود؛ تلقی دزفول شهر برای مهم ینقش و کند تقویت استان فضایی نظام در

 و درون از مختلفی گردشگران پذیرای که دارد را امکان این متنوع ونقلی حمل های شیوه به دسترسی و ارتباطی های راه

 .باشد استان بیرون

 با ،دزفول شهر در مذهبی گردشگری امکانات و تسهیالت شود می پیشنهاد مذکور اهداف به دستیابی راستای در

. است عمومی مشارکت جلب و رسانی اطالع مستلزم خود امر این که شود تقویت مردم و خصوصی بخش دولت، مشارکت

 استفاده تاریخی و تفریحی طبیعی، مذهبی، گردشگری های جاذبه از زمان هم که ترکیبی تورهای ویژه به تورها برپایی

 مذهبی گردشگری های جاذبه معرفی و دزفول شهر گردشگری های ظرفیت از گیری بهره برای مناسبی فرصت ،دنک می

 مذهبی های آیین و مراسم با دینی خاص های مناسبت در که مذهبی گردشگری تورهای طراحی همچنین. است شهر این

 دزفول شهر مذهبی گردشگری توسعة برای که است پیشنهادهایی جمله از ،شود می همراه دزفول شهر سنتی ۀشیو با

 برای دینی هویت ایجاد و نمادسازی و شهر مذهبی گردشگری های جاذبه مورددر رسانی اطالع تقویت. است طرح قابل

 در مذهبی -تفریحی گردشگری گاه گره عنوان به شهر این برای گردشگری نقش تعریف کنار در برندسازی نیز و شهر

 .است دزفول شهر مذهبی گردشگری ةتوسع برای طرح قابل یهاپیشنهاد سایر جمله از ،استان فضایی نظام

 

 منابع

 ةنمون شهری، هویت عوامل بر تأکید با پایدار ةتوسع ریزی برنامه ،1393 نیا،  افضلی فرزانه و محمد آذرکیش، .1

 .مشهد اسالمی، شهر های مؤلفه بر تأکید با شهری، ریزی برنامه و مدیریت ملی کنفرانس ششمین دزفول، شهر موردی

 .تهران دانشگاه انتشارات ،یراهبرد یراتژاست مدیریت ،1384 محمد، اعرابی، .2

 تأکید با گردشگری، ةتوسع راهبردی ریزی برنامه ،1390 ثانی، اسکندریو محمد  اهلل  شمس نژاد،  کاظمی عیسی، زاده ابراهیم .3

 .141-115 صص ،76 شمارۀ انسانی، جغرافیای های پژوهش مجلة قم، شهر: موردی ةمطالع ،مذهبی گردشگری بر

 .منتشرنشده دزفول، شهرستان ةمتبرک بقاع و مساجد فهرست ،1393 ،دزفول شهرستان خیریة امور و اوقاف ادارۀ .4

 ،انیمنور عباس ةترجم رانتفاعی،یغ و یدولت های سازمان یراب یکاستراتژ ریزی برنامه ،1378 ،جان سون،یبرا .5

 .تهران ،یدولت تیریمد آموزش زکمر

 محصول بخش بر تأکید با گردشگری ةتوسع راهبردی ریزی برنامه ،1387 زمانیان، روزبه و مصطفی بهزادفر، .6

 و معماری ةنام ویژه ،ایران صنعت و علم دانشگاه مهندسی علوم المللی بین ةنشری ،(نیشابور شهرستان: موردی ةنمون)

 .6 ۀشمار ،19 جلد شهرسازی،

 .یاسالم اندیشة بخش ،04/10/85 خیتار ،6045 ۀشمار رسالت، ةروزنام اسالمی، فرهنگ در زیارت ،1385 ،نام بی .7

 ،ادوارهیانتشارات  ،ینیشور یلیخل ةترجم ک،یاستراتژ تیریو مد یزیر برنامه، 1376 نسون،یراب چاردیرجان و  رس،یپ .8

 .تهران

 ةمطالع ،یمذهب یگردشگر ةتوسع بر یلیتحل ،1389 مرغ،یب یغالم ونسیو  یدعلیس ،یموسو ،مسعود ،ییتقوا .9

 .46-39صص  ،31 ۀشمار ،سال دهم ،ییایجغراف یفضا ةفصلنام ،یشهرستان نورآباد ممسن یمورد
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