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Extended Abstract 

Introduction 
Iran has a special capability in the development of tourism services due to its rich environmental 

resources and the use of several thousand years of historical-cultural support, but due to the 

single-product economy based on oil revenues, it has prevented attention to this part of the 

country's economy. Meanwhile, the country, with its religious cities such as Mashhad, Qom, 

Shahr-e-Rey, etc., is one of the important centers for attracting religious tourism, which 

annually attracts countless religious tourists with the aim of visiting holy places.  Despite 

religious attractions, this type of tourism faces problems such as lack of planning. Therefore, 

comprehensive planning is needed to develop coordinated strategies for organizational 

development that are consistent with predictable and unpredictable future conditions and 

requirements and also it is essential in order to better manage tourism development, planning 

and providing appropriate strategies at all levels. Because experience has shown that wherever 

tourism develops randomly and without specific planning and strategy, it creates many 

environmental and social problems, and in the long-time, the problems of tourism outweigh the 

benefits. Also, unplanned tourism destinations cannot compete effectively with planned ones. 

Meanwhile, Rezvanshahr city with its holy places and religious monuments and buildings such 

as the White Mosque in terms of historical antiquity, Aq Mosque and Sultan Barzkuh in terms 

of up-country location, Gharib-Bandeh and Seyyed Sharaf al-Din tomb and having special and 

original religious ceremonies of Ta’zieh in the days of Tasu'a and Ashura have long been 

considered by religious tourists, especially tourists in the northern region of the country. 

Therefore, due to the existence of tourism attractions in this city, it has the potential to become 

one of the poles of religious tourism (at least at the regional level). 

 
Methodology 

The present study is an applied research in terms of purpose and also descriptive-analytical one 

in aspects of method. The paradigm of the present research is quantitative and qualitative. The 

information and data has been collected in the form of field, library and documentary. In such a 

way that studies related to theoretical foundations have been done in a documentary way and a 

questionnaire tool has been used for data related to the findings. Data collection is based on the 

Delphi method. The statistical population of the study is a group of experts. As a sample, 20 

people who have studied in the field of tourism and are familiar with the urban environment of 

Guilan province were selected as the statistical sample size. Then, the designed questionnaire 

was provided to the statistical sample of the research in order to assess its validity. Then, for 

reliability, it was evaluated by Cronbach's alpha test, which was equal to 0.832 and was 

confirmed. Meta-SWOT software was exerted to analyze the findings. 
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Results and discussion 

All the inputs of this research are based on objectives such as introducing the religious 

attractions of Rezvanshahr city at the provincial, regional and national levels, increasing the 

presence of religious tourists, developing religious tourism, and economic prosperity of the 

region. in order to weight these goals, the opinions of a group of experts have been used and the 

results have been entered in Meta-SWOT software. Then, resources and capabilities were 

identified and evaluated, and according to them, the existing competitors in the region were 

obtained. And it was found that the five cities of Rasht, Shaft, Someh Sara, Amlash and 

Langarud are the main competitors in the region for the city of Rezvanshahr. Based on this 

information, a competitive map was drawn. After these steps, with the help of expert opinions, 

strategies for the development of religious tourism have been presented. After weighing and 

drawing a strategic plan, it was determined that the establishment of tourism camps and villages 

with tourism and recreational facilities on the outskirts of the religious place of Sultan Barzkuh, 

the establishment of tourism residential camps on the marginal lands of the Chafroud and 

Shafaroud rivers in front of religious places of Sheikh Kamel Naqshbandi and Agha 

Mohammad Shafie, providing low-fee banking facilities to interested investors in creating 

tourism spaces in the up-country religious areas (Sultan Barzkuh, Aq Mosque Rineh) and 

foothill areas (Sheikh Abolmaali), information through preparation broadcasting documentaries, 

maps and brochures, specialized magazines, publications and official sites for interested tourists 

in visiting religious and historical monuments, renovation of the old places of White and Aq 

Mosque are the most important factors as the attractions of religious tourism. 

 

Conclusion 

The results show that the resources and capabilities of Rezvanshahr city have different weights. 

As the fame of holding special religious ceremonies in shrines such as mourning and Ta’zieh 

ceremonies on the day of Ta’soa in Hazrat Seyyed Sharaf al-Din (Darsara) tomb, the existence 

of religious places in the beautiful landscapes of up-country and mountainous areas, foothills 

and plains , holding weekly markets in Rezvanshahr, Pareh-e-Sar and Chouka as the economic 

and cultural symbol of the region, special cultural attractions of different regions such as the 

customs and livelihood of the Gilakis, Talyshs and Turks, the existence of historical monuments 

and cultural sites such as the old mosques of White Mosque along the Dinachal River and the 

ancient cemetery of Mianroud and Vaskeh are the most important resources and capabilities of 

Rezvanshahr city for tourism development, respectively. 
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 چکیده
دینـی نقـش  ه داشـتن در فرهنـگشاز گردشگری است که به دلیل شرای  ویژه و ری یاگردشگری مذهبی گونه

زیـادی  یهـاتیرفدارد و همچنـین ظ ن مـذهبیی دارای اماکهاسکونتگاه اقتصادیمهمی در پایداری فرهنگی و 
جـود ه شـرای  موکه برای استفاده از آن نیـاز اسـت کـ دینمایبرای توسعه خدمات گردشگری در مناطق فراهم م

ش حاضـر . مسـئله پـژوهبر نقاط قوت و امکانات مناطق مذکور تدوین شودراهبردی با تکیه یزیربررسی و برنامه
. جهـت انجـام ایـن باشـدیمو توسعه گردشگری مذهبی در شهرسـتان رضوانشـهر  ریپذرقابتتدوین راهبردهای 

و مشـاهدات و  هامصـاحبهابتـدا از  هـادادهتحلیلی اسـتفاده شـد و بـرای گـردآوری  -پژوهش از روش توصیفی 
د افـزار متاسـوات مـورآمده بـا روش کمـی و نرمدسـتی بههـادادهشده اسـت و سـپس بهره گرفته هاپرسشنامه

دیران، نفـر از خبرگـان از مـ 20کـه  باشـندیماند. جامعه آماری تحقیـق گـروه خبرگـان وتحلیل قرارگرفتهجزیهت
د بـه روش ه آشنایی دارنو با محی  موردمطالع اندداشتهمسئوالن و خبرگان استان که در حوزه گردشگری فعالیت 

قبـای رسرا، املـش و لنگـرود ت، رشت، صومعهی شفهاشهرستانگلوله برفی انتخاب گردیدند. نتایج نشان داد که 
ی راهبردهـای توسـعه بنـدتیاولودر بخـش  شـوندیمدر زمینه گردشگری محسوب  شهررضواناصلی شهرستان 

ی بـا امکانـات و دهکـده توریسـت هـااردوگاهایجـاد عـواملی نظیـر گردشگری نیز مشخص گردید که راهبردهای 
ی حاشـیه رودخانـه هـانیزمهای اقامتی، توریسـتی در ، ایجاد کمپینتوریستی و تفریحی در حاشیه مکان مذهبی

منـد جهـت قهگذاران عالچافرود و شفارود نزدیک با اماکن مذهبی، ارائه تسهیالت بانکی با کارمزد کم به سرمایه
 ی )شـیخاهیـپاکوهآق مسجد رینه( و مناطق  ایجاد فضاهای گردشگری در مناطق مذهبی ییالقی )سلطان برزکوه

شـریات نشور، مجالت تخصصی، ی مستند صداوسیما، نقشه و بروهابرنامهی از طریق تهیه رساناطالعابوالمعالی(، 
مـاکن مند به بازدید از بناهای مذهبی و تـاریخی، مرمـت و بازسـازی ای رسمی برای گردشگران عالقههاتیساو 

 ارند.دایر عوامل سبیشترین وزن را در بین  دارای بیشترین تأثیرگذاری بوده وقدیمی اسپیه مزگت و آق مسجد 
 

 ، متاسوات.شهررضوانگردشگری مذهبی، راهبردهای توسعه، شهر  کلیدی:گان واژ
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 مقدمه
ری اشته است )حیـددزیادی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان  تأثیراتی اخیر هاسالصنعت گردشگری در 

ی در گذارهیسـرماه بـی، کمک به صلح جهـانی، کمـک امنطقهال، ارز آوری، تعادل (. ایجاد اشتغ144: 1399و همکاران،
ی گردشـگری هاجاذبهوحش، توسعه نواحی دارای ی حیاتهاستگاهیزمیراث فرهنگی، بهسازی محی ، کمک به بهسازی 

ــوگیری از  ــوچبرونو جل ــی،ک ــی و خلج ــت )غالم ــوده اس ــنعت ب ــن ص ــای ای ــه مزای ــت، از جمل  ؛18 :1396ی جمعی
UNWTO,2017:2شـودیم (. و با فراهم کردن بستر رقابت بین شهرهای گردشگر ابزاری مهم برای توسعه محسـوب .

ه های صنعت بـزرگ و متنـوع گردشـگری جهـانی از جایگـایکی از زیرمجموعه عنوانبهدر این میان گردشگری مذهبی 
ازمان جهـانی سـ(. بـر اسـاس گـزارش 78: 1393ی در رشد اقتصادی کشورها برخوردار است )موسـوی و سـلطانی،اژهیو

ــــا  300گردشــــگری، ســــاالنه  ــــر از  320ت ــــون زائ ــــامکانمیلی ــــدن ه ــــان دی ــــارتی جه ــــدیمی زی   کنن
(Syamala & Kakoti,2016:115 .)و  دکنندگان یا قدمتاز گردشگری که با اعتقادات و باورهای مذهبی بازدی گونهنیا

جـذب  ظرفیـت عظیمـی را بـرای ست و ریشه در تاریخ ایجاد مذاهب دارد وخورده ای مذهبی گرههامکانجاذبه تاریخی 
گیری از پشتوانه و بهره . کشور ایران به دلیل برخورداری از منابع سرشار محیطیکندیمگردشگر در مناطق مختلف ایجاد 

محصـولی اقتصـاد تک لی در توسعه خدمات گردشگری دارد، اما بـه دلیـاژهیوفرهنگی چند هزارساله، قابلیت  -تاریخی 
(. 60: 1395 همکـاران، نـژاد ومتکی بر درآمدهای نفتی، مانع از توجه به این بخش از اقتصاد در کشور شده است )حاتمی

یسـم مهم جـذب تور یکی از مراکزو ...  شهرری، قم با داشتن شهرهای مذهبی مانند مشهد،این در حالی است که کشور 
امـا . شماری را با هدف زیارت اماکن متبرکه بـه خـود اختصـاص داده اسـتذهبی بیساالنه گردشگران م و مذهبی است

؛ بـه روبروست یزیرنامهبری چون نبود با مشکالت سمیتور این نوع از گردشگری مذهبی یهااز جاذبه یبرخوردار رغمیعل
رورت ضـسـالمی های مقـدس اازپیش توجه به صنعت گردشگری مـذهبی در پهنـه سـرزمینهمین دلیل است که بیش

هـایی بـرای گفـتن داشـته باشـد یابد تا در دنیای مدرن، ملت اسالمی نیز بتواند در رابطه با این صنعت درآمـدزا حرفمی
ی را بـرای اشـدهماهنـگ ی جـامعی الزم اسـت تـا راهبردهـای هزیربرنامه(. بنابراین 44: 1394)آقاجانی و فراهانی فرد،

بینی آینده منطبق و سازگار باشد )بهرامی پیشبینی و غیرقابلای  و الزامات قابل پیشسازمانی تدوین کند که با شرتوسعه
 اهبردهـای مناسـب دری و ارائـه رزیربرنامـه(. بر این اساس برای مدیریت بهتر توسعه گردشگری 12: 1389و همکاران،

ی و زیربرنامـهون اتفـاقی و بـد طوربـهتمامی سطوح آن ضروری است. چراکه تجربه نشان داده است هرکجا گردشگری 
 و در درازمـدت، مشـکالت آوردیمـی و اجتماعی متعددی به وجود طیمحستیزاستراتژی مشخص توسعه یابد، مشکالت 

مـه همچنین منـاطق گردشـگری بـدون برنا .(9: 1385،الدین افتخاری و داوود)رکن شودیمگردشگری بیش از فوایدش 
 شده رقابت کنند.ریزیگردشگری برنامه مؤثر با مناطق طوربه توانندینم

بقعـه  900از  شیکـه رقـم آن بـه بـ یطـوالن یبا دارا بودن بقاع متبرکه متعدد با قدمت در شمال کشور زین النیاستان گ
و  افتـهیرونـق  زیـاقتصاد منطقه ن یاماکن مذهب نیو از برکت وجود ا دهیبخش النیگ عتیبه طب یمعنو یاجلوه ،رسدیم
میـان شهرسـتان  نیـدر ا .دیـاز گردشگران و زوار را به خـود جلـب نما یادیتوجّه عده ز سمیاز لحاظ جذب تور تواندیم

آق مسـجد و  ،یخیبـه لحـاظ قـدمت تـار دیمانند مسجد سـف و آثار و ابنیه مذهبیاماکن متبرك  بودنبا دارا  رضوانشهر
و برخـورداری از الدین شـرف دیبقعـه سـ بنـده و بیـمقبـره غر ،یالقـیی تیموقع درسلطان برزکوه به لحاظ قرار گرفتن 

ی از دیرباز موردتوجـه گردشـگران مـذهبی نیحس یتاسوعا و عاشورا یدر روزها هیتعزی خاص و اصیل مذهبی هامراسم
های گردشگری در این شهرستان پتانسیل گردشگران خطه شمال کشور بوده است. بنابراین با توجه به وجود جاذبه ژهیوبه

باشـد. تـاکنون در ایـن زمینـه ای( را دارا میهای گردشگری مذهبی )حداقل در سطح منطقهشدن به یکی از قطبتبدیل
بر این اساس با توجه بـه  مانده است، بهرهیبی موجود هاتیظرفی مدون و دقیقی صورت نگرفته و این شهر از زیربرنامه

ی بیشـتر در ایـن زمینـه را آشـکار هایبررسـسـئله ضـرورت ریزی استراتژیک در توسعه گردشگری، این ماهمیت برنامه
. تدوین برنامه راهبردی ضمن شناسایی رقبای موجود در منطقه و ارائه راهکارهای راهبردی مـؤثر بـرای توسـعه سازدیم

از نیـ باشد. در این راستاشدن به قطب گردشگری از ضروریات مهم این پژوهش میمنظور تبدیلاین نوع از گردشگری به
. در ایـن بر نقاط قوت و امکانات مناطق مذکور تدوین شـودراهبردی با تکیه یزیراست که شرای  موجود بررسی و برنامه



 77                                                                                          ...  مذهبی گردشگری توسعه پذیریرقابت راهبردهایهاشمی / 

زیر است: شـهر  سؤالیی به گوپاسخی راهبردی برای توسعه گردشگری مذهبی به دنبال زیربرنامهراستا تحقیق حاضر با 
؟ این شهر در مقایسه با رقبای خـود در چـه باشدیمتوسعه گردشگری  مینهزی در هاتیقابل رضوانشهر دارای چه منابع و

 ؟اندشهرکدامجایگاهی قرار دارد؟ راهبردها توسعه گردشگری مذهبی برای این 

شده است کـه در نجامکه تاکنون تحقیقاتی در این زمینه ا دهدیمبررسی سوابق تحقیق با حوزه گردشگری مذهبی نشان 
تاسوات می توسعه گردشگری به روش زیربرنامهراهبردهای  ژهیوبهقیقات مرتب  با حوزه گردشگری و ترین تحادامه مهم
 :شودیمآورده 
مطالعه موردی: حـرم حضـرت  ( در پژوهشی به مطالعه راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی1398و همکاران ) جاندهده
 تراکز خدمام شو افزای هارساختیکیفیت ز وراهبردهای بهبود نشان داد که  شوهژنتایج پ. اندپرداختهبی حکیمه )ع( بی

وردمطالعـه ی بـرای محـدوده مژعنوان بهترین اسـتراتمذهبی در حرم به یهارستوران و مراکز پذیرایی و برگزاری مراسم
 یهاهـا و فرصـتاز قوت یریـگمنظور بهرهزم بـهانتخاب شدند. درنهایت بـا توجـه به نتایج حاصله، راهکارها و تدابیر ال

. پیرعلـی و سـیادت شده اسـتجهت توسعه گردشگری مذهبی بیان (س)بی حکیمه گردشگری مذهبی در حرم مطهر بی
 هایبررسـز شهر شیراز را موردمطالعه قرار داده و بعد ا( در پژوهشی راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی در کالن1397)

ب تورهای ی، تشویق و ترغیالمللنیبی گردشگری با رویکرد ملی و هاجاذبهر ی در امکانات و خدمات دگذارهیسرماتوسعه 
و  هاییگردهما، هاشگاهینماگردشگری و زیارتی برای جذب گردشگران و زائران خارجی و داخلی به سفر به شیراز؛ برپایی 

ی زیربرنامـه در پـژوهش خـود (1395. نوری و سـرایی )انددادهیشنهاد های ساالنه علمی، مذهبی و فرهنگی را پهمایش
ز اسـتعدادهای که شهر شیرا انددهیرسو به این نتیجه  انددادهراهبردی توسعه گردشگری مذهبی برای شهر شیراز را انجام 

تـرین ی دیگـر مهمهـاامامزادهچراغ و بالقوه و بالفعل فراوانی در بخش گردشگری مذهبی دارد وجود آرامگاه حضرت شاه
سـعه ترین ضـعف در تووع گردشگری است اما ضعف مدیریتی و فقدان ثبات در مدیریت گردشگری مهمنقطه قوت این ن

تـرین عامـل و فرصـت توسـعه منزلـه مهمگردشگری مذهبی این شهر است و ارتقای نقش حرم احمد بن موسـی )ع( به
ترین راهبردهـای توسـعه مهم وانعنبهتهاجمی  - راهبردهای رقابتی کهنیا. درنهایت رودیمگردشگری مذهبی به شمار 

گری مذهبی و عوامل مـؤثر ( در پژوهشی گردش1394) فردیفراهان. آقاجانی و انددانستهگردشگری مذهبی شهر شیراز را 
بسـیاری دارد و  ز نگاه اسـالم اهمیـتاکه گردشگری  انددهیرسو به این نتیجه  انددادهبر آن را در ایران موردمطالعه قرار 

ش درآمـدهای جهـت افـزای ینده گردشگری مذهبی در ایران را مثبت ارزیابی کرد که با راهکارها و تـدابیر الزمآ توانیم
 ود.بی نفت خواهد محصولتکی خارج شدن از اقتصاد هاراهناشی از صنعت جهانگردی مذهبی در ایران یکی از بهترین 

ی گردشـگری زیربرنامهابزاری استراتژیک برای  عنوانبه( در پژوهشی به بررسی مدل متاسوات 1394بدری و همکاران )
نشان داده است مؤلفه بهبود قوانین باالدستی در جهت حمایت از گردشـگری  هاافتهاند. یپایدار در روستای میغان پرداخته

یش ی در منطقه، بهبود وضعیت معیشـتی مـردم و درنهایـت افـزاگذارهیسرمابخش خصوصی به روستایی، افزایش انگیزه
، کـاهش تخصـیص باشندیمسفر، حضور مسئولین بومی در سطوح مختلف مدیریتی که آشنا به شرای  جغرافیایی منطقه 

قطبی به ی کالن کشور بر توجه تکهااستیسی اجرایی کشور، هادستگاهریالی و ارزی به گردشگری، ایجاد اختالف بین 
محـور اصـلی  عنوانبـهکشـاورزی  نگ روستایی، توجه بـه بخـشعلیه فره هارسانهتوسعه از راه صنعت، ترویج نادرست 

ی در این مناطق دارای بیشترین وزن بوده و تأثیر بر توسـعه گذارهیسرماتوسعه و درنهایت مؤلفه افزایش انگیزه دولت در 
( در پژوهشـی تحـت عنـوان تحلیلـی بـر توسـعه گردشـگری 1389گردشگری روستا خواهند داشت. تقوایی و همکاران )

ی هـامکانکـه  انددهیرسو به این نتیجه  کنندیمی مذهبی در جذب گردشگران تأکید هامکانمذهبی به اهمیت وجودی 
( در پژوهشـی 2018) 1ای دارنـد. شـایندمالحظـهمذهبی در جذب گردشگران و توسعه مناطق مختلف نقـش و تـأثیر قابل

کشور هند به این نتیجه رسیده است که با توجـه بـه  تحت عنوان نقش دولت و مدیریت در توسعه گردشگری مذهبی در
مشارکت فعاالن مذهبی در توسعه و مدیریت اقتصاد گردشگری مذهبی در سطوح محلی و عـدم مسـئولیت و بـر عهـده 
گرفتن رسیدگی به اثرات منفی آن همواره یک خالء نهادی در برخورد با اثرات مستقیم و غیرمستقیم گردشگری مـذهبی 

                                                           
1. shaind 
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( در پژوهش خـود بـا هـدف شناسـایی نقـاط قـوت، ضـعف، فرصـت و تهدیـدهای 2014و همکاران ) 1منینتر وجود دارد.
گردشگری مذهبی در استان نونگ خای تایلند به این نتیجه رسیدند دارا بودن برنامه اقامت در معبد ایـن پتانسـیل را دارد 

نگ بودایی تایلنـدی معرفـی شـود. ایـری عنوان محصول گردشگری مذهبی به گردشگران فرهکه گردشگری مذهبی به
( در پژوهشی به دنبال ایـن هسـتند کـه چـارچوب یکپـارچگی گردشـگری مـذهبی مسـیحی و 2013) 2میاس و میچالکو

دهد، های فرهنگی آن را در مجارستان موردبح  قرار دهند. بررسی پیشینه تحقیق در داخل و خارج کشور نشان میجنبه
ریزی راهبـردی صـورت گرفتـه اسـت امـا در راسـتای مورد ارائه راهبرد گردشگری و برنامه تاکنون مطالعات مختلفی در

ای صـورت جـامع و کامـل تـاکنون مطالعـهی برای توسعه گردشگری مذهبی با روش متاسوات بهریپذرقابتراهبردهای 
ی گردشـگری زیربرنامـهر در ترین عوامـل و راهبردهـای تأثیرگـذاصورت نگرفته است. مقاله حاضر نیز قصد دارد تا مهم

صورت موردی در شهر رضوانشهر واقع در استان گیالن را بررسی و موردسنجش قرار دهـد و درنهایـت فراینـد مذهبی به
 ی راهبردی را با استفاده از مدل متاسوات ارائه دهد.زیربرنامهرسیدن به یک الگویی از 

 

 مبانی نظری

ی مختلفـی همچـون هادگاهیـدتـوان آن را از ای و چندوجهی اسـت؛ میرشتهانبا توجه به اینکه گردشگری، مفهومی می
ها بـرای شناختی و مدیریتی موردبررسی قرار داد بدین سبب تعاریف متعددی نیز از این دیدگاهجغرافیایی، اقتصادی، جامعه
ی بیشـتری هافرصتع، (. گردشگری، به نسبت سایر صنای155: 1399)پورنگ و همکاران، استگردشگری صورت گرفته 

یی شـامل پیونـد مسـتقیم )گسـترش هافرصـت؛ دهـدیمرا برای بهبود پیوندها و ارتباطات در سراسر اقتصاد محلی ارائه 
، تغییر قیمت کاالها، تحول در کیفیت و کمیت خدمات، هارستورانو  هاهتلصنعت کشاورزی محلی برای تهیه غذا برای 

 Gugushvili etوسـاز و ...( )، صـنعت ساختهارسـاختیزو پیوند غیرمستقیم )توسـعه و سایر آثار اجتماعی و محیطی( 

al,2017ی خصوصـی و هارساختیزی در گذارهیسرمای خارجی، گذارهیسرمای تجاری، هافرصت تواندیمحال ( و درعین
گردشـگری بـر سـفرهای (. از نظر بیشتر مردم، عبارت Jucan & jucan,2013عمومی و توسعه محلی را افزایش دهد )

کـار،  منظوربـهاسـتثنای سـفر و از نظر سازمان گردشگری یعنی مسـافرت بـا اهـداف مختلـف به کندیمتفریحی داللت 
یکـی از  عنوانبـه(. گردشـگری مـذهبی 110: 1392و همکـاران،  نژادیحـاجی )امنطقهی محلی و هاتیفعالمهاجرت و 

( از دیگـر 85: 1387مذهبی و انجام فرایض دینی و مذهبی )حیدری چیانه،  اشکال عمده گردشگری شامل دیدار از اماکن
(. ایـن نـوع از Kreiner,2010:155که خاستگاه آن در زیارت نهفته اسـت ) رودیماشکال گردشگری در جهان به شمار 

ام و همکـاران، ی گذشته و حال سراسر جهان قرار دارد )حسـهایگردشگرترین و پررونق نیتریمیقدگردشگری در زمره 
(. گردشگری مذهبی را 139: 1384،زادهیمنش) شودینموهوا نیز مانع آن ی اقلیمی یا بدی آبهایدشوار( که 102: 1395

صورت صـرف یـا ترکیـب بـا های دینی و مذهبی )بهی از گردشگری دانست که گردشگران در آن باانگیزهاگونه توانیم
 کننـدیمهـا بازدیـد و ماننـد آن هـامقبره، کلیسـاها، هـاامامزادهنظیـر مسـجدها، ی مقـدس هـامکان( از هازهیانگدیگر 

(Meyer,2004:42گردشگران مذهبی، جهانگردان فرهنگی هستند که برای زیارت آثار و یادمان .) ،های مذهبی، امـاکن
ز مـذهبی جهـان سـفر هـا و مراکـهای مذهبی، آموختن نکات دینی و سپری کردن اوقات فراغت به مکاناجرای فریضه

 69نحـل،  36عمـران، آل 137ی بسیاری همچون آیات هاهیآ(. خداوند در قرآن کریم در Shinde,2017:133کنند )می
 22محمـد )ص(،  10غـافر،  82و  21فـاطر،  44حج،  46یوسف،  109سبا،  18رم،  42و  9عنکبوت،  20انعام،  11نمل، 

( بر سیروسفر تأکید داشته است. اهداف و منافعی که قرآن از گردشـگری Zamani et al,2010:81)الملک  15یونس و 
ی، خداشناسی، برای آگـاهی گزارسپاسآموزی و پند گیری، مسئله اند از: دیدن آثار گذشتگان و عبرتعبارت داردیمبیان 

ی گذشـتگان کـه هاسـنتاز چگونگی آفرینش، برای خردورزی در مسائل و آگاهی از وضعیت گذشتگان، برای آگاهی از 
ی برای مردم و سبب هدایت است، برخورداری تجاری و بازرگانی از سیر و سیاحت و گردش سرمایه و اقتصاد پویـا اهیانیب

                                                           
1. Maneenetr 

2. Irimias & Michalko 
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(. بنابراین در گردشگری مذهبی، باورهـای دینـی 48: 1394،فردیفراهانو زنده، انتقال فرهنگی و علم و تمدن )آقاجانی و 
(. وجـود پدیـده گردشـگری مـذهبی، Zhang et al,2007:32شـود )گردشگری شناخته می هدف اصلی فعالیت عنوانبه

نقش مؤثری در بازسازی حیات شهرها در طول تاریخ و امروز داشته است که همچون یـک شـبکه گسـترده اجتمـاعی از 
امری کـه بسـیار  ،دهدیماعتماد و مشارکت گرفته تا بح  هنجارها و امنیت، اغلب مسائل و مشکالت شهری را پوشش 

، مظهر پیونـد بـین زمـان، مکـان و مـردم هاامامزادهارتباط (. دراین83: 1393ارزشمند و حیاتی است )موسوی و سلطانی،
ی هم عملکـرد خـویش در سـایر کشـورها هـویتی هامکاندر قیاس با  تنهانههستند و به دلیل فضای شهری بودنشان، 

فرد فضاهای باز شهری با عملکرد مذهبی در فرهنگ شهرسـازی مسـلمین منحصـربهتنها  عنوانبه، بلکه ابندییممتمایز 
کـه  کنندیمی مذهبی و انگیزه گردشگر مذهبی تعریف ادهیپد(. مورای و گراهام، زیارت را 12: 1389)امین زاده، باشندیم

ی امجموعهو قدیسان آن مکان در ی خاص، به دنبال شفاعت از خدا افرقهدر آن، فرد یا گروه در سفر به محلی متعلق به 
ی راهبردی گردشگری پایدار کـه در برگیرنـده زیربرنامه(. طراحی و تدوین 117: 1397از شرای  است )پیرعلی و سیادت،

ی و تسهیلگری، درگیری و مشارکت مؤثر، تحول و توسـعه، انسـجام و ثبـات و همچنـین سازنهیزمی چون اعمدهمراحل 
 شـودیم(. مذهب عنصری مهم از گردشگری فرهنگی محسوب Dann,1996) ابدییمرورت نوسازی کارکردی است، ض

(Jafari,2000:65 ،و گردشگری مذهبی )زیـرا در ارتبـاط مسـتقیم بـا باشـدیمی مهـم از گردشـگری فرهنگـی اگونه ،
ه است که میان گروه های یک اجتماع یا جامعو ارزش هانییآ، هاسنتی معنوی، عقالیی و احساسی و همچنین هایژگیو

شـده بـا عنایـت بـه مطالـب بیان .(ICOMOS,2002:32) شـودیمکثیری مشترك و از نسلی به نسل دیگر نیز منتقل 
ها های گردشگری هستند از پایهویژه شهرهای که دارای جاذبهیابیم که در بسیاری از کشورهای موفق، شهرها و بهدرمی

ه نقش مهمی در افزایش رفاه، بهبود تحرك جامع، بازسازی و توسـعه پایـدار و اساس توسعه صنعت گردشگری هستند ک
های مـدون کارگیری اسـتراتژیریزی و بهدارند. در این راستا مدیران، مسئوالن و پژوهشگران بایستی با مدیریت و برنامه

 در جهت توسعه گردشگری تالش کنند.
 

 روش پژوهش
کمـی و  صـورتبهتحلیلی است. پارادایم پژوهش حاضر  -نظر روش توصیفیپژوهش حاضر از حیطه هدف کاربردی و از 

ی کـه مطالعـات اگونهبهی و میدانی بوده است. اکتابخانه -اسنادی صورتبه هادادهی اطالعات و آورجمعباشد. کیفی می

شـده اسـت. در بخـش ره گرفتهاز ابزار پرسشنامه به هاافتهی مربوط به یهادادهو  اسنادیمربوط به مبانی نظری به شیوه 

تـن از  20صـورت سـاختاریافته بـا ی و مصـاحبه بهاکتابخانهوسیله مطالعات و به هاتیقابلکیفی پژوهش اهداف، منابع و 

آوری اطالعات بـر اسـاس روش دلفـی خبرگان در زمینه گردشگری مذهبی جهت تدوین پرسشنامه شناسایی شدند. جمع

ها شـده از مصـاحبهی هدفمنـد بـوده اسـت. مطالـب استخراجریگنمونهدلفی بر اساس روش شده است. انتخاب تیم انجام

شونده رسید و در این مرحله مطالب برای تهیه پرسشنامه تأیید شد. مالك انتخـاب خبرگـان مجدد به تأیید افراد مصاحبه

محی  موردمطالعـه و تمایـل بـه  تسل  نظری )دارا بودن پژوهش علمی( و عملی در زمینه گردشگری مذهبی، آشنایی با

مشارکت در پژوهش بود )این گروه شامل اساتید دانشگاه، کارمندان اداره کل میراث فرهنگی، و دانشجویان مقطع دکتری 

صـورت و ارشد بودند(. مالك انتخاب این تعداد اشباع نظری در زمینه پژوهش بوده است. در ادامـه روایـی پرسشـنامه به

شده در اختیار گروه خبرگان قرار گرفـت، پـس از تأییـد روایـی آمد بدین منظور پرسشنامه طراحی روایی صوری به دست

آمده برابـر بـا دستمنظور پایایی با آزمون آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که مقدار بهپرسشنامه توس  خبرگان، به

افـزار متاسـوات صـورت بـر اسـاس نرم هادادهوتحلیل جزیهبود و مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به اینکه روش ت 832/0

خواسته شـد تـا در مرحلـه اول اهـداف را در سـه سـطح بـاال، متوسـ  و پـایین  دهندگانپاسخ، در این راستا از ردیگیم

ر اسـاس شـود و در ادامـه بـ 100ها برابر با ای وزن دهی کنند که مجموع اوزان آنگونهی کنند و عوامل را بهبندتیاولو

محـدوده  VRIOی به ادامه سؤاالت پرسشنامه بپردازند. در پژوهش حاضر با اسـتفاده از تئـوری انهیگزطیف لیکرت پنج 
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در میـان رقبـا از  شـهررضوانموردمطالعه در مقایسه با رقبا مورد ارزیابی قرارگرفته است. برای بررسی جایگاه شهرسـتان 

ی گردشگری معتقد است مناطق جهت جـذب گردشـگر زیربرنامهمتاسوات در شده است. مدل روش متاسوات بهره گرفته

خود را بشناسد و با استفاده از ایـن  فردمنحصربهی هاتیمزباشند، باید رقبا و  ریپذرقابتیک بنگاه اقتصادی باید  عنوانبه

گاهی از داخل به بیرون در رابطـه بـا ی خود را تدوین نمایند، این نظریه نهایاستراتژو  هابرنامهفرد ی منحصربههاتیمز

اساس این . (31: 1394است )بدری و همکاران، العادهفوقی هایژگیوگردشگری دارد و در جستجوی عملکردها با  توسعه

ی داخلـی یـک هاتیقابلجایگزینی استوار است که ساماندهی منابع و روش بر سه عنصر کمیابی، تقلیدناپذیری و غیرقابل

بـر  هایخروجو تمامی مراحل و  شودیم. در این روش تناسب راهبردی مطرح کندیممقایسه با رقبا ارزیابی  سازمان را در

محاسـبه  افـزارنرمکـه  هادادهو بر اساس نمره میانگین  شودیممتاسوات انجام  افزارنرماساس محاسبات صورت گرفته با 

های پیشرو همچنین خطـرات احتمـالی گسـترش شناسایی فرصت. از این تحلیل برای دیآیمبه دست  هایخروج، کندیم

هر مجموعه مؤثر است؛ درنتیجه، با یک کار سازمانی اقدام به کاهش خطرات محتمـل از سـوی ابعـاد ناشـناخته محـی  

 (.Bloomberg,2012:2) کندیم

 

 محدوده موردمطالعه

ــتان ــی از شهرس ــهر یک ــتان رضوانش ــیالن هایشهرس ــتان گ ــمال اس ــران در ش ــتان  ای ــن شهرس ــز ای ــت. مرک اس

دقیقه عـرض  40درجه و  37دقیقه تا  25درجه و  37شهر رضوانشهر در مختصات جغرافیایی مدار است.  رضوانشهر شهر

این شهرستان در بـین سـواحل دقیقه طول شرقی قرار دارد.  40درجه و  49دقیقه تا  13جه و در 48النهار شمالی و نصف

شده است. این شهرستان از شمال ای و کوهستانی تشکیلهای تالش قرار دارد و از دو بخش جلگهکوهدریای خزر و رشته

و از  ماسـال و سـراصومعه های، از جنوب به شهرسـتانشهرستان خلخال ، از غرب بهشهرستان طوالش و دریای خزر به

نفـر  69865کیلومترمربع و جمعیت آن برابـر بـا  748مساحت این شهرستان  .جوار استهم شهرستان بندر انزلی شرق با

 1385کشـور دوسـت و فاختـه،باشـد )درصد سـنی می 50درصد شیعه و  50ز نظر مذهب تقریباً . این شهرستان اباشدیم

 به موارد زیر اشاره کرد: توانیمها ترین آنی مذهبی زیادی است که از مهمهاجاذبه(. شهرستان رضوانشهر دارای 131:

یالن اسـتان گـ گانـههفتیکـی از عجایـب  نویسنده کتاب از آستارا تا استرآباد این بنا را :اسپیه مزگت )سفید مسجد(

زار سـال بـا قـدمت بـیش از هـ اندنوشـتهنامیده است، این اثر تاریخی که تاریخ بنای آن را در سده پنجم هجری قمری 

ی اجادهشده و با واقع کیلومتری شهرستان رضوانشهر 20. این اثر تاریخی در حدود باشدیممسجد در گیالن  نیتریمیقد

 (.1385:131)کشور دوست و فاخته،  سازدیم ی را خیرهانندهیبلی، زیبایی آن چشم هر خاکی و جنگ

ی مشـهور قسـمت غـرب گـیالن هاگاهارتیزاین بقعه که از  :الدین )پیر شرفشاده دوالیی(بقعه حضرت سید شرف

معـروف  ان و عارفاناعرکیلومتری جنوب شرقی رضوانشهر و در روستای دارسرا جای دارد. پیر شرف شاه از ش 5است، در 

 .رسدیمنامه موجود، نسب وی به امام موسی کاظم )ع( قرن هشتم )ه. ق( است. بر اساس شجره

بنـده،  اصلی غریب این بنا، در چهارراه رضوانشهر به تالش دوالب جای دارد. نامالسلطان غریب بنده: مزار سید امین

 (.1385:130دوست و فاخته،  السلطان بن موسی بن جعفر )ع( است )کشورسید امین

در  یلمبرا واقعپدر روستای  باشدیممزار شیخ سلیمان بزرگ که از اماکن مقدس اهل تسنن : مقبره شیخ سلیمان بزرگ

 .باشدیمکیلومتری جاده رضوانشهر به تالش  13

ه سر از وستای خیمرع در مکان مقدس امامزاده آقا سید قاسم در حاشیه ساحلی دریای خزر واق امامزاده آقا سید قاسم:

 دریایی دارد. اندازچشم. مسیر زیبای ساحلی منتهی به امامزاده باشدیمتوابع شفارود رضوانشهر 

کیلـومتری از مرکـز رضوانشـهر بنـا مسـجد و آرامگـاه  8رود در فاصـله در روستای ساحلی شـفا مزار آقا محمد شفیع:
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 .باشندیمرار دارد که مورداحترام اهالی خانوادگی سادات کمالی معروف به آقا محمد شفیع ق

 
 . موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه در کشور و استان1شکل 

 

 هاافتهبحث و ی
، در سـطح اسـتانی ی مذهبی شهرستان رضوانشهرهاجاذبهی این پژوهش بر اساس اهدافی چون معرفی هایورودتمامی 
. برای وزن باشدیم، توسعه گردشگری مذهبی، رونق اقتصادی منطقه ی و ملی، افزایش حضور گردشگران مذهبیامنطقه

 افـزارنرمآن در  شده و نتـایجدهی به این اهداف از نظرات گروه کارشناسان و خبرگان آشنا با محدوده موردمطالعه استفاده
 (.1ل ند. )جدویدمتاسوات وارد شد. الزم به ذکر است این اهداف در سه سطح باال، متوس  و پایین ارزیابی گرد

 

 ی شهرستان رضوانشهرشده در جهت توسعه گردشگری مذهب. اهداف تعیین1جدول شماره 

 اولویت اهداف

 اولویت باال ی و ملیامنطقهی مذهبی شهرستان رضوانشهر در سطح استانی، هاجاذبهمعرفی 

 اولویت باال افزایش حضور گردشگران مذهبی

 الاولویت با توسعه گردشگری مذهبی

 اولویت متوس  رونق اقتصادی منطقه

 
ف سـیدن بـه اهـداری گردشگری مذهبی شهرستان کـه در راسـتای هاتیقابلدر قدم بعدی با کمک کارشناسان منابع و 

 اند.ها در توسعه گردشگری مذهبی موردسنجش قرارگرفتهشده و سپس میزان تأثیری آنتأثیرگذار هستند، شناسایی
 

 ی محدوده موردمطالعه در توسعه گردشگریهاتیقابلع و . مناب2جدول شماره 

 درصد هاتیقابلمنابع و 

 9 وهوای معتدل و مرطوب و شرای  اقلیمی خوبوجود آب

 8 یاجلگهی و اهیکوهپا تانی،اندازهای زیبای مناطق ییالقی و کوهسوجود اماکن مذهبی در چشم

 6 رع سرسبز برنجو مزا کاریشالی کشاورزان هاتیفعال اندازچشم

 8 د رودخانهی خاص در اطراف برخی از اماکن مذهبی رضوانشهر مانند وجوهاتیفعالی برای اهیحاششرای  مستعد اراضی 

 13الدین، مزار امین السلطان غریب بنده، آق مسجد رینه، مقبره شـیخ ی مذهبی در جوار شهرستان از جمله بقعه حضرت سید شرفهاجاذبهوجود 
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 رگ و ...سلیمان بز

 8 ی مختلف گیاهی و جانوریهاگونهتنوع اکوسیستمی آبی و خشکی وجود 

 7 ی مختلف بخصوص صنایع چوبی و بافندگیهانهیزمدستی در قابلیت توسعه صنایع

ان باسـتانی ورسـتیناچـال و گدی تاریخی، فرهنگی مانند مساجد قدیمی اسپیه مزگت )مسجد سـفید( در کنـار رودخانـه هاادمانوجود آثار و ی

 رود و سکهمیان

11 

 10 عنوان نماد اقتصادی و فرهنگی منطقهبرگزاری بازارهای هفتگی در رضوانشهر، پره سر و چوکا به

 8 هاتركو  هایتالش، هالکیگورسوم و معیشت ی خاص فرهنگی مختلف منطقه مانند آدابهاجاذبه

 12 الدین )دارسرا(ت سید شرفی مانند مراسم عزاداری و تعزیه روز تاسوعا در بقعه حضراهامامزادهشهرت برگزاری مراسم ویژه مذهبی در 

 

ی ویـژه مـذهبی از جملـه هامراسـمی مذهبی و شهرت برگـزاری هاجاذبهمشخص است وجود  2طور که از جدول همان
 .باشندیمی توسعه گردشگری مذهبی شهرستان رضوانشهر هاتیقابلترین مهم

( در دودسـته افـزار متاسـواتی موجـود ابعـاد رقـابتی در آن )بـرای بررسـی در نرمهـاتیقابلا توجه به منابع و در ادامه ب
امـه بـت اسـت، در ادی شدند. به دلیل اینکه ماهیـت کـار مبتنـی بـر رقابنددستهگردشگری طبیعی و گردشگری مذهبی 

ین شهرستان رقیب برای ا عنوانبهبرتری قرار دارند و  در وضعیت هاتیقابلنظر این  ازی که در استان گیالن هاشهرستان
ه بـرای سرا، املش و لنگرود رقبای اصـلی در منطقـ، شناسایی شدند. پنج شهرستان رشت، شفت، صومعهروندیمبه شمار 

ی هـاتیقابل . در مرحله بعدی پـژوهش جایگـاه شهرسـتان رضوانشـهر بـر اسـاسروندیمشهرستان رضوانشهر به شمار 
 رقیب موردبررسی قرار گرفت. هاشهرستانشده نسبت به دیگر هشناخت

 

 هاتیقابلهای رقیب از نظر منابع و . مقایسه شهرستان رضوانشهر با شهرستان3جدول شماره 

 لنگرود املش سراصومعه شفت رشت هاتیقابلمنابع و 

 تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر  برابرتقریباً تقریباً برابر وهوای معتدل و مرطوب و شرای  اقلیمی خوبوجود آب

ــذهبی در چشــم ــاکن م ــود ام ــی و وج ــاطق ییالق ــای من اندازهای زیب
 یاجلگهی و اهیکوهپا کوهستانی،

 ترنییپا ترنییپا ترنییپا فراتر فراتر

 تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر برابرتقریباً  تقریباً برابر سبز برنجو مزارع سر کاریشالی کشاورزان هاتیفعال اندازچشم

اف ی خـاص در اطـرهـاتیفعالی بـرای اهیحاشـشرای  مستعد اراضـی 
 برخی از اماکن مذهبی رضوانشهر مانند وجود رودخانه

 ترنییپا ترنییپا ترنییپا تقریباً برابر ترپایین

سـید  رتی مذهبی در جوار شهرستان از جمله بقعه حضـهاجاذبهوجود 
یخ الدین، مزار امین السلطان غریب بنده، آق مسجد رینه، مقبره ششرف

 سلیمان بزرگ و ...

 ترنییپا ترنییپا ترنییپا فراتر فراتر

 ی مختلـف گیـاهی وهاگونـهتنوع اکوسیستمی آبـی و خشـکی وجـود 
 جانوری

 ابرتقریباً بر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر

وص صـنایع ی مختلـف بخصـهانـهیزمدسـتی در قابلیت توسعه صنایع
 چوبی و بافندگی

 تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر ترنییپا ترنییپا

می اسـپیه ی تاریخی، فرهنگی مانند مسـاجد قـدیهاادمانوجود آثار و ی
 انیمزگت )مسجد سفید( در کنـار رودخانـه دیناچـال و گورسـتان باسـت

 رود و سکهمیان

 تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر فراتر فراتر

د عنوان نمـابرگزاری بازارهای هفتگی در رضوانشهر، پره سر و چوکا بـه
 اقتصادی و فرهنگی منطقه

 فراتر فراتر تقریباً برابر ترنییپا ترنییپا

عیشـت ورسـوم و می خاص فرهنگی مختلف منطقه مانند آدابهاجاذبه

 هاتركو  هایتالش، هالکیگ

 تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر

ی ماننـد مراسـم هـاامامزادهشهرت برگزاری مراسـم ویـژه مـذهبی در 

 (الدین )دارسراعزاداری و تعزیه روز تاسوعا در بقعه حضرت سید شرف

 ترنییپا ترنییپا ترنییپا ترنییپا ترنییپا

 

نقشه رقـابتی و جایگـاه  2افزار متاسوات ترسیم گردید. در ادامه در شکل استفاده از نرم بای رقبا بندتیاولونقشه رقابتی و 
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 شده است.شهرستان رضوانشهر نسبت به سایر رقبا نشان داده
 

 
 هر. نقشه رقابتی، استراتژی توسعه گردشگری مذهبی شهرستان رضوانش2شکل شماره 

 
 ها رقیب. وزن مزیت رقابتی هریک از شهرستان4جدول شماره 

Nomalzed Absolute Nomalzed Absolute Nomalzed Absolute Nomalzed Absolute  

 رشت 185185/3 076346/1 673913/2 9549689/0 859098/5 031314/2 4 4

 تشف 185185/3 076346/1 847826/2 017081/1 033011/6 093426/2 5 5

 سراصومعه 685185/2 907384/0 826087/2 009317/1 511272/5 916701/1 1 1

 املش 87037/2 969962/0 826087/2 009317/1 696457/5 979279/1 2 2

 لنگرود 87037/2 969962/0 826087/2 009317/1 696457/5 979279/1 2 2

  

تـرین بزرگ 84/2 ی شهرستان شفت بـا وزنهاهرستانشی صورت گرفته از نظر گردشگری طبیعی هایبررسبه توجه به 
در  82/2سرا، املش و لنگرود به ترتیـب بـا وزن ی صومعههاشهرستانرقیب در منطقه برای شهرستان رضوانشهر است و 

. در بعد گردشگری مذهبی نیز روندیمرقبای بعدی این شهرستان به شمار  عنوانبه 67/2رتبه بعدی و شهرستان رشت با 
سـرا بـا وزن ان صومعهو شهرست 87/2با وزن  ی املش و لنگرودهاشهرستانو  18/3ی شفت و رشت با وزن هارستانشه
 با شهرستان رضوانشهر در رقابت هستند. 68/2

ر اساس این تئـوری پردازیم. در این گام ببر اساس تئوری مبتنی بر منابع می هاتیقابلدر مرحله بعدی به ارزیابی منابع و 
تایی )خیلـی مـوافقم، افزار متاسوات( را در یک طیف پنج( )بر اساس نرمRIO) جایگزینیغیرقابلابی، تقلیدناپذیری و کمی

ما قـادر بـه انجـام  : یعنی رقبایRگیرد. منظور از کمیابی یا موافقم، خنثی، مخالفم و خیلی مخالفم( مورد ارزیابی قرار می
: یعنـی مـا از Oجایگزینی یـا ابلرقبای ما قادر به تقلید این قابلیت نیستند؟ و غیرق یعنی Iاین کار نیستند؟ تقلیدپذیری یا 

ی شهرستان مورد هـدف هاتیقابلو  بریم؟ در ادامه جدول ارزیابی منابعهره میمشی جبران خود بواسطه خ این عامل به
 بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع آورده شده است.
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 ها بر اساس دیدگاه تئوری منابعنابع و قابلیت. ارزیابی م5جدول شماره 

 جایگزینیغیرقابل تقلیدپذیری کمیابی هاتیقابلمنابع و 

 موافقم مخالفم مخالفم اقلیمی خوب وهوای معتدل و مرطوب و شرای وجود آب

 موافقم مخالفم فممخال یاجلگهی و اهیکوهپا اندازهای زیبای مناطق ییالقی و کوهستانی،وجود اماکن مذهبی در چشم

 موافقم خنثی موافقم و مزارع سرسبز برنج کاریشالی کشاورزان هاتیفعال اندازچشم

ذهبی رضوانشـهر مـی خاص در اطراف برخی از اماکن هاتیفعالی برای اهیحاششرای  مستعد اراضی 

 مانند وجود رودخانه
 موافقم موافقم موافقم

لطان الدین، مزار امین السـان از جمله بقعه حضرت سید شرفی مذهبی در جوار شهرستهاجاذبهوجود 

 غریب بنده، آق مسجد رینه، مقبره شیخ سلیمان بزرگ و ...
 موافقم موافقم موافقم

 موافقم خنثی خنثی ی مختلف گیاهی و جانوریهاگونهتنوع اکوسیستمی آبی و خشکی وجود 

 مخالفم مخالفم خنثی افندگیصنایع چوبی و ب ی مختلف بخصوصهانهیزمدستی در قابلیت توسعه صنایع

نـار کد سـفید( در ی تاریخی، فرهنگی مانند مساجد قدیمی اسپیه مزگـت )مسـجهاادمانوجود آثار و ی

 رود و سکهرودخانه دیناچال و گورستان باستانی میان
 موافقم خنثی موافقم

 بسیار موافقم موافقم خنثی نطقهمدی و فرهنگی نماد اقتصا عنوانبرگزاری بازارهای هفتگی در رضوانشهر، پره سر و چوکا به

 موافقم خنثی خنثی هاتركو  هایتالش، هالکیگ ورسوم و معیشتی خاص فرهنگی مختلف منطقه مانند آدابهاجاذبه

ا در بقعـه یه روز تاسوعی مانند مراسم عزاداری و تعزهاامامزادهشهرت برگزاری مراسم ویژه مذهبی در 

 الدین )دارسرا(سید شرفحضرت 
 بسیار موافقم موافقم موافقم

 

پس میـزان سیی کردیم و به اهداف را با کمک گروه خبرگان شناسا یابیدستدر مرحله بعدی عوامل بیرونی تأثیرگذار در 
ورد ارزیـابی شده را مساییایستایی و پویایی، میزان تأثیرگذاری، احتمال فزایش و درجه اضطراری بودن عوامل بیرونی شنا

 (6قرار دادیم. )جدول 
 

 . عوامل محیطی مؤثر خارج از کنترل سازمان6جدول شماره 

 تأثیر وزن عوامل
احتمال 

 افزایش

درجه 

 اضطرار

 فوری باال متوس  متوس  یخری مذهبی تارجاذبه گردشگ عنوانبه مرمت و بازسازی اماکن قدیمی اسپیه مزگت و آق مسجد

ان مینـه عالی، گورسترینه، شیخ ابو الم آق ی منتهی به اماکن اسپیه مزگت،اهجادهتعریض و آسفالت 

 روسکه.
 فوری باال قوی بسیار مهم

طان کـان مـذهبی سـلمو دهکده توریستی با امکانات توریستی و تفریحی در حاشیه  هااردوگاهایجاد 

 برزکوه واقع در ییالق برزکوه و در ارتفاعات
 فوری باال قوی خیلی مهم

ابـل ی حاشـیه رودخانـه چـافرود و شـفارود کـه در مقهانیزمهای اقامتی، توریستی در جاد کمپینای

 بندی و آقا محمد شفیعاماکن مذهبی شیخ کامل نقش
 فوری خیلی باال قوی خیلی مهم

مند، جهت ایجاد فضاهای گردشـگری در گذاران عالقهارائه تسهیالت بانکی با کارمزد کم به سرمایه

 (.شیخ ابوالمعالی) یاآق مسجد رینه( و مناطق کوهپایه هبی ییالقی )سلطان برزکوهمناطق مذ
 متوس 

خیلی 

 قوی
 فوری باال

ضرت سـید حبقاع متبرك  احداث پارکینگ با رعایت حریم اماکن مذهبی برای کلیه اماکن بخصوص

یـژه ری مراسـم وانی و برگـزاالسلطان غریب بنده به دلیل حوزه نفـوذ خـارج اسـتالدین و امینشرف

 مذهبی

 بسیار مهم
خیلی 

 قوی
 فوری باال

های ها و نقشـهی گردشـگری مـذهبی رضوانشـهر بـا تهیـه بروشـورهاجاذبهو  هاتیقابلشناساندن 

 راهنمای گردشگری
 بسیار مهم

خیلی 

 قوی
 فوری باال

هـا بـرای آنسـازی آماده منظوربـهآگاهی دادن و آموزش به متولیان بقاع متبرکه و ساکنین اطراف، 

 پذیرش مطلوب مسافران و زائران
 بسیار مهم

خیلی 

 قوی
 فوری باال

وجـود محلـی گیری از معماری بومی و استفاده از مصـالح ماحداث زائرسرا و رستوران با توجه با بهره

 ی و ییالقیاهیکوهپابرای اماکن مذهبی 
 فوری باال قوی بسیار مهم

یات ، نشرمجالت تخصصی ی مستند صداوسیما، نقشه و بروشور،هابرنامهی از طریق تهیه رساناطالع

 مند به بازدید از بناهای مذهبی و تاریخیی رسمی برای گردشگران عالقههاتیساو 
 فوری خیلی باال قوی متوس 
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ر این راسـتا شده است. دهو اهداف پژوهش پرداخت هاتیقابلدر مرحله بعدی پژوهش به بررسی تناسب بین عوامل منابع و 
ار دهنـد. پژوهش موردسـنجش قـر را بر روی اهداف هاتیقابلتا میزان تأثیر منابع و  استشده از کارشناسان کمک گرفته

. کننـدیما پشتیبانی اهداف پژوهش ر هاتیقابلدیگر در این مرحله به دنبال این هستیم که به چه میزان منابع و عبارتیبه
 یرگذاری آورده شده است.در جدول زیر میزان این تأث

 

 ها بر اهداف. ارزیابی تأثیر منابع و قابلیت7جدول شماره 

رونق 

اقتصادی 

 منطقه

توسعه 

گردشگری 

 مذهبی

افزایش 

حضور 

 گردشگران

های معرفی جاذبه

مذهبی شهرستان 

 رضوانشهر

 

 رطوب و شرای  اقلیمی خوبموهوای معتدل و وجود آب قوی بسیار قوی بسیار قوی قوی

 بسیار قوی قوی بسیار قوی بسیار قوی
 اندازهای زیبـای منـاطق ییالقـی و کوهسـتانی،وجود امـاکن مـذهبی در چشـم

 یاجلگهی و اهیکوهپا

 رنجبو مزارع سرسبز  کاریشالی کشاورزان هاتیفعال اندازچشم قوی بسیار قوی بسیار قوی بسیار قوی

 بسیار قوی بسیار قوی قوی بسیار قوی
رخی از اماکن ی خاص در اطراف بهاتیفعالی برای اهیحاشعد اراضی شرای  مست

 مذهبی رضوانشهر مانند وجود رودخانه

 بسیار قوی بسیار قوی قوی بسیار قوی

ــهوجــود  ــه بقعــه حضــرت ســیدهاجاذب ــذهبی در جــوار شهرســتان از جمل  ی م

مان الدین، مزار امین السلطان غریب بنده، آق مسجد رینه، مقبره شیخ سـلیشرف

 بزرگ و ...

 ریی مختلف گیاهی و جانوهاگونهتنوع اکوسیستمی آبی و خشکی وجود  قوی بسیار قوی بسیار قوی قوی

 قوی قوی بسیار قوی بسیار قوی
نایع چـوبی و ی مختلـف بخصـوص صـهانـهیزمدسـتی در قابلیت توسعه صنایع

 بافندگی

 بسیار قوی بسیار قوی بسیار قوی بسیار قوی
پیه مزگـت ی تاریخی، فرهنگی ماننـد مسـاجد قـدیمی اسـهاادمانی وجود آثار و

 رود و سکه)مسجد سفید( در کنار رودخانه دیناچال و گورستان باستانی میان

 قوی قوی بسیار قوی بسیار قوی
صـادی عنوان نماد اقتبرگزاری بازارهای هفتگی در رضوانشهر، پره سر و چوکا به

 و فرهنگی منطقه

 بسیار قوی بسیار قوی بسیار قوی قوی
، هـالکیگورسوم و معیشـت ی خاص فرهنگی مختلف منطقه مانند آدابهاجاذبه

 هاتركو  هایتالش

 بسیار قوی بسیار قوی بسیار قوی بسیار قوی
زیـه زاداری و تعمانند مراسم ع هاامامزادهشهرت برگزاری مراسم ویژه مذهبی در 

 )دارسرا( الدینروز تاسوعا در بقعه حضرت سید شرف

 

ار مـورد تحلیـل ها و عوامل خارجی بر مبنای سه معیـ، منابع و قابلیتافزارنرمدر ادامه برای ترسیم نقشه راهبردی توس  
. بـر روی هاحباب: اندازه جبا عوامل خارجی ب: سمت افقی و عمودی عوامل؛  هاتیقابلقرار گرفت. الف: نزدیکی منابع و 

ی نـارنجی هـاحبابشده است. عوامل خارجی نیز با ی آبی نشان دادههاحبابداخلی با  هاتیبلقانقشه استراتژیک منابع و 
( میزان درجه تناسـب راهبـردی yو محور عمودی ) دهدیمشان ( میزان قدرت عوامل را نxاند. محور افقی )شدهمشخص

 .دهدیمعوامل را نشان 
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 شهرستان رضوانشهر . نقشه راهبردی توسعه گردشگری مذهبی3شکل شماره 

 

ی کـه شـهرت اگونـهبه. ی شهرستان رضوانشهر از اوزان متفـاوتی برخـوردار اسـتهاتیقابلمنابع و  دهدیمنتایج نشان 
الدین شـرف قعه حضرت سـیدبی مانند مراسم عزاداری و تعزیه روز تاسوعا در هاامامزادهبرگزاری مراسم ویژه مذهبی در 
ی، برگـزاری اجلگـهی و اهیـکوهپا ای منـاطق ییالقـی و کوهسـتانی،اندازهای زیبدر چشم )دارسرا(، وجود اماکن مذهبی

ی خـاص فرهنگـی هااذبـهجنماد اقتصادی و فرهنگـی منطقـه،  عنوانبهبازارهای هفتگی در رضوانشهر، پره سر و چوکا 
هنگـی ماننـد ی تاریخی، فرهاادمانی، وجود آثار و هاتركو  هایتالش، هالکیگورسوم و معیشت مختلف منطقه مانند آداب

ترتیـب  رود و سـکه بـهمساجد قدیمی اسپیه مزگت )مسجد سفید( در کنار رودخانه دیناچـال و گورسـتان باسـتانی میـان
 .باشندیمستان رضوانشهر در جهت توسعه گردشگری ترین منابع و قابلیت شهرمهم

که  دهدیمبردهای پیشنهادی هستند نشان ورت عوامل و راهدرجه ضر دهندهنشانهای نارنجی که همچنین اندازه حباب
قع در یـیالق طان برزکوه وابا امکانات توریستی و تفریحی در حاشیه مکان مذهبی سل توریستیو دهکده  هااردوگاهایجاد 

در مقابـل  شـفارود کـه ی حاشیه رودخانه چـافرود وهانیزمهای اقامتی، توریستی در ایجاد کمپین برزکوه و در ارتفاعات،
منـد گذاران عالقهبندی و آقا محمد شفیع، ارائه تسهیالت بانکی با کارمزد کم بـه سـرمایهاماکن مذهبی شیخ کامل نقش

ی )شـیخ اهیـپاکوهآق مسجد رینه( و منـاطق  جهت ایجاد فضاهای گردشگری در مناطق مذهبی ییالقی )سلطان برزکوه
ت و ، نشـریامجـالت تخصصـی ی مستند صداوسـیما، نقشـه و بروشـور،هابرنامهیق تهیه ی از طررساناطالعابوالمعالی(، 

دیمی اسپیه قمند به بازدید از بناهای مذهبی و تاریخی، مرمت و بازسازی اماکن ی رسمی برای گردشگران عالقههاتیسا
 باشد.ترین عوامل میجاذبه گردشگری مذهبی تاریخ مهم عنوانبه مزگت و آق مسجد

 

 یریگجهینت
ی تعادل فرهنگی و توسعه به آن نگریسته هادگاهیدگردشگری در دوران ما یک واقعیت مهم اجتماعی است که عموماً از 

پذیری گردشگری در فضاهای جغرافیایی فراتر از مفهومی دوبعدی در زمینه فرهنگ و اقتصـاد، وجود کشش. بااینشودیم
روزه موضوع بح  گردشگری به دلیل اهمیتی که در ابعاد اقتصادی، اجتمـاعی . امدهدیمی متعددی را شکل اندازهاچشم
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گیـرد. صورت تخصصی موردمطالعه قرار میبسیار گسترده وسیع گردیده و در انواع مختلفی به باشدیمو فرهنگی و... دارا 
عنوان های توسعه آن )بـهباشد که پژوهش حاضر نیز به بررسی راهبردگردشگری مذهبی نیز یکی از انواع گردشگری می

ی و توسعه گردشگری مذهبی با ریپذرقابتنمونه شهر رضوانشهر( پرداخته است. هدف پژوهش حاضر تدوین راهبردهای 
صورت مطالعه موردی شهرستان رضوانشهر موردمطالعه قرار گرفـت. در رضوانشـهر استفاده از تکنیک متاسوات بود که به

قدمگاه وجود دارند که هرکدام دارای یک یا  ده، زیارتگاه، مزار، مدفن پیر یا مکان مقدس و یاعنوان بقعه، امامزااماکنی به
تـوان بـه ارزش و قـدمت تـاریخی، می هـایژگیو. ازجملـه ایـن باشندیمچند ویژگی خاص خود جهت جذب گردشگران 

ی، موقعیت خاص مکانی و جغرافیایی، معماری خاص بقعه، میزان نسبت و نزدیکی به ائمه اطهار، میزان امکانات زیرساخت
میزان اعتقاد به برآورده شدن حاجات اشاره کرد که در میزان تعـداد گردشـگران نقـش مـؤثری دارنـد. بـه لحـاظ توزیـع 

ی قـرار دارنـد کـه ایـن منطقـه اهیکوهپای و اجلگهجغرافیایی اکثر اماکن مذهبی منطقه موردمطالعه در محدوده ساحلی، 
های مـذهبی موجـود در شهرسـتان بـه دلیـل عـدم باشـد. امـا بیشـتر جاذبـهعیتـی را در خـود دارا میبیشترین آمار جم

. لـذا بـا انـدنبودهی که بایـد گردشـگر پـذیر طورآنی منسجم تاکنون زیربرنامهی مناسب و امکانات و نبود هارساختیز
جهـت مراکـز پـذیرایی و اقـامتی در اطـراف رسانی مناسب از ی منسجم از طرف مسئوالن مربوطه و با خدماتزیربرنامه
گردشگران را در مدت بیشتری در این شهرستان ماندگار کرد. در ایـن پـژوهش ابتـدا بـه  توانیمی زیارتی و ... هامکان

ارزیابی منابع و رقبا پرداخته شد و اهداف اصلی از توسعه گردشگری مذهبی مشـخص شـدند کـه بـا اسـتفاده از نظـرات 
ها شناسـایی گردیدنـد. در مرحلـه عنوان منابع و قابلیتبندی شدند. در گام بعدی عوامل مؤثر و کلیدی بهخبرگان اولویت

بعدی شهرها و نواحی رقیب شناسایی شدند درنتیجه این فرایند نقشه رقابتی ترسیم شد. در مرحله بعدی عوامل محیطـی 
ی شـفت، هاشهرسـتاناز فراینـد مـذکور نشـان داد کـه آمده دسـتکنترل مستقیم تعیـین گردیدنـد. نتـایج بهو غیرقابل
و  شـوندیمترین رقیب برای شهرستان رضوانشـهر محسـوب از نظر بعد طبیعی به ترتیب مهمسرا، املش، لنگرود صومعه

های مهمـی بـرای ایـن شهرسـتان هسـتند ولـی از ی شفت و رشت نیز در بعد گردشگری مذهبی نیز رقیبهاشهرستان
های فراوانـی در دهنده این است که شهرستان رضوانشـهر پتانسـیل. این امر نشانباشندیم ترنییپاهر شهرستان رضوانش

تواند با های استان را دارد و از مزایای رقابتی خوبی برخوردار است و میحوزه گردشگری مذهبی نسبت به سایر شهرستان
گام بردارد. در ادامه بـا بررسـی تئـوری منـابع عوامـل  ریزی دقیق در جهت بهبود و توسعه گردشگری مذهبی خودبرنامه

ی مذهبی در جوار شهرسـتان از جملـه بقعـه هاجاذبهکالن محیطی مورد ارزیابی قرار گرفتند و مشخص گردید که وجود 
الدین، مزار امین السلطان غریب بنده، آق مسجد رینه، مقبره شیخ سلیمان بزرگ و ...، شهرت برگزاری حضرت سید شرف

الدین )دارسـرا(، ی مانند مراسم عزاداری و تعزیه روز تاسوعا در بقعه حضرت سید شـرفهاامامزادهمراسم ویژه مذهبی در 
ی خاص در اطراف برخی از اماکن مذهبی رضوانشهر مانند وجود رودخانـه، هاتیفعالی برای اهیحاششرای  مستعد اراضی 

 .باشندیمی شهرستان در بین سایر رقبا هاتیمز نیترنیگزیجاها غیرقابل ترین و سایر مؤلفهو تقلیدپذیری نیترابیکم
توان نتیجه گرفت توسعه گردشگری مذهبی در شهرسـتان رضوانشـهر منـوط بـه ایـن اسـت کـه عوامـل طورکلی میبه

ور که نتایج نشان طترین عوامل مؤثر در توسعه گردشگری مذهبی مدنظر قرار داده شوند. همانعنوان مهمرا به دارتیاولو

ی هاجاذبـهی، وجـود اجلگـهی و اهیـکوهپا اندازهای زیبای مناطق ییالقی و کوهستانی،داد وجود اماکن مذهبی در چشم

ی تاریخی، فرهنگی، برگزاری بازارهای هفتگی در رضوانشهر، پره سـر و هاادمانمذهبی در جوار شهرستان، وجود آثار و ی

ی خاص فرهنگی مختلف، شهرت برگزاری مراسم ویـژه مـذهبی هاجاذبهو فرهنگی منطقه، عنوان نماد اقتصادی چوکا به

. در طرفی دیگر راهبردها و عوامل پیشـنهادی از نظـر میـزان باشدیمهای شهرستان رضوانشهر ترین منابع و قابلیتمهم

ردیدند. نتایج این بخـش نشـان ی گبندتیاولوها در توسعه گردشگری مذهبی در محدوده موردمطالعه توجه و اهمیت آن

کـه در بسـیاری مـوارد راهبردهـا از کمتـرین اهمیـت دهد که برخی از راهبردها دارای اهمیت بیشتری اسـت درحالیمی

و دهکده توریستی بـا امکانـات توریسـتی و تفریحـی در حاشـیه  هااردوگاهایجاد برخوردارند؛ به بیانی دیگر، عواملی نظیر 

ی هـانیزمهـای اقـامتی، توریسـتی در زکوه واقع در ییالق برزکوه و در ارتفاعـات، ایجـاد کمپینمکان مذهبی سلطان بر

بندی و آقـا محمـد شـفیع، ارائـه تسـهیالت حاشیه رودخانه چافرود و شفارود که در مقابل اماکن مذهبی شیخ کامل نقش
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ری در منـاطق مـذهبی ییالقـی )سـلطان مند جهت ایجاد فضـاهای گردشـگگذاران عالقهبانکی با کارمزد کم به سرمایه

ی مسـتند صداوسـیما، هابرنامهی از طریق تهیه رساناطالعی )شیخ ابوالمعالی(، اهیکوهپاآق مسجد رینه( و مناطق  برزکوه

مند به بازدید از بناهای مـذهبی و ی رسمی برای گردشگران عالقههاتیسانقشه و بروشور، مجالت تخصصی، نشریات و 

دارای بیشترین تأثیرگذاری بوده و بیشـترین وزن را در ت و بازسازی اماکن قدیمی اسپیه مزگت و آق مسجد تاریخی، مرم

یابی به یک برنامه راهبردی و رقابتی بایسـتی بـه همـه مـوارد و بین سایر عوامل دارند. این بدان معناست که برای دست

 جوانب توجه شود و در راستای ارتقاء همه موارد تالش کرد.

 

 تقدیر و تشکر
 .بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است

 

 منابع
ی ایـران(، فصـلنامه ( گردشگری مذهبی و عوامـل مـؤثر بـر آن )مطالعـه مـورد1394فرد، سعید )آقاجانی، معصومه و فراهانی (1

 .43-66، صص 9، شماره 3ی راهبردی و کالن، سال هااستیس

 در ایران. ( مسجد و محرم، مجموعه مقاالت اولین و دومین دوره همایش معماری مساجد1389)امین زاده، بهناز  (2
شهر شیراز، رهیافت فرهنـگ دینـی، ( راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی در کالن1397پیرعلی، علیرضا و سیادت، سعیده ) (3

 .115-130.، صص2، شماره 1سال 

ی زیربرنامـه ( متاسـوات، ابـزاری اسـتراتژیک بـرای1394اهلل؛ ملکان، احمد )حبدری، سیدعلی؛ رضوانی، محمدرضا؛ ترابی، ذبی (4
 .29-50.، صص13ماره ش، 4ی و توسعه گردشگری، دوره زیربرنامهمطالعه: روستای میغان(، نشریه  گردشگری پایدار )مورد

یـک ن، بـا اسـتفاده از تکنن کردسـتاو تنگناهای توسعه توریسم روستایی در استا هاتیقابل( بررسی 1389بهرامی، رحمت اله ) (5
swotان اسالم.المللی جغرافیدانان جه، مجموعه مقاالت چهارمین کنگره بین 

وردی: شهرسـتان ( تحلیلی بر توسعه گردشگری مـذهبی )مطالعـه مـ1389تقوایی، مسعود؛ موسوی، سیدعلی؛ غالمی، یونس ) (6
 .39-64، صص. 31 ، شماره10نورآباد ممنسی(، فصلنامه فضای جغرافیایی، دوره 

گاری گردشگر مذهبی در ( شناسایی عوامل مؤثر برجذب و ماند1399ی؛ پورنگ، ناهید )مرتض دیسپورنگ، علی؛ غیور باغبانی،  (7
 .151-191، صص. 2، شماره 28شهر مشهد با رویکرد داده بنیاد، نشریه علمی مدیریت اسالمی، سال کالن

بندی راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی شـهر دزفـول، ( اولویت1395اری، مریم )نژاد، حسین؛ حبیبیان، بهار؛ امیرشکحاتمی (8
 .59-76، صص. 1، شماره 3گردشگری شهری، دوره 

ش گردشگری در ناحیـه ( ارزیابی عوامل مؤثر بر گستر1392، علی؛ قدمی، مصطفی؛ صحرایی، احمد؛ فاطمی، جواد )نژادیحاج (9
 .، صـص2، شـماره 5وره ی نـو در جغرافیـای انسـانی، دهانگرشل راهبردی سوات، ساحلی شهرستان جویبار با استفاده از مد

128-109. 
یدار نواحی روسـتایی ( تحلیل اثرات گردشگری مذهبی در توسعه پا1395یگانه، بهروز؛ چراغی، مهدی )حسام، مهدی؛ محمدی (10

، صـص. 21ماره شـ، 6گردشـگری، دوره شهرستان آمـل(، فضـای  –از دیدگاه جامعه میزبان )موردپژوهش: منطقه نمارستاق 
116-101. 

 ی صنعت گردشگری، تهران: انتشارات سمت.زیربرنامه( مبانی 1387حیدری چیانه، رحیم ) (11

پذیری هبردهای رقابت( تدوین را1399پور، مهدی، نظری ترشیزی، احمد؛ شجیع، کیانوش؛ جابری، سجاد )حیدری، رضا؛ طالب (12
، 1شـماره ، 7شهر مشـهد(، فصـلنامه گردشـگری شـهری، دوره )مطالعه موردی: کالن و توسعه گردشگری ورزشی در شهرها

 .143-159صص 

ه گردشگری مذهبی مطالعه مـوردی: ( راهبردهای توسع1398ی، جواد؛ خلیلی، حسین؛ میرزا ابوالقاسمی، محمدصادق )جاندهده (13
 .57-71صص.  ،4، شماره 6دشگری شهری، دوره بی حکیمه )س(، فصلنامه گرحرم حضرت بی

ریزی راهبردی توسعه گردشگری مـذهبی در ( برنامه1392الدین افتخاری، عبدالرضا )رحمانی، خلیل؛ پور طاهری، مهدی؛ رکن (14
فضـا،  ریزی و آمـایشهجیج، برنامه های مذهبی اورامان تخت، نجار ومناطق روستایی مطالعه موردی روستاهای دارای مکان



 89                                                                                          ...  مذهبی گردشگری توسعه پذیریرقابت راهبردهایهاشمی / 

 .43-64 .، صص1، شماره 17دوره 

: SWOTل ( راهکارهای توسعه گردشگری روستایی بـا اسـتفاده از مـد1385الدین افتخاری، عبدالرضا و مهدوی، داوود )رکن (15
 .1-30، صص: 2، شماره 10دهستان لواسان کوچک، مدرس علوم انسانی، دوره 

پایـداری )نمونـه  رویکـرد های توسعه گردشـگری بـابندی استراتژی( تدوین و اولویت1396غالمی، یونس و خلجی، نسترن ) (16
 .17-30 .، صص2، شماره 4موردی: کاشان(، نشریه گردشگری شهری، دوره 

 .میراس تتوسعه گردشگری در ایران، چاپ دوم، اصفهان: انتشارا یزیرسابقه برنامه (1391)معصومی مسعود  (17

ـوردی: امـامزاده مطالعـه م)هری گردشگری مذهبی در توسعه شـنقش تحلیلی بر  (1393)موسوی، میرنجف و سلطانی، ناصر  (18
 .7-94صص. ،18شماره  ،5شهری، دوره  یزیرو برنامه شوهژمجله پ (،جعفر یزد

ات نشـریه مطالعـ شـیراز،ی راهبردی توسعه گردشگری مذهبی شـهر زیربرنامه( 1395نوری، محبوبه و سرایی، محمدحسین ) (19
 .147-168 .، صص4، شماره 3، سال نواحی شهری

20) Kreiner, N. (2010) Researching Pilgrimage Continuity and Transformations, Annals of Tourism 

Research, Vol.37, No.2, pp.440-456. 

21) Ajit, Kiran, Shinde. (2004) Quest for Good Governance Contribution Find Potential of Religious 

Institutions Stakeholdersh. Organized by the Monash Governance Reserch Unit & Monash Institute 

for Study of Global Movement. 

22) Bloomberg. (2012) SWOT, PESTEL, Porter’s 5 Forces and Value Chain, pp.1-16. 

23) Cooper, Chris. & Fletcher, John. & Fyall, Alan. & Gilbert, David. & Wanhill, Stephen. (2006) 

Tourism: Principles and Practice, 2nd Ed. New York: Longm, 

24) Dann, Graham. (1996) The Language of Tourism: A Sociolinguistic Perspective, UK: CAB 

International, Ebrahimzadeh, Jesus. 

25) Gugushvili, Temur. & Salukvadze, Gvantsa. & Salukvadze, Joseph. (2017) Fragmented development: 

Tourism-driven economic changes in Kazbegi, Georgia, Annals of Agrarian Science, Vol.15, No.1, 

pp.49-54. 

26) ICOMOS. (2002) International cultural tourism charter, Rome: ICOMOS publishing. 

27) Irimias, A. & Michalko, G. (2013) Religious tourism in Hungary–an integrative framework. 

Hungarian Geographical Bulletin, Vol.62, No.2, pp.175-196. 

28) Jafari, J. (2000) Encyclopedia of tourism, London: Routledge. 

29) Jucan, Mihaela, Sabina. & Jucan, Cornel, Nicolae. (2013) Gender Trends in Tourism Destination, 

Lumen International Conference Logos Universality Mentality Education Novelty, (LUMEN 2013). 

30) Maneenetr, T. & Tran, T. H. (2014) SWOT Analysis of Religious Tourism in Nong Khai Province, 

Thailand Proposed Guidelines to Incorporate Temple Stay Program, Mediterranean Journal of Social 

Sciences, Vol.5, No.23, pp.696-713 

31) Shinde. K. (2018) Governance and Management of Religious Tourism in India, International Journal 

of Religious Tourism and Pilgrimage, Vol.6, No.1, pp.58–71. 

32) Syamala, G. & Kakoti, S. (2016) A Study on Religious Tourism – Potential and Possibilities with 

reference to Shirdi A place of Religious Tourism, international Interdisciplinary Research Journal, 

Vol.5, No.6, pp.115-123. 

33) UNWTO. (2017) Tourism Highlights. 

34) Zhang, M. & Huang, L. & Wang, JH. & Liu, J. & Jie, YG. & Lai, X. )2007) Religious Tourism and 

Culure Pilgrimage, A Chinese Perspective: CAB International. 

35) Zamani, Farahani, H. & Henderson, J. (2010) Islamic tourism and managing tourism development in 

Islamic societies: the cases of Iran and Saudi Arabia, International Journal of Tourism Research, 

Vol.12, No.1, pp.79-89. 

36) Meyer, G. (2004) New Research Network for Islamic Tourism. Islamic Tourism, Vol.11, No.1, pp.42 

37) Shinde, K. A. (2017) Planning for urbanization in religious tourism destinations: insights from Shirdi, 

India. Planning Practice & Research, Vol.32, No.2, pp.132-151. 


