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 رازیشهر ش ینیکارآفر بررسی نقش عوامل مؤثر بر گردشگری مذهبی در توسعۀ

 
یافت:  یخ در یخ پذیرش:  |  5/۱2/۱399تار  ۱7/3/۱۴۰۰ تار

 1انیدیجاو  عباس
 

 چکیده
ی نید فرهنگ خها در جهان است که قدمت آن به تارییگردشگر نتریپررونق و نترییمی از قدیکگردشگری مذهبی ی

مندی از اماکن و بقاع متبرکه، هنوز در جذب گردشگر های گردشگری و بهره، با داشتن جاذبهرازشهر شیرسد. کالنیم
ی منجر خواهد نشهر به توسعۀ کارآفری ناست. رونق گردشگری مذهبی در ای اوردهدست نیبهی چندان تفرهنگی موفقی

ی شهر نبررسی نقش عوامل مؤثر بر گردشگری مذهبی در توسعۀ کارآفری پژوهش نرو، هدف از انجام اینشد. ازای
 هدف لحاظ از ختههای اجتماعی است. این روش پژوهش آمیشبکه لشناختی فازی و تحلینگاشت  کردبا روی رازشی

، پس از بیان موضوع و بررسي پیشینۀ پژوهش، نقش منظور بدین. است توصیفي هاداده آوريجمع حیث از و کاربردي
 اری در اختیسنامۀ ماتریشناسایی شد، سپس پرسش رازی شهر شینعوامل مؤثر بر گردشگری مذهبی در توسعۀ کارآفری

 مپرسیافزار افآمده با نرمدستههای بآوری شد. در ادامه، دادهها جمعنفر از گردشگران مذهبی قرار گرفت و داده 120
رسانی دربارۀ اماکن شده، عوامل اطالععوامل شناسایی انهای پژوهش، از میافته. بنابر یشد لیتحل و هتجزی نتیوسو ی

 تمرکزی عوامل راز سای تامنی جادوکارهای گردشگری مختص زائران، و ایبخشی به کسبها، رونقۀ آننیشمذهبی و پی
منظور ارتقای نقش گردشگری مذهبی در به و شد نوشته عامل سه نیی بر اساس ایوها، سناریتدارند. در نهایی شتربی

 یی ارائه شد.شنهادهاپی رازی شهر شینتوسعۀ کارآفری
 ی. فازی شناخت نگاشت راز،یش شهر ،ینکارآفری ،گردشگری مذهبی ی:دواژگان کلی

 

 مقدمه

 ن،تریی از پررونقکصنعت گردشگری در هزارۀ سوم به ی
. است شده لیتبد جهان عیصنا نزاتریاشتغال و نتریجذاب

توجهی در اننقش شای رهای اخیدهه دری گردشگر عیسر رشد
عۀ اقتصادی داشته و توجه توس و ارز ازنیمورد منابع نتأمی

کشورها را به خود جلب کرده است. رونق  شازپیشبی
های ملی و یژگیو و طگردشگری در هر منطقه تابع شرای

                                                      
 abbasjavidian@gmail.com ران؛یا زد،یدانشگاه علم و هنر  ،یابیبازار شیگرا ،یجهانگرد تیریارشد مد یکارشناس ۀآموختدانش. 1

های دولت، عوامل اجتماعی و استای شامل سیمنطقه
 تیفیک و تیکم   ،یخیتار وی عهای طبیجاذبه ،فرهنگی

 ,.Garrod et alشده به گردشگران است )خدمات عرضه

(. تنوع در خدمات و 1395 ،ی دهکردیم؛ ابراهی2006
محصوالت گردشگری برای پاسخ به تقاضای روزافزون و 

 ازی کعنوان یبهی گردشگر و استی ضرور آن متنوعی ازهانی
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ی نهای بزرگ اقتصادی به مشارکت باالی بخش کارآفریبخش
 د(. با تشدیLordkipanidze et al., 2005) است ازمندین

یی کردهایروی رکارگیبه ،یگردشگر خدمات در رقابت
کی ها آن بر تمرکز با که ردگییم قرار کشورها مسئوالن دموردتأ

. افتی دست شترافزایی بیتر و ارزشعبتوان به رشد سری
مناسبی  کردمنزلۀ موتور توسعۀ اقتصادی، رویی، بهنیکارآفر

 نظر بر بنا گر،یدی سو از. است ازین نگویی به ایبرای پاسخ
ئی جز نینخست فرصتیی شناسا ،ینیکارآفر پژوهشگران شتریب

 ,Gundry & Kickul) دآیشمار میی بهنمهم در کارآفری

 ،یابها و سپس ارزیفرصتیی شناسا استی هبدی(. 2006
 بخش هاآنی ریکارگبه و بیترک وکردن غربال ،بندیتیاولو
 محسوبی گردشگرۀ توسعی برای نیکارآفر قلب وی اصل

(. گردشگری انواع 1393 همکاران، و انیعشوند )شفییم
ی گردشگر ،گوناگونی دارد، ازجمله گردشگری مذهبی

ی گردشگر ،یورزشی گردشگر سالمت،ی گردشگر ،یخیتار
 ندی انمی ن( که در ای1397، ادتی و سیرعل)پی کالکترونی

واالیی دارد.  گاهگردشگری جای اتمفهومی است که در ادبی
ۀ گردشگری است که عمد اشکال ازی کگردشگری مذهبی ی

ی و مذهبی ندی ضاز اماکن مذهبی و انجام فرای دارشامل دی
 نتریپررونق و نترییماز قدی یکاست. گردشگری مذهبی ی

 شههای گذشته و حال در سراسر جهان است که رییگردشگر
 وی م)جعفری صمی داردی مذهب وی نید اعتقادات و باورها در

نظرند  ننظران صنعت گردشگری بر ای(. صاحب1394 خبره،
 انمذهبی خاص در می ـ یفرهنگ تیموقع لحاظ به رانکه ای

ای در گردشگری مذهبی ژهیو گاهاز جای گریدی کشورها
مکان مذهبی مقدس  919هزار و 8 رانبرخوردار است. در ای

های عنوان آرامگاهبقعۀ متبرکه به 800هزار و 5وجود دارد و 
 200هزار و  کتعداد، ی نزادگان ثبت شده است که از ایامام

ۀ معماری و فرهنگی و ژوی طبقعه به علت داشتن شرای
است. درحال  دهآثار ملی به ثبت رسی بودن در فهرستیختاری

 بهی مذهبی گردشگر تمرکز نتریواضح و نتریحاضر مشخص
 شهر. است خورده رقم رازیش و قم مشهد،ی شهرها در بیترت
، به علت داشتن مساجد بزرگ و اماکن متبرکۀ منسوب به رازیش

نقش مهمی در گردشگری مذهبی داشته  م، از قدیعهائمۀ شی
در  مالتکریزادگان بزرگ و واجبحضور امام دیترداست. بی

آن  تشهر بر عظمت و معنوی نو مرقد مطهر آنان در ای رازشی
و  رانها زائر از اقصانقاط ایونیلۀ میانافزوده است و سفر سالی

 ژهویبزرگواران، به نبارگاه ای ارتکشورهای همجوار برای زی
 تیاحمد بن موسی )ع(, نشانی بزرگ از معنو دحضرت سی

های گردشگری جاذبه وجود توجه اناست. نکتۀ شای رازشی
ی راننوعی فرهنگ و هنر ایشهر است که به نمذهبی فراوان در ای

 همکاران، و شقدم)کاوه پی دهدیم وندپی عهمذهبی شی خرا با تاری
رو هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل نزایا(. 1397

با  رازی شهر شینآفریمؤثر بر گردشگری مذهبی در توسعۀ کار
 نگاشت شناختی فازی است.  کرداستفاده از روی

 پژوهش ۀنیشیو پ ینظر  یمبان

 یمذهب یگردشگر 

 نتریپررونق و نترییمگردشگری مذهبی در زمرۀ قدی
 ,Ajitهای گذشته و حال سراسر جهان قرار دارد )یگردشگر

 آن مانع زوهوا نیآبی بد ای یمهای اقلی(. که دشواری2004
رسد )آقاجانی یمی نشود و قدمت آن به قدمت فرهنگ دیینم

 نیدارترتوان پای(. گردشگری مذهبی را می1394فرد، و فراهانی
و گردشگری مذهبی در  ارتزی رانوع گردشگری معرفی کرد، زی

 و خودی تخصص مفهوم به و دارد شهی رینباورها و اعتقادات دی
ی ایجغراف مهم عامل فراغت، اوقات و زمان بهی وابستگ از فراتر
انداز چشم و تمرکز جادیا مسافرت،ی رگیشکل دری انسان

همه، امروزه گردشگری مذهبی با همۀ  نفرهنگی است. با ای
های ساختاری و یژگهای مختلف آن، به سبب ویاجزا و گونه

کارکردی خاص، در متن گردشگری جهانی جای گرفته است، 
سراسر جهان را فرا گرفته است  ای که حوزۀ نفوذ آنگونهبه

گونه نمذهبی ای ف(. در تعری1396)عربشاهی و همکاران، 
 دگردشگری مذهبی عبارت است از بازدی»شود که یم انبی

ها و زادهها، مقابر امامارتگاهزی رگردشگران از اماکن مقدس نظی
ۀ عمده دست دو به گردشگران ف،یتعر ندر ای«. هاآن رنظای
هایی که از اماکن مقدس موجود ند: دستۀ اول آنشومی متقسی

کنند و دستۀ دوم کسانی که از اماکن می دخود بازدی ندر دی
و همکاران،  شقدمکنند )کاوه پیمی دندی انادی رمقدس سای

1397 .) 
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 یمذهب یگردشگر  و ینیکارآفر 

ی اقتصادی و اجتماعی و تمنزلۀ واقعیگردشگری مذهبی، به
دارد. در و کارکردهای گوناگونی در جامعه  فوظای ،فرهنگی

 ،یمحل اقتصاد بهبود درآمد، به کمک قواقع، گردشگری از طری
ۀ توسع ،گذاریهیسرما بهبود ،های شغلیفرصت شیافزا
... بر رشد و توسعۀ وی اتیمال درآمد شها، افزایرساختزی

های تیفعال شیافزا و افراد درک نگذارد. بیمی راقتصادی تأثی
های جذب ۀ تجار کوچک که در اطراف مکاننانکارآفری

 وندپی نی وجود دارد و اگر ایوندکنند پیگردشگر تجارت می
دهد. می شقوی باشد، رشد اقتصادی کل کشور را افزای

های خدمات در جهان است که بخش ازی کجهانگردی ی
 شسرعت درحال رشد است. گردشگری با افزایبه

های فرصت جادیا شرفته،های پیخترساگذاری در زیهیسرما
ی و درآمد ارزی کشور اتدرآمد مالی دو تشدی شترشغلی بی

(. به نظر ُاه Tang & Abosedra, 2014) ابدیگسترش می
 اشتغال، شیافزا بری مهم ر(، صنعت گردشگری تأثی2005)

درآمدهای دولتی  زهای اقامتی و نیمکان با مرتبطی درآمدها
 جهانگردان از حاصل درآمد ،کشور دارد. به لحاظ اقتصادی

شود یم محسوب صادرات حکم دری کشور هری برای خارج
توان در کنار و وجود درآمدهای ارزی ناشی از گردشگری را می

کاالها و خدمات منظور کرد. توسعۀ گردشگری  رصادرات سای
است.  رگذاررآمد سرانه تأثیبر د میرمستقو غی ماز دو روش مستقی

آن مربوط به حالتی است که با ورود گردشگر  مجنبۀ مستقی
و با  ابدیمی شکشور تقاضا افزای کخارجی به داخل مرزهای ی
 شافزای زگردشگران، درآمد نی ازفروش محصوالت موردنی

. بخش بزرگی از درآمد ارزی گردشگری صرف افتخواهد ی
 وی گردشگر اناران، راهنمایخدمات، پرداخت دستمزد خدمتک

شود که در ازای خدمتشان محصوالت یمی گرید افراد
کنند. در واقع هرچه تعداد گردشگران ینم دمشهودی تولی

، بر جامعه و درآمدهای ارزی آن باشد شترخارجی هر کشور بی
شود می اشتغال جادگذارد و سبب اییمی شتریب رتءثی

ی را ن(. مطالعۀ کارآفری1394 خبره، وی م)جعفری صمی
 ن،کارآفری طناشی از محی رگذارۀ تأثیبالقوی رهاتوان از متغینمی

 ,Dodd & Gotsis) کرد جدا ،یمذهب طازجمله محی

باور افراد به  شممکن است با افزای ن(. دی2007
های تجاری وهیش تیهدا و شبکه روابط تیتقو شان،هایمهارت

 ریتأث تحت رای نها و رفتارهای کارآفریتها و فعالیزهها، انگیآن
 ,.Griebel et al., 2014; Gursoy et al) دهد قرار

2017; Parboteeah et al., 2015 طور کلی(. به، 
ی بیدهد که رابطهیم نشانی تجرب مطالعات  سازه دو نیا نای عل 

 Farmakiشود )یم آشکاری متفاوت طرز به نیا اما دارد، وجود

et al., 2020رو، توسعۀ گردشگری مذهبی بر ن(. ازای
 و صها، تشخیشناسایی سرچشمه ندی که فراینکارآفری

 راز،. از طرفی شیگذاردیم رها است تأثیبرداری از فرصتبهره
ها شهر مذهبی جنوب هم مثل دو شهر مشهد و قم از شاخصه

 مأمن رازکه شیی برخوردار است. نخست آنارهای بسیو جاذبه
احمدبن دو بزرگواری همچون حضرت سی زان عزیزادگامام

 دمحمد، آقا سیدموسی الکاظم )ع( و برادران بزرگوار و آقا سی
 فیشر خاندان نزادگانی از ایامام گرید و)ع(  نیحس نیعالءالد

که مهد علم بر آنمذهبی، عالوه ـ شهر فرهنگیکالن نیا. است
 لسوفانیف و عالمان و شاعران و عارفان گاهو ادب و عرفان و جای

ی و حافظ و مالصدرا است، به لحاظ سعد همچونی بزرگ
های کشور است و نیبرتر از زینی خشناسی و قدمت تاریباستان
 ران،فرهنگی ای تختمهمی همچون پای نروی به عناوی ناز همی

ملقب شده است  نجوانان جهان اسالم و دارالعلم زمی تختپای
 نبه سومی رازشهر، شی نمی به ایو پس از سفر رهبر انقالب اسال

وجود  ن،)ع( پس از مشهد و قم ملقب شد. بنابرای تحرم اهل بی
ها، استعدادهای بالفعل و بالقوه و همه توانمندینای

ۀ عرص در را رازیش گاههای مادی و معنوی جایتظرفی
ی رعلی ارتقا داد )پیارتگردشگری مذهبی و زی ژهویگردشگری به

  (.1397 ادت،و سی
 ازی کشده، گردشگری مذهبی یبا توجه به موارد گفته

 و محققان ازی اریبس توجه که استی گردشگر انواع نتریمهم
های نظران را به خود جلب کرده است. ازجمله پژوهشصاحب

 اشاره کرد: رتوان به موارد زییم نهیزم نشده در ایانجام
ی رکارگیبهش خود، با پژوه در( 1397) ادتیس وی رعلپی

جویی (، ضمن پیSWOTی )راهبردی زریبرنامه ندفرای
 با و رازها و کارکردهای گردشگری مذهبی شهر شیتوانمندی

کارکردها، پس از شناسایی نقاط  نۀ ایتوسع وی رکارگیبه هدف
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ها، راهبردهایی برای توسعۀ دها و تهدیقوت، ضعف، فرصت
ودند. توسعۀ شهر ارائه نمکالن نگردشگری مذهبی در ای

های گردشگری گذاری در امکانات و خدمات در جاذبههسرمای
تورهای  بو ترغی قالمللی، تشوینیب وی مل کردبا روی

ی به جذب گردشگران و زائران خارجی و ارتگردشگری و زی
ها و ها و گردهماییشگاه، برپایی نمایرازداخلی به سفر به شی

 نفرهنگی از جملۀ ایهای ساالنۀ علمی و مذهبی و شهمای
ی، پژوهش در( 1397) همکاران و شقدمراهبردها است. کاوه پی

سؤال که حرم مطهر شاه چراغ )ع( چه نقشی  نضمن پاسخ به ای
دست  جهنتی ندارد، به ای رازدر توسعۀ گردشگری مذهبی شی

بر توسعۀ مکان مقدس، عالوه نکه ورود گردشگران به ای افتندی
اقتصادی و  شرفتمهمی در پی رتأثیصنعت گردشگری مذهبی، 

( 1394فرد )دارد. آقاجانی و فراهانی رازاجتماعی و فرهنگی شی
 زاندر پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر گردشگری مذهبی و می

 نهیزم نیا در موجود آمار به توجه با عوامل نتریمهمی اثرگذار
ری از آنان نشان داد که گردشگ پژوهش جینتا. پرداختند رانیا در

ۀ گردشگری ندتوان آیی دارد و میاربسی تنگاه اسالم اهمی
، با توجه به تی کرد. در نهایابرا مثبت ارزی رانمذهبی در ای

گردشگری  زانحاصل از برآورد اثر عوامل مؤثر بر می جنتای
ی رگیمنظور بهرهبه رانالزم از سوی ای رراهکارها و تدابی ،مذهبی

درآمدهای ناشی  شبرای افزای های گردشگری مذهبیفرصت از
های راه نیبهتر ازی کرا ی راناز صنعت جهانگردی مذهبی در ای

کرد. رسول و  انمحصولی نفت بیشدن از اقتصاد تکخارج
اند که گردشگری ( در پژوهشی بررسی کرده2020همکارانش )
دهد. یم ارتقا رای نهای کارآفریتچگونه فعالی نمبتنی بر دی

 از مطهر حرم تیریمد اگر که افتندی دست جهیتن نآنان به ای
 را دکنندگانیبازد باشد، برخورداری مناسبی تیامن باتیترت
 نکنند. اییم دیبازد حرم نراحتی از ایاند و آنان بهزانگیمیبر

های تجاری تطور خودکار فعالیبه دیبازد شیافزای الگو
اقتصاد دهد و در بلندمدت به رشد یم شاطراف حرم را افزای

 درآمد دکنندگانیبازدۀ نکند. الگوی هزیپاکستان کمک می
شود، تنها به دالالن مجاور حرم محدود میکند که نهیم کسب

کند. افراد تمامی می لتسهی زرا نی گرات دیدبلکه روند تولی
بخش دسترسی مساوی داتا گنج ارتگاهاز زی دمذاهب برای بازدی

 پاکستان مانندی کشور در که استی آن اصلدارند. علت 

ی و هندو هستند. کیشی و ستها چیتیاقل. ندامسلمان تیاکثر
آور مسلمانان به علت های دلهرهاماکن مقدس اساسًا مکان

 گرهاست، اما فرهنگ پاکستان با مردم دیمذهبی آن راتتأثی
کند و از زمان استقالل، مردم یمی همکار اریبس مذاهب

 مقدس اماکن از دیبازدی برای کسانمذاهب گوناگون دسترسی ی
ها دارند. تابلوهای راهنمای مناسب برای جمله عبادتگاهاز

دار های جهتکاربردن نشانهگردشگران وجود ندارد. با به
 نو ای کنندیم دراحتی از حرم بازدیمناسب، گردشگران به

ها را گسترش و تعداد گردشگران را آن دسهولت الگوی بازدی
ی را در حرم داتا نهای کارآفریتدهد تا فعالییم شافزای
(، با 2002بخش انجام دهند. فرمکی و همکارانش )گنج

ی و کسب منابع برای نۀ کارآفریزیانگ بر نید راتدرنظرگرفتن تأثی
 و نی، گزارشی نظری از رابطۀ دینی و رفتار کارآفرینکارآفری
ند. از ( ارائه دادH&Tی )گردشگر وی دارمهمان دری نیکارآفر

منفی  امثبت ی ری تأثینممکن است بر کارآفری ننظر آنان دی
مذهبی  راتهای مختلف تأثیوهها شیطور خاص، آنبگذارد. به

هایی دربارۀ نشنظرند که بی ناند و بر ایرا شناسایی کرده
 ای ینکارآفری تی و تقویدارپای ق،باعث تشوی نچگونگی دی

 ی از آن شود. رجلوگی

 پژوهش یهاروش

هدف آن  راپژوهش از بعد هدف کاربردی است، زی نای
نظری در بررسی نقش عوامل مؤثر  می و آزمون مفاهیرکارگیبه

است. از  رازی شهر شینبر گردشگری مذهبی در توسعۀ کارآفری
در  رای است، زیفتوصی قاتها از نوع تحقیگردآوری داده ثحی

عوامل  نو روابط موجود بی طشرای رو تفسی فبه توصی قتحقی نای
پرداخته شده  رازمختلف در حوزۀ گردشگری مذهبی شهر شی

حلی برای توسعۀ گردشگری مذهبی و توسعۀ است تا بتوان راه
کرد. ضمنًا، ازآنجاکه هدف  شنهادپی رازی شهر شینکارآفری

و عوامل  رازموضوع گردشگری مذهبی شهر شی قمطالعۀ عمی
 . رودشمار میموردی به قمؤثر بر آن است، تحقی

 قاساس روش تحقی بر قیتحق نای ،شناسیاز منظر روش
های گوناگون را ی از روشبترکی راانجام شده است، زی ختهیآم

کار شده بهنتعیی شطرح از پی کطی چند مرحله و بر اساس ی
، است قهای تحقیی از روشبۀ نهایی حاصل ترکیجگرفته و نتی
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شناسی ، در چارچوب روشنیروش خاص. بنابرا کنه ی
پژوهش طی چهار گام  نسازی در ایمدل ندفرای خته،پژوهش آمی

ی داشته و گام سوم فکی تانجام شده است. گام اول و دوم ماهی
ی دارند. در مرحلۀ کم   لیتحل کردطور عمده رویو چهارم به

ای درخصوص مبانی مطالعۀ کتابخانه جاول، بر اساس نتای
وهش، چارچوب مفهومی اولیۀ عوامل مؤثر بر ۀ پژنیشنظری و پی

استخراج  رازی شهر شینگردشگری مذهبی در توسعۀ کارآفری
شده است. در مرحلۀ دوم، مدل ذهنی خبرگان استخراج و نتایج 
بر اساس روش نگاشت شناختی فازی تحلیل شده است. در 
مرحلۀ سوم، نقشۀ ادغامی عوامل مؤثر بر گردشگری مذهبی در 

ی الزم مدل هالاستخراج و تحلی رازی شهر شینآفریتوسعۀ کار
ی برای آن ارائه شده است، سپس سناریوهایي برای توسعۀ فکی

ها به کمك تحلیل سازي و نتایج آنآن بر روي مدل شبیه
کاررفته برای افزار بههاي اجتماعي بررسي شده است. نرمشبکه

و از تحلیل  است مپرسیانجام نگاشت شناختی فازي اف
برای طراحی مدل نگاشت  نتیوسهاي اجتماعي یشبکه

 شناختی فازی استفاده شده است. 
جامعۀ آماری این پژوهش را خبرگان حوزۀ گردشگري 

دهند. با توجه به روش مذهبی و گردشگران مذهبی تشکیل مي
ی از رگیی است، برای نمونهفپژوهش که مطالعۀ موردی و کی

 نله برفی استفاده شده است و طی چندیی گلورگیروش نمونه
 افتمرحله برخی کارشناسان زبده شناسایی و پس از دری

را  گرنظر دیها خواسته شد که افراد صاحباطالعات از آن
ۀ آماری استفاده جامع نوع دو از پژوهش نمعرفی کنند. در ای

منظور استخراج عوامل مؤثر بر شده است: در مرحلۀ اول، به
، با ده نفر از رازی شهر شینهبی در توسعۀ کارآفریگردشگری مذ

 دری نیکارآفرۀ نخبرگان گردشگری که دارای تجربۀ کافی در زمی
انجام  افتهساختاریمههایی نیمصاحبه بودندی گردشگر صنعت
 راثسه کارمند می ،خبرگان دو استاد رشتۀ گردشگری نشد. ای

کم دارای دست ندو راهنما و سه فرد شاغل و کارآفری ،فرهنگی
اند. در ۀ گردشگری مذهبی بودهنسه سال سابقۀ کاری در زمی
ی سنامۀ ماتریصورت پرسششده بهمرحلۀ دوم، عوامل استخراج

نفر از گردشگران مذهبی که به  120 ارطراحی شد و در اختی
اند قرار گرفت و خروجی حاصل از سفر کرده رازشهر شی

 استفاده شد. ها در ساخت مدل های ذهنی آنداده

هاي منظور ارزیابي روایي این پژوهش کیفي از روشبه
نگري، مرور یا جانبهمشارکت بلندمدت و مشاهدۀ مصرانه، همه

بازخورد همتایان و روش کنترل اعضا استفاده شده است. در 
هاي کیفي، پایایي اغلب اشاره به ثبات پاسخ کدگذاران پژوهش

(. در این 1391زاده، )عباسها دارد متعدد به مجموعۀ داده
دست آمده است که به معني تأیید پژوهش توافق بین کدگزاران به

 پایایي تحقیق است.

 پژوهش یهاافتهی

ای، ۀ پژوهش و مطالعۀ کتابخانهنیشابتدا، با بررسی پی
ی شهر نعوامل مؤثر بر گردشگری مذهبی در توسعۀ کارآفری

مرحله هفده عامل  نشناسایی و استخراج شد. در ای رازشی
با ده نفر از  افتهساختاریمههای نیدست آمد. سپس مصاحبهبه

شده تعدادی از عوامل هخبرگان صورت گرفت و از فهرست تهی
 در م. مبنای توافق معناداربودن مفاهیشد اضافه احذف، ادغام ی

 رازی شهر شینگردشگری مذهبی در توسعۀ کارآفری رۀ تأثیحوز
. دیرس خبرگانی تمام دعامل به تأیی دهزسی تبود. در نهای

شدۀ عوامل مؤثر بر گردشگری مذهبی در شیپاال فهرست
 ارائه شده است.  1در جدول  رازی شهر شینتوسعۀ کارآفری

 
شهر  ینیکارآفر  ۀتوسع در یمذهب یگردشگر  بر مؤثر عوامل: 1 جدول

 از منظر خبرگان رازیش

 عوامل فردی

 محلینوازی جامعۀ روحیۀ مهمان 1

 یارتهای مناسب سفر زینههزی 2

 دسترسی آسان گردشگران به مقصد 3

4 
بارۀ اماکن مذهبی و در غاترسانی و تبلیاطالع

 هاۀ آننیشپی

 گذاری بخش خصوصی و دولتیهسرمای 5

 های دولتیدستگاه نیبی هماهنگ جادای 6

 یگردشگر التیتسه و امکانات جادای 7

 تیامن جادای 8

9 
وکارهای گردشگری مختص زائران و کسب توسعۀ

 هابخشی به آنرونق

 یگردشگر خدمات دسهولت خری 10

 های مذهبینها و آییبرگزاری جشن 11

 های گردشگریرساختتوسعۀ زی 12

 دهدیآموزشی مذهب تور انراهنمای 13
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ی خبرگان، دومینقش لاستخراج و تحلی  ندمرحله از فرای نۀ عل 
های الزم و یهماهنگ انجام از پس. استی فسازی کیمدل

 خبرگان از کبا هری قۀ عمیمصاحب جلسه دو تا کبرگزاری ی
جدول عوامل  گرشده، بار دینیتدو شارچوبی از پیچی برمبنا

ی سنهایی آنان، ماتری دخبرگان قرار گرفت و پس از تأیی اردر اختی
 ی شهرناز عوامل مؤثر بر گردشگری مذهبی در توسعۀ کارآفری

+ 1تا  -1دهی از و به خبرگان ارائه شد. خبرگان با نمره هتهی رازشی
 بر عوامل از کهری رتأثی شدت و عوامل نچگونگی ارتباط بی

را نشان  رازی شهر شینۀ کارآفریتوسع دری مذهبی گردشگر
مدل ذهنی هر  ب،یترت نکردند. بدی لرا تکمی سدادند و ماتری

ی هر خبره در نرمخبره به افزار دست آمد. سپس نقشۀ عل 
ثبت و  نداز دقت فرای نانشد و برای اطمی مترسی مپرسیاف

ی ترسی  دشده به تأییماستخراج مدل ذهنی خبرگان، نقشۀ عل 
که مدل ذهنی خبرگان آن از پس. شد رسانده مربوط خبرگان

آن انجام گرفت، امکان بارۀ در ههای اولیلیتحل و نتعیی
ی ادغامی برای مدل تأثی گردشگری مذهبی  راستخراج نقشۀ عل 

امر طی  نبررسی شد که ای رازی شهر شیندر توسعۀ کارآفری
 صورت گرفته است: رمراحل زی

های شخصی خبرگان )سن، یژگوی ن. بررسی رابطۀ بی1
نوع سازمان( و  الت،تحصی زانۀ کار، میسابق ت،جنسی

ی آننقش قلمرو وی دگیچیهای پشاخص  ها؛ۀ عل 
ی  نۀ بیفاصل ای تشابه ت. بررسی وضعی2 نقشۀ عل 
 خبرگان.

ی است و فهرچند روش نگاشت شناختی فازی روشی کی
 ب،ی و عندلید)سعی ستمحاسبۀ آلفای کرونباخ الزم نی

 ،ییانامه برای سنجش پای(، آلفای کرونباخ پرسش1397
دست آمد. سپس به 76/0برابر  ،اساسپیافزار اسۀ نرملوسیبه

و در  لافزار اکسل تشکیهای اولیۀ ادغامی در نرمسماتری
 شد.  لشد، سپس نقشۀ ادغامی تحلی مترسی مپرسیاف

های مذکور مشخص شد که آزمون جبا توجه به نتای
ی خبرگان اقدام کرد.توان به ادغام نقشهمی  های عل 

 
 خبرگان یادغام سی: ماتر 2 جدول

 14 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نقشه

1 0 0 0 7/0  4/0  0 1 1 3/0  4/0  8/0  3/0  6/0  

2 0 0 0 1 2/0  0 0 1/0  4/0  6/0  6/0  0 0 

3 0 0 0 1 6/0  0 8/0  6/0  0 0 1 5/0  0 

4 6/0  0 3/0  0 8/0  3/0  6/0  9/0  1 4/0  1 1/0  1 

5 4/0  1/0  2/0  6/0  0 6/0  1 3/0  1 0 2/0  1 1 

6 0 3/0  0 4/0  7/0  0 1 2/0  7/0  0 2/0  2/0  8/0  

7 8/0  2/0  7/0  8/0  1/0  8/0  0 8/0  6/0  2/0  8/0  8/0  6/0  

8 1 0 6/0  1 6/0  1 1 0 1 0 1 9/0  4/0  

9 1 4/0  4/0  6/0  6/0  1 6/0  4/0  0 1 6/0  2/0  1 

1 0 2/0  4/0  8/0  2/0  6/0  4/0  2/0  8/0  0 1/0  1/0  0 

11 3/0  0 0 6/0  6/0  3/0  2/0  3/0  9/0  0 0 6/0  1/0  

13 6/0  3/0  8/0  7/0  6/0  4/0  9/0  7/0  8/0  4/0  8/0  0 3/0  

14 7/0  0 4/0  6/0  0 0 0 8/0  4/0  6/0  4/0  0 0 

 
دهد. اعداد ادغامی خبرگان را نشان می سماتری 2جدول 

ی بر اساس گربر دی رهر متغی رتأثی زاندهندۀ مینشان سماتری نای
 زانبندی نظر خبرگان است. پس از ادغام نظر خبرگان، میجمع

 مپرسیافزار افنرم در عوامل از کیهری ریرپذیتأث وی رگذاریتأث
 تمرکزی(. هرچه عاملی درجۀ 3شد )جدول  لو تحلی هتجزی

ی شتری بیرگذارباالتری داشته باشد، در شبکۀ عوامل دارای تأثی

 بهبود در عوامل نقشی ابو ارزی 3خواهد بود. با توجه به جدول 
ۀ جیی بررسی شده است که نتیوها، سناریعوامل ریسا تیوضع

ی تیوضع وسناری ن: در نخستیشودها ارائه میدو مورد از آن
 جادرغم توجه به عامل ایبه سازی شده است که در آنهیشب
وکارهای ۀ کسبتوسع عوامل بهبودی برای کار ت،یامن

رسانی ها و اطالعبخشی به آنگردشگری مختص زائران و رونق
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 در. ردها انجام نگیۀ آننیشبارۀ اماکن مذهبی و پیدر غاتو تبلی
وکارهای گردشگری ی دوم بهبود عوامل توسعۀ کسبویسنار

 غاترسانی و تبلیها و اطالعبخشی به آنقمختص زائران و رون
 جادها بدون توجه به عامل ایۀ آننیشبارۀ اماکن مذهبی و پیدر

 بررسی شده است.  تامنی
پذیتأث ،یرگذار یتأث زانی: م3 جدول  هر عامل تیو مرکز  یر یر

 عوامل
 ریتأث

 یگذار 
 ریتأث
 یر یپذ

 رتبه تیمرکز 

نوازی روحیۀ مهمان
 جامعۀ محلی

5/5 4/5 9/10 8 

های مناسب سفر نههزی
 یارتزی

9/2 5/1 4/4 13 

دسترسی آسان گردشگران 
 به مقصد

5/4 8/3 3/8 11 

 غاترسانی و تبلیاطالع
بارۀ اماکن مذهبی و در

 هاۀ آننیشپی
7 8/8 8/15 1 

گذاری بخش هسرمای
 خصوصی و دولتی

4/6 4/5 8/11 6 

 نیبی هماهنگ جادای
 های دولتیدستگاه

5/4 5 5/9 10 

 و امکانات جادای
 یگردشگر التیتسه

2/7 5/7 7/14 4 

 3 8/14 3/6 5/8 تیامن جادای
وکارهای توسعۀ کسب

گردشگری مختص زائران 
 هابخشی به آنو رونق

8/7 9/7 7/15 2 

 خدمات دسهولت خری
 یگردشگر

8/3 6/3 4/7 12 

ها و برگزاری جشن
 های مذهبینآیی

9/3 5/7 4/11 7 

های رساختتوسعۀ زی
 گردشگری

3/7 7/4 12 5 

ی مذهب تور انراهنمای
 دهدیآموزش

9/3 8/5 7/9 9 

دهد، ی اول و دوم نشان میویسنار از حاصل جنتای
ی برای تالشی ول شود توجه تیامن جادکه به عامل ایدرصورتی

وکارهای گردشگری مختص زائران و ۀ کسبتوسع عوامل بهبود
دربارۀ اماکن  غاترسانی و تبلیاطالعها و بخشی به آنرونق

ها نشود، همۀ عوامل در جهت منفی و به ۀ آننیشمذهبی و پی
که ، درصورتینکنند. همچنیمی رتغیی ادکم، متوسط و زی زانمی

وکارهای گردشگری مختص زائران و عوامل توسعۀ کسب
رسانی دربارۀ اماکن مذهبی و ها و اطالعبخشی به آنرونق

 تامنی جادگرفته شود و در عوض عامل ای دهها را نادیآنۀ نیشپی
متوسط و  زانتمامی عوامل در جهت منفی و به می ابد،توسعه ی

. ابندیمعنی که همۀ عوامل افت می نکنند؛ بدیمی رتغیی ادزی
کارهای وگرفت که توسعۀ کسب جهنتی نتوان چنییم نیبنابرا

رسانی ها، اطالعبخشی به آنگردشگری مختص زائران و رونق
 تامنی جادها، و ایۀ آننیشدربارۀ اماکن مذهبی و پی غاتو تبلی

ی نموجب توسعۀ گردشگری مذهبی در توسعۀ کارآفریتنهایی به
وملزوم نخواهد شد، بلکه هر سه عامل الزم رازشهر شی

وکارهای گردشگری مختص و عامل توسعۀ کسب گرندیکدی
 گری بر عوامل دیشتربی رأثیها تبخشی به آنزائران و رونق

ی وهاسازی سناریهیشب از پس. ردپذیهم می رگذارد و تأثیمی
ادغامی خبرگان در  سماتری های داده مدل،ی رو بر مختلف

 وارد و گرافی از مدل رسم شد. نتیوسافزار ینرم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یشنهادیپ مدل یرو بر وهایسنار  یساز هیشب جینتا: 1نمودار 
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 یشنهادیپ مدل یرو بر وهایسنار  یساز هیشب جی: نتا4 جدول

 عامل
 ویسنار  راتییتغ استیس جینتا استیس

1 2 3 1 2 3 2 3 
 6 7 97/0 9/0 1   1 نوازی جامعۀ محلیروحیۀ مهمان

 6 7 7/0 8/0 8/0   1 یارتهای مناسب سفر زینههزی
 6 6 95/0 95/0 97/0   1 گردشگران به مقصددسترسی آسان 

بارۀ اماکن مذهبی و در غاترسانی و تبلیاطالع
 هاۀ آننیشپی

1 1 0 9/0 1 0 1 0 

 6 7 97/0 9/0 9/0   1 گذاری بخش خصوصی و دولتیهسرمای
 6 6 97/0 98/0 9/0   1 های دولتیدستگاه نیبی هماهنگ جادای
 7 7 9/0 9/0 9/0   1 یگردشگر التیتسه و امکانات جادای

 1 0 1 0 9/0 1 0 1 تیامن جادای
وکارهای گردشگری مختص زائران و توسعۀ کسب

 هابخشی به آنرونق
1 1 0 9/0 1 0 1 0 

 6 8 8/0 96/0 97/0   1 یگردشگر خدمات دسهولت خری
 7 7 9/0 9/0 9/0   1 های مذهبینها و آییبرگزاری جشن

 7 6 98/0 97/0 9/0   1 گردشگری هایرساختتوسعۀ زی
 6 7 97/0 9/0 9/0   1 دهدیآموزشی مذهب تور انراهنمای

 
ی گردشگر بر مؤثر عوامل نتریمهم( 1)نمودار  گراف نای

دهد. یم نشان را رازیش شهری نیکارآفرۀ توسع دری مذهب
 به توجه با ،یمشود، در گراف ترسیطور که مشاهده میهمان
تری مهم نقش و تیاهم کهی عامل هر عوامل، نیبی عل   روابط

دارد در مرکز شکل قرار گرفته  رازی شهر شیندر توسعۀ کارآفری
 است.

 
 
 
 
 
 
 

 در یمذهب یگردشگر بر  رگذاریعوامل تأث یفاز  یشناخت ۀ: نقش1 شکل
 رازیشهر ش ینیکارآفر  ۀتوسع

 

 یر یگجهینت و بحث

پژوهش بررسی نقش عوامل مؤثر بر  نایهدف از انجام 
با استفاده از  رازی شهر شینگردشگری مذهبی در توسعۀ کارآفری

نگاشت شناختی فازی بوده است. در مرحلۀ نخست  کردروی
 نهزمی نشده در ایۀ پژوهش و مطالعات انجامنیشپژوهش، پی

 دو تأیی لمنظور تعدیبررسی و تعدادی عامل استخراج شد. به
عوامل، با گروه اول جامعۀ آماری که خبرگان حوزۀ  نای

ی در صنعت نۀ کارآفرینگردشگری دارای تجربۀ کافی در زمی
 نهایی صورت گرفت. ده نفر از از ایگردشگری بودند مصاحبه

برفی و هدفمند انتخاب شدند و پس از خبرگان با روش گلوله
. در گام نهایی شد دو تأیی لعامل تعدی زدهمصاحبه با آنان، سی

ی سنامۀ ماتریآمده، پرسشدستبا استفاده از عوامل به ،بعدی
ۀ آماری قرار گرفت که شامل جامع دوم گروه ارشد و در اختی هتهی

سفر کرده  رازنفر از گردشگران مذهبی بود که به شهر شی 120
افزار ها وارد نرمهای حاصل از نقشۀ ذهنی آنبودند. سپس داده
شد. نتایج  مپرسیافزار افشدن وارد نرمیازفاکسل، و پس از دی

عامل  زدهسی انتحلیل نگاشت شناختي فازي نشان داد که از می
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 غاترسانی و تبلیشدۀ خبرگان گروه اول، سه عامل اطالعدتأیی
وکارهای ها، توسعۀ کسبۀ آننیشبارۀ اماکن مذهبی و پیدر

 تیامن جادها و ایبخشی به آنگردشگری مختص زائران و رونق
شناخته  تمرکزی نیشترعامل و دارای بی نتریمهم بیترت به

شدند. با جمع مقادیر مربوط به تأثیرپذیري و تأثیرگذاري عوامل 
مختلف، مرکزیت هریك از عوامل مؤثر محاسبه شده است. 

دهندۀ اهمیت نسبي آن از نظر مرکزیت هر عامل نشان
آنان است. به عبارت تأثیرگذاري بر سایر عوامل یا تأثیرپذیري از 

دهندۀ میزان توان گفت مرکزیت یك گره نشاندیگر، مي
ی فبودن آن در ماتریس مجاورت است. سپس، مدل کیفعال

بر گردشگری مذهبی در توسعۀ  رگذارعوامل تأثی نبرای تبیی
ی نگاشت کردهابا استفاده از ابزارها و روی رازی شهر شینکارآفری

 نهای اجتماعی ارائه شد. بدیشبکه لشناختی فازی و تحلی
 ننوشته شد با ای وسه عامل دو سناری ن، بر اساس ایبیترت

 عوامل نکدام از ایهر تیتقو امضمون که در صورت حذف ی
: داشت خواهندی رییتغ چه مدل در موجود عوامل ریسا

نظر گرفته شده است در کی اول ثابت و تمامی عوامل یوسناری
 دهیسنج ویسنار نیا به نسبت گریدی ویسنار دو راتو تغیی

ی دوم حاکی از آن است که اگر عوامل ویسنار جشود. نتاییم
بخشی وکارهای گردشگری مختص زائران و رونقتوسعۀ کسب

ۀ نیشدربارۀ اماکن مذهبی و پی غاترسانی و تبلیها، اطالعبه آن
ها تالشی در راستای بهبود آن چی هیعنها صفر شوند، یآن

فعال  تامنی جادی ایعنی گرامل دیع عوض در و ردصورت نگی
 جینتا نکنند. همچنییم دایپ افت مدل در عوامل رباشد، سای

را توسعه و دو  تدهد که اگر عامل امنیی سوم نشان میویسنار
وکارهای گردشگری مختص ی توسعۀ کسبعنی گرعامل دی

دربارۀ  غاترسانی و تبلیها، و اطالعبه آن بخشیزائران و رونق
، تمامی میرها را صفر درنظر بگیۀ آننیشاماکن مذهبی و پی

طور . همانابندیمی رعوامل موجود در مدل در جهت منفی تغیی
بر گردشگری مذهبی  رگذارشود، مدل عوامل تأثیکه مشاهده مي

شامل عوامل روحیۀ  رازی شهر شیندر توسعۀ کارآفری
 ،یارتهای مناسب سفر زینههزی ،نوازی جامعۀ محلیانمهم

 غاترسانی و تبلیاطالع مقصد، به گردشگران آسانی دسترس
گذاری بخش هها، سرمایۀ آننیشبارۀ اماکن مذهبی و پیدر

 ،های دولتیدستگاه نیبی هماهنگ جادیا ،خصوصی و دولتی

توسعۀ  ت،امنی جادای ،گردشگری التامکانات و تسهی جادای
ها، بخشی به آنوکارهای گردشگری مختص زائران و رونقکسب

های نها و آییجشنی برگزار خدمات، دسهولت در خری
 تور انها و راهنمایرساختۀ زیتوسع حالل،ی غذا سرو ،مذهبی

است. این عوامل در مدل در نقش محرکی  دهدیآموزشی مذهب
 رازی شهر شینبراي توسعۀ گردشگری مذهبی در توسعۀ کارآفری

وکارهای گردشگری مورد توجه است. تأثیر توسعۀ کسب
ها، در نقش متغیر محرك، از بخشی به آنمختص زائران و رونق

شده در این پژوهش است که هاي اختصاصي مدل ارائهویژگي
( توجه خاصی به آن 2019) همکاران و انادر پژوهش هاندری
بارۀ اماکن در غاتتبلی رسانی و، تأثیر اطالعنشده است. همچنی

ها که در مدل نشان داده شده است با ۀ آننیشمذهبی و پی
( 2012( و ناصری و تمام )2018هاي فانگ و همکاران )یافته

تطابق دارد. همچنین، تأثیرپذیري گردشگری مذهبی در توسعۀ 
که در مدل مدنظر قرار  تیامن جاداز ای رازی شهر شینکارآفری

( 2019) همکاران و گدوگرفته است با نتایج پژوهش سودی
 همخواني دارد.

 ی پژوهش هاتو محدودی شنهادهاپی

 رازی شهر شینمنظور بهبود توسعۀ گردشگری مذهبی و کارآفریبه
شود با همکاری دولت و جامعۀ محلی می شنهادپی
کانات و های گردشگری ارتقا داده شود و امرساختزی

 شترمنظور رفاه و جذب هرچه بیگردشگری به التتسهی
گذاران ه، با جذب سرماینگردشگران فراهم شود. همچنی

ۀ گردشگری نوکارهای گوناگونی در زمیداخلی و خارجی، کسب
رسانی و زایی جوانان فراهم شود و به اطالعمذهبی و اشتغال

گردشگران  شتربارۀ اماکن مذهبی و آشنایی هرچه بیدر غاتتبلی
 شنهادیپ ن. همچنیشودی شترتوجه بی رازبا اماکن مذهبی شی

منظور معرفی بهی غاتهای تبلیپها و کلیلمشود دولت فییم
گاه رانهرچه بهتر ای  نحاکم در ای تسازی گردشگران از امنیو آ

تمامی  ارو در اختی کند داماکن مذهبی تولی ژهویکشور و به
 گردشگران در سراسر جهان قرار دهد. 

توان گفت، های پژوهش میتدرخصوص محدودی
گذارند، می رارتباط دارند و بر هم تأثی گریکدبرده با یعوامل نام
ی گرهر عامل بر دی رتأثی زانتوان مشخص نمود که میولی نمی
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توان روابط یم صرفاً  روش ن. در ایممستقیریغ ااست ی ممستقی
ی بررس ندت عوامل را مشخص نمود و برای انجام ایو ش

ی همچون معادالت ساختاری گرهای دیتوان از روشیم
پژوهش از نوع  نی ایرهااغلب متغی ن،استفاده کرد. همچنی

 ها دشوار است. آنی رگیاند که سنجش و اندازهی بودهفکی
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Investigating the Role of Effective Factors on Religious Tourism in 

Entrepreneurship Development in Shiraz 
 

1Abbas Javidian 

Abstract 

Religious tourism is one of the oldest and most thriving tourism in the world, its dating 

back to the history of religious culture. Despite having tourist attractions and benefiting 

from holy places and shrines, Shiraz metropolis has not yet been able to achieve much 

success in attracting cultural tourists. Religious tourism in this city, can lead it to the 

development of entrepreneurship. Therefore, the purpose of this study is to investigate 

the role of factors affecting religious tourism in entrepreneurship development in Shiraz 

with fuzzy cognitive mapping and social network analysis. This mixed research method 

is applied in terms of purpose and from the point of data collection is descriptive. For this 

purpose, after stating the subject and reviewing the research background, the factors 

affecting religious tourism in entrepreneurship development in Shiraz were identified and 

then a matrix questionnaire was provided to 120 religious tourists and then data were 

collected. Then the obtained data were analyzed by FCMapper and Ucinet software. 

According to the Findings, among the identified factors, informing factors about religious 

sites and their background, the development and prosperity of tourism businesses for 

pilgrims, and creating security are more central than other factors. Finally, some scenarios 

were written based on these three factors and some suggestions were made to promote 

the role of religious tourism in entrepreneurship development in Shiraz. 

Keywords: Religious Tourism, Entrepreneurship, Shiraz, Fuzzy Cognitive Mapping. 
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