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حاصـل   جينتا. ميپرداز يم SWOTليمناسب در قالب مدل تحل كياستراتژ يزيبرنامه ر نييبا تع
انجـام   كـرت يل فيـ آزمون كرونباخ آلفا و ط يريو با به كارگ SPSS راز پژوهش با كمك نرم افز

از آن اسـت كـه    يو حـاك . ديـ گرد نيـي تع 86/0ر با كسب نمـره  پرسشنامه حاض ييايپا، رفتيپذ
حرم مطهـر بـا رونـق     گاهيو معنادار جا ميرابطه مستق يطيمح يها و مولفه يعوامل درون يتمام

و باالخص نقاط قـوت  . دهديبازار را نشان م كياستراتژ ليتحل يبر مبنا رازيش يصنعت گردشگر
  باشد مي اربرخورد يشتريب يرگذارياز تاث يمورد بررس

  . رازيش يگردشگر، يبازارساز، اسوات مدل ،(ع)چراغ شاهحرم : واژگان كليدي

 مقدمه

 لـزوم  و شـيراز  شـهر  توريسم صنعت با مرتبط مشكالت و خارجي گردشگران جمعيت افزايش به توجه با
 گذاري سرمايه، اي جاده استاندارد مسيرهاي ايجاد و باستاني يها ابنيه از نگهداري نظير عواملي به توجه

 امور به توجه و گردشگري امكانات نمودن فراهم و ساخت زير به توجه همچنين و اجتماعي امنيت ارتقا و
 موسـي  بـن  احمـد  مقدس آستان ويژه جايگاه و تاثيرگذار محيطي شرايط به عنايت با و فرهنگي و هنري
 قـرار  مطالعه مورد را گذار تاثير يها مولفه تا ضروريست صنعت اين رونق در السالم عليه چراغ شاه الكاظم
 كمك و زايرين تعداد افزايش، امامزادگان مطهر حرمين وجود از حاصل مزاياي ترين اصلي از يكي. دهيم

 بهـره  جهـت  اسـتراتژيك  ريـزي  برنامـه  ايجـاد  با امر اين و باشد مي مذهبي گردشگري صنعت توسعه به
  . شود مي ميسر گردشگران حضور از برداري
 محوريـت  با استراتژيك ريزي برنامه مدل تحليل و گردشگري صنعت مدل تبيين در حاضر تحقيق ضرورت

 ايـن  اصـلي  هـدف  د. نمو جذب را بيشتري زايرين تعداد آن طريق از بتوان تا باشد مي (ع)چراغ شاه مطهر حرم
 تعيـين  و (ع)غچرا شاه مطهر حرم محوريت با گردشگري صنعت در تاثيرگذار عوامل شناخت و بررسي پژوهش

 توسـعه  بـراي  مناسـب  اسـتراتژيهاي  تـدوين  جهت زمينه اين در موجود تهديد و فرصت، قوت و ضعف نقاط
 راسـتا  اين در. شود برداشته مهم امر اين بهبود جهت در موثر گامي تا باشد مي شيراز شهر گردشگري صنعت
 بـر  آمـاري  تحليـل  و موجـود  يهـا  تهديد و فرصت، قوت، ضعف نقاط تعيين و موثر عوامل شناسايي از پس

 مزيـت  تـرين  بـزرگ . گـردد  مـي  اقدام شده تعيين استراتژيهاي اولويت بندي جهت SWOT ماتريس اساس
 بـا  تواننـد  مي زائرين كه باشد مي السالم عليه چراغ شاه حضرت مطهر حرم وجود شيراز در مذهبي گردشگري

 نتـايج . گردنـد  مند بهره مذهبي ويژه موهبت زينا مناسب محيطي شرايط نمودن محيا و ريزي برنامه انجام
 در گردشگري صنعت توسعه، بررسي مورد عوامل و متغيرها بين از كه باشد مي مطلب اين گر نشان مطالعات

 وجـود ، كاريها آيينه و هنر وجود، خارجي گردشگران پذيرش فرهنگ، باستاني يها محوطه وجود، مطهر حرم
  .  دارد گردشگري توسعه در بيشتري تأثير، شيراز متنوع يها جاذبه
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   (ع)چراغ شاه موسي احمدبن امير سيد حضرت زندگينامه ـ1
 حضـرت  بـرادران  از يكي و -شيعيان هفتم امام – (ع)جعفر بن موسي امام پسر بزرگترين ،(ع)احمد امير سيد
 دراش  يدينـدار  و شـجاعت ، بخشندگي بخاطر وي. است -شيعيان هشتم امام - (ع)الرضا موسي بن علي
 هـزاران  و پرداخـت  مـي  عبـادت  به دم سپيده تا، داشت محبوبيت، (ع)الكاظم موسي حضرت فرزندان ميان
  . كرد آزاداش  زندگي دوران در، خدا رضاي براي را برده
 بـه  وي مالقـات  بـراي ، شـيعيان  و )ص( پيـامبراكرم  خاندان مريدان، خراسان به (ع)رضا امام رسيدن از پس

 سـيد  همـراه  بـه  (ع)موسـي  احمـدبن ) ميالدي 819-814( مدت اين طول در. ندكرد حركت طوس سمت
 امـام  ديـدار  قصد به، مريدانش و خويشان از بسياري و) برادرانش( (ع)حسين الدين سيدعالء و (ع)اميرمحمد

 كـاروان  چنين وجود با. پيوستند آنها به شيعيان از بسياري و كردند حركت طوس سمت به مدينه از (ع)رضا
 حضـرت  كـه  جـايي  هـر  در تا داد دستور مأمورانش به، بود عباسي خليفه زمان آن در كه مأمون، ميعظي
  . برسانند شهادت به را آنها و كرده مقابله آنها با، كردند پيدا را همراهانش و (ع)چراغ شاه

  مطهر حرم داخلي قسمتهاي و ابنيه ـ تاريخچه2
 الدولـه  ركن به ملقب) ميالدي 929-950( ديلمي لهعضدالدو حكومت دوران به، مطهر حرم بناي ساخت
 بـه  جديدي ساختمان و شد تعمير نخستين بناي، اتابكان حكومت دوران در سپس، است شده داده نسبت

 1762 سـال  در و صفوي اسماعيل شاه، ميالدي 1637 سال در. )ميالدي 1236-1261( گشت ملحق آن
  . ندكرد بازسازي را حرم، افشار شاه نادر ميالدي

  جديد ساختمان -1. 2
 و سـاخت  جملـه  از. شد آغاز، ساز و ساخت بزرگ عمليات يك، اسالمي انقالب شكوهمند پيروزي از پس
. مطهر حرم قديمي يها قسمت ديوارهاي و سقف در ييها كاري آيينه و بااليي بزرگ سالن تكميل و، ساز

  . گرديد نصب، وبيجن سالن جنوب قسمت در بزرگ مرمرين منبر يك، اين بر عالوه
  مطهر حرم -2. 2

 يهـا  نـام  بـا  شـده  مـنقش  طاليـي  يهـا  برگ آن باالي در و شده ساخته نقره از كامأل مطهر ضريح
 داخـل  در. باشد مي متر92/2 آن ارتفاع و متر 26/2 عرض، متر 58/3 ضريح طول. دارد وجود، خداوند
 سـقف  و داخلـي  بدنـه  يهـا  سـتون . رددا وجود خاتم از زيبا بسيار صندوقي، مطهر مرقد روي، ضريح
 منبـت  ولـي  شـده  سـاخته 1964 سـال  در ضريح خود. است شده تزئين، چوب و خاتم با مطهر ضريح
 اسـالمي  انقـالب  شـكوهمند  عصـر  در، ميالدي 2004 سال در ضريح اين داخل كاري خاتم و كاري
  .  شد ساخته مقدس آستان كارگاه در ايران
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  گنبد -3. 2
 سـال  در اتابكـان  وزيـر ، الـدين  بـدر  بـن  مسـعود  الـدين  مقـرب  اميـر  دسـتور  بـه  رمطه حرم گنبد اولين
 دوران در) اسـحاق  ابو شاه مادر( خاتون تاشي ملكه توسط اساسي به طور گنبد. شد ساخته ميالدي1226

  . شد بازسازي ميالدي 1344 سال در مظفر آل حكومت
. فروريخـت  ميالدي 1823 سال در شديد لزلهز يك در، مطهر حرم جمله از ها ساختمان از بسياري و گنبد
 در و بـود  متـر  5/2 آن قطـر  كه، شد ساخته جديدي گنبد و تعمير حرم، قاجار ميرزا علي حسين دستور به

 شـاه  فتحعلي حكومت دوران در گنبد. شد نوشته – طاها سوره -قرآن از بخشي آن داخلي قسمت اطراف
. شـد  حكـاكي  آن يها آيينه داخلي قسمت در فتح مباركه سوره و شد تعمير ميالدي 1830 سال در قاجار
 و تعميـر  بعـدأ  كـه  آمـد  بوجـود  گنبـد  در شـكاف  تعدادي و داد رخ، 1853 سال در ديگري قدرتمند زلزله

  . شد بازسازي
  كاري آيينه -4. 2
 نقل و لحم طي در آنها از تعدادي كه شدند معرفي ايران به اروپا از صفويه عصر در ها آيينه بار نخستين 

 از كـه  گرفتنـد  تصـميم  ايرانـي  هنرمنـدان ، بودند قيمت گران خيلي بزرگ يها آيينه چون، شدند شكسته
 نوازي چشم كاري آيينه داراي كه ييها مكان از يكي. كنند استفاده بناها تزئين براي، آينه كوچك قطعات

 طـال  درب از ورودي واقر كـاري  آيينـه . باشـد  مـي  (ع)موسـي  بن احمد مطهر حرم، است فارس استان در
 از اسـتفاده  بـا  كـاري  آيينـه  هنـر . است گرديده انجام العابدين زين استاد توسط قمري هجري 1305سال

 و آبـي ، زرد، سـفيد  هاي آيينه با همراه گره و كاسه پنج، مقرنس، بندي يزدي همچون سنتي هاي طراحي
 بـه  را خـود  ارادت و عشـق  خواستند مي كه هنرمنداني. است بخشيده مطهر حرم به خاصي شكوه طاليي
 ظريـف  حسن حاج ياد زنده استاد جمله از فراوانند دهند نشان هنريشان آثار طريق از ،(ع)چراغ شاه حضرت
 در كـه  ييهـا  آيينـه . انـد  بوده، دارالعباده در رونقي اكبر ياد زنده استاد و مطهر حرم ن بانوا رواق در صنايع
 و زرد، سـفيد  هـاي  رنـگ  در و) متـر  ميلي3الي1از( دارند كمي ضخامت ،شوند مي برده كار به كاري آيينه

 با الماسهايي از، ها آيينه برش براي. شود مي بيشتري استفاده كار اين در سفيد رنگ از اما، ميباشند طاليي
  . شود مي استفاده سنجاق حد در كوچك بسيار نوك

 مـورد  فضاي براي را مناسب طرح يك كار يينهآ ابتدا در كه است صورت اين به كاري آيينه انجام مراحل
، آن از پـس . كننـد  مـي  ايجاد كاغذ داخل در را سوزن اندازه به ريزي هاي سوراخ سپس. كند مي تهيه نظر
 ريزنـد  مي نازك پارچه يك داخل در را چوب زغال پودر مقداري سپس و كرده محكم ديوار به را الگو آنها
 بـه  سـطح  روي بـر  نظـر  مـورد  طـرح ، كاغذ برداشتن از پس. زنند مي ضربه كاري سوزن سطح روي بر و

 با، كار آيينه توسط و شود مي بريده طرح اساس بر آيينه، مرحله دومين در. ماند مي باقي چين نقطه صورت
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 و بـرس  وسيله به، چسب شدن خشك از پس. گردد مي نصب سطح روي بر مخصوصي چسب از استفاده
 هنـر  طرحهـاي  از گـرفتن  الهام با. گردد مي براق آيينه وسطح شده پاك اضافي يها چسب، آستري پارچه
 كـار  بـه  متعـددي  هنرهاي شريف بارگاه اين بيشتر چه هر نوازي چشم و زيبايي منظور به اسالمي ايراني
 شيرازي الدوله فرصت كه طور همان. كند مي جلب خود به را دوستي هنر و بيننده هر توجه كه شده رفته
 كـه  بقعـه  آن تاجـداران  سـقف  از: نويسد مي مبارك آستان اين وصف در "العجم آثار"يعني خود كتاب در

 كـور  و بينـا  ديده بخش روشني و نور آيه مفاد يك هر موفور قنديلهاي و بلور يها جاري است آيينه تمام
 زركـوبش  قبـه  كه آن ساي عرش گنبد. است ناب سيم از كه است باب دو را طاق عالي رواق آن و است
 كـه  را پاسـبان  ماليـك  آسـتان  آن نشـينان  خاك تزيين با االلوان مختلف كاشيهاي به است برين سپهر
 دارد فراوانـي  رواج متبركه بقاع در خاصه و ايران در كه كاري آيينه هنر. اند مدت جاويد دولت اين داعيان
 از اسـتفاده  بـا  فـن  اسـتادان  و هنرمنـدان  صـفويه  زمـان  در. ميگردد بر پيش سال 400 حدود به قدمتش

 آنهـا  كـه  گـويي  ميكردنـد  تـزيين  زيبايي به را ساده ديوارهاي هندسي نقوش با البته و كوچك يها آيينه
  . يار ديدار شود ميسر تا شد آيينه شفافيت و زاللي به بايد خدا عبادت براي بودند دريافته

   (ع)ميرمحمد سيد حضرت مطهر حرم -5. 2
 قـدمت . اسـت  قرارگرفتـه  (ع)چـراغ  شـاه  حـرم  نزديكي در ،(ع)چراغ شاه ادربر، (ع)ميرمحمد سيد حضرت حرم

 بار چندين، حرم ساختمان. گردد مي بر ذوالقدر سلطان خليل توسط، اتابكان دوران به، مقبره ساز و ساخت
 الدوله معتمد پسر ميرزا اويس سلطان توسطاي  شيشه يها آيينه با ميالدي 1296 سال در و شده بازسازي
 سـيد  حضـرت  آرامگـاه  كنار در نيز مجاب ابراهيم زاده امام آرامگاه. است گرديده تزئين قاجار ميرزا فرهاد

  . است گرفته قرار (ع)ميرمحمد
   موزه -6. 2

 بـر . اسـت  وقف سنت، دارد اسالمي فرهنگ در ريشه كه، شيراز مردم نيكوي و پسنديده باورهاي از يكي
 آن محبـين ( زوار توسـط  زمان گذر در و بوده وقفي (ع)چراغ شاه حضرت حرم موزه در آثار اكثر، اساس اين

 ش. ه 1344 سـال  به (ع)چراغ شاه حضرت حرم موزه تأسيس. است شده اهدا شريف مكان اين به) حضرت
 طـرح  اول بخـش ، 1388 سـال  در. اسـت  گرفتـه  قرار صحن جنوبي ضلع در حاضر حال در و گردد مي بر

 مطهـر  حـرم  مـوزه  آثـار . گرديـد  بازسازي طبقه دو در، جديد ساختار با و گرفت قرار كار دستور در توسعه
، چينـي  ظـروف ، ها سفالينه، فلزي اشيا، ها سكه، نفيس خطي يها قرآن از توجه قابل مجموعه يك شامل
 هـم . است بها گران اشياء ديگر و شده ميناكاري آثار، تجسمي هنرهاي، نفيس يها پارچه، اي شيشه اشيا

 اهللا آيـت  شـهيد  يها عكس و ها كتاب، مدارك و اسناد، ها نوشته دست به مربوط موزه قسمت يك، چنين
 شـامل  مـوزه  در موجـود  آثـار . دارد قرار (ع)ميرمحمد سيد حرم در ايشان مرقد كه يافته اختصاص دستغيب

 آثـار  سـاير  و درآمـده  نمـايش  به اثر 900 حدود تعداد كه است فرهنگي و تاريخي اثر هزار هشت از بيش
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 دراي  دوره بصورت گذاري شناسنامه و مرمت، نگاري مستند، تخصيص: مانند تخصصي امور انجام از پس
 عالقـه  اسـتقبال  و بازديـد  افـزون  روز رشـد  و اهدايي آثار حجم به توجه با. گيرند مي قرار نمايش معرض
 جهت اختصاصي يها مجموعه و گرفته قرار كار دستور در توسعه طرح دوم فاز، مطهر حرم موزه از مندان
 گردد مي محسوب فارس استان موزه بزرگترين خود نوع در موزه اين. است گرديده بيني پيش آثار نمايش

  . باشد مي بازديدكنندگان پذيراي 21 الي 8 ساعت از روزه همه و
  كتابخانه -7. 2

 كتابخانـه . اسـت  شـده  واقـع  چـراغ  شـاه  نـوراني  حـرم  نزديكـي  در، طبقـه  سه ساختمان يك در كتابخانه
، بـرادران  مطالعـه  سالن، پژوهش بخش، كودكان بخش، كتابخانه انبار: جمله از دارد مختلفي يها قسمت
  . اينترنت بخش و نشريه بخش، خواهران مطالعه سالن

 بـودن  دارا بـا  مرجع سالن از استفاده امكان: از است عبارت شود مي ارائه كتابخانه در كه خدماتي جمله از 
 طبـق  سـنگي  چـاپ  نسـخ  شـده  اسـكن  فايل3000 ازحدود استفاده امكان، مرجع جلدكتب 5000از بيش

 فضـاي  دركليـه  دسـترس  قابـل ( اعضـا  كليـه  بـراي  وايـرلس  اينترنت از رايگان استفاده، مربوطه قوانين
  . جنوب خبر روزنامه آرشيو همچنين و قديمي يها روزنامه ازآرشيو استفاده، )كتابخانه

  اصلي شبستان -8. 2
 آن در كه استاي  ويژه معماري داراي و باشد مي توليت ويژه بالكن و بانوان براي بالكن و گنبدخانه رايدا
 و سفيد بتن از نمايان بتني ساختار يعني وساز ساخت و معماري معاصر هاي فناوري و مصالح از استفاده با
 و حـال ، آن سـازه  و معمـاري  طراحـي  در مـذهبي  و ايراني معماري آشناي چشم الگوهاي بردن كار به با

 در آفتاب طبيعي نور بازي. است شده آورده پديد ايراني مذهبي معاصر معماري يك هويت و خاص هواي
 و حـال  كننـده  تقويت، كاذب هاي سقف براي كاري مقرنس و گره و نويسي آيه بري گچ تزئينات و داخل
  . باشد مي طرح اسالمي -ايراني مذهبي هواي

  جديد صحن -9. 2
 وارد را نمـازگزاران ، قبلـه  جهت در و شده واقع صحن جنوب در كه صحن از شبستان ورودي اصلي ايوان

 را آن اصـلي  ساختار، سفيد بتن از نمايان بتني سقف و ها ستون كه است ستاوندي ايوان، كند مي شبستان
 و در و داخلـي  يهـا  بدنـه  در ايرانـي  سنتي كاشي كاري و آجر تزئينات با كه شده تالش و دهد مي شكل
 هـواي  و حـال  بـا  متناسب زيارتي و مذهبي بنايي هويت رنگي يها شيشه با چوبي چيني گره هاي پنجره
  . آيد پديد شيراز
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  پژوهش پيشينه ـ3
، شيراز مثال طور به. است داشته ايران شهرهاي از بسياري گيري شكل در اي برجسته و مهم نقش مذهب
 شـهرها  ايـن  در. ماهـان ، كـاووس  گنبـد ، اردبيـل ، آمل، الهيجان، طامبس، شوش، شاهرود، نطنز، قزوين
 33 حـدود ، تـاريخي  معتبـر  اسـناد  براساس. دارد وجود مذهبي گردشگران جذب براي فراواني هاي قابليت
 اعتقـادات  نيـز  و اي منطقـه  اقتدار داشتن دليل به تاريخ طول در ايران. دارد وجود ايران در پيامبران مقبره
 دانيال آرامگاه: توان مي ايران در پيامبران آرامگاه از. است بوده الهي پيامبران و اديان پذيراي رههموا ديني
 حضرت، نبي شعياي، عبسي سنان بن خالد حضرت، يوشع حضرت، اشموييل، نبي قيدار، نبي حيقوق، نبي

. بـرد  نـام  را القيـا ، سـهولى ، سـلوم ، سالم حضرات، روبيل حضرت، قادر حضرت، مردخاي حضرت، حجي
 مسـلمان  ها ميليون ساالنه و است جهاني ارزش داراي كه( (ع)هشتم امام بارگاه، الهي انبياء مقبره بر عالوه

 بسـياري  امامزادگـان  بارگاه و) شوند مي روانه ايران سوي بهاش  زيارت خاطر به دنيا مختلف كشورهاي از
 بـه  توجـه  با. است باب 615 و هزار 10 ايران در موجود هاي زاده امام مجموع. دارد قرار ايران سرتاسر در
 رتبـه  زاده امـام  456 و هزار 1 داشتن با فارس استان ولي، دارد وجود زاده امام ها استان تمامي در كه اين
 گيالن استان و دوم جايگاه در باب 178 و هزار 1 تعداد با مازندران استان و داده اختصاص خود به را اول
 بلوچسـتان  و سيسـتان  اسـتان  بـه  هـم  زاده امـام  كمتـرين . انـد  گرفته قرار سوم رتبه رد زاده امام 899 با

 در و بـوده  هنـر  و علم بزرگان خاستگاه هموارهاش  هزارساله چند تاريخ با، ايران همچنين. دارد اختصاص
، آينـد  يمـ  شـمار  بـه  ايراني مشاهير و مفاخر از تنها نه كه داده پرورش نامداراني و انديشمندان خود دامن
 و نامـداران  ايـن . اند داده قرار خود هاي توانايي و علوم تاثير تحت را جهان و اند داشته جهاني شهرت بلكه

 اسـت  محسـوس  كالمشان تاثير و ارزشمند خدمات همچنان ولي نيستند ما ميان در اينك هرچند بزرگان
 ايـن  سراسـر  در بسـياري  سـنتي  و تـاريخي  مـذهبي  هـاي  آئين و مساجد همچنين. سعدي و حافظ مانند

 و ايـران  سراسـر  از گردشـگر  جلـب  جهـت  قوي ي جاذبه تنهايي به خود كدام هر كه دارد وجود سرزمين
  . است جهان
 و زيارت عنوان با آن به اكثرا، اما، است مربوط گردشگري تحقيقات ادبيات در مختلفي مسائل به مذهب مفهوم
 گيـرد  شكل زيادي داليل به بنا است ممكن مذهبي مناطق ربهسف. شود مي پرداخته گردشگري با آني  رابطه

  . است مذهبي هاي انگيزه مبناي بر عموما سفري چنين) كنجكاوي تارفع قوي مذهبي اعتقادات از(
 تـاثير  تحـت  را گردشـگري  هاي فعاليت همواره مذهبي مسائل كه كند مي بيان) 2011( محمدي و آراسته
  . كند مي بررسي را ايران در گردشگري صنعت در يند نقش ادامه در و دهند مي قرار
 مطالعـه  مـورد  عوامـل  و متغيرهـا  بـين  از كـه  دهـد  مـي  نشـان ) 1390( همكـاران  و لطفي مطالعه نتايج

 بخـش  گـذاري  سـرمايه ، )آپارتمـان  هتل و هتل ساخت( گردشگران اسكان، انساني نيروي توانمندسازي
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، رفـاهي  خدمات مجتمع ايجاد، گردشگري هاي نمايشگاه يبرگزار، بانوان ويژه هاي هتل ايجاد، خصوصي
 عمـومي  خـدمات  تقويـت  و كودكـان  بـين  بـازي  فضـاي  ايجاد، مردم بين در گردشگري فرهنگ ترويج

  . دارند قم شهر كالن مذهبي گردشگري توسعه در بيشتري تأثير گردشگري
 موضـوع ، موجـود  الكترونيكـي  و پيچا منابع به توجه با كند مي تالش خود مقاله در) 2011( عزيز زيارتي

  . دهد قرار بررسي مورد روايات و قرآن آيات بر تاكيد با ديني گردشگري
 ارتقـاء  هـاي  راه و آن اثـرات  و ابعاد و اسالمي گردشگري پديده به اجمال طور به) 1389( چرمهيني خليلي

  . است پرداخته
 و كننـد  مـي  تأكيـد  گردشگران جذب در مذهبي هاي مكان وجودي اهميت در) 1389( همكاران و تقوايي

 قابـل  تـأثير  و نقـش  مختلـف  منـاطق  توسـعه  و گردشـگران  جـذب  در مـذهبي  هاي مكان كه گويند مي
 هـاي  امـامزاده  داراي كـه  اسـت  فـارس  اسـتان  در ممسـني  شهرستان آن از نمونه يك. دارند اي مالحظه
  . است بسياري
 دارند سعي و كرده تأكيد مسلمانان بين اسالمي شگريگرد روي بر خود مقاله در) 2010( حيدري و وارثي

 كشـورهاي  همگرايـي  روي بـر  آن نقـش  بـر ، آن معرفي و بسط و گردشگري نوع اين تحليل و تجزيه با
  . كنند  تاكيد اسالمي
 علـوم  توسـعه ، گردشـگري  توسـعه  و تحقيـق  اهـداف  بـه  نيل منظور به) 1389( همكاران و زاده ابراهيم
 معرفـي  بـا  خـارجي  فرهنگـي  مذهبي گردشگران و طالب جذب و تبليغات افزايش و، سو يك از اسالمي
 درآمـد  و اشـتغال  ايجـاد  همچنين و كشورها ساير به قم شهر فرهنگي مذهبي كاركردهاي واقعي جايگاه
  . دهند مي پيشنهاد ديگررا سوي از پايدار

 مفـاهيم  كردن روشن نخست: ندكرد دنبال را هدف چند خود مطالعه طول در) 1389( ديگران و نهاوندي
 روي اي مطالعه ادامه در و زمينه اين در ايران موجود آمار بررسي سپس. مذهبي گردشگري و زيارت حوزه

 از اسـتفاده  بـا ، شـده  انجام تحقيقات و ها نظريه بندي جمع با سپس. شد انجام جمكران مسجد مسافرين
  . گرفت قرار تحليل مورد ايران در رتيزيا گردشگري روي پيش تهديدهاي و ها فرصت SWOT مدل

  تحقيق ـ روش4
چگـونگي  ( ابزارهـاي پـژوهش  ، نمونه و روش نمونه گيري، جامعه آماري، به روش تحقيق، در اين بخش

هدف اصـلي از انجـام ايـن    . ايم پرداخته ها و روشهاي تجزيه و تحليل داده) بررسي روايي و پايايي ابزارها
بـر صـنعت    SWOTجهت افزايش ميزان تاثيرگذاري عوامل چارگانـه مـدل   تحقيق تدوين استراتژيهايي 
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همچنـين پـژوهش   . باشـد  مي گردشگري شهر شيراز با محوريت حرم مطهر احمد بن موسي عليه السالم
انجـام  اي  گردد كه در قالـب يـك مطالعـه كتابخانـه     حاضر يك پژوهش توصيفي و تحليلي محسوب مي

نتـايج  . ري داده با روش ميداني نظير توزيع پرسشنامه انجام پذيرفتدر اين پژوهش جمع آو. گرفته است
حاصل از پژوهش كه همچنين روايي پرسشنامه نيز با ارايه پرسشنامه به متخصصان فعال در ايـن حـوزه   

  . مورد تاييد واقع گرديد
  جامعه آماري -1. 4

هـر بـا سـطح تحصـيلي     نفر از خدام افتخاري بخـش روابـط بـين الملـل حـرم مط      60حاضر  پژوهشدر 
الزم به ذكر اسـت كـه ايـن شـركت كننـدگان بـه روش       . اند كارشناسي و كارشناسي ارشد شركت داشته

  . اند تصادفي ساده انتخاب شده
  ابزار پژوهش -2. 4

ايـن  . حاضر از يك پرسشنامه تدوين شده تمركز پژوهشگر جهت جمع آوري داده استفاده گرديد پژوهشدر 
 نقـاط ضـعف  ، )سـوال 15( سواالت به ترتيب در چهار بخش نقاط قـوت . باشد مي والس 59پرسشنامه شامل 

. انـد  طبقه بندي شده SWOTبر اساس مدل ) سوال 15( و نقاط تهديد) سوال 14( نقاط فرصت، )سوال 16(
. تعيين گرديـد  86/0پايايي پرسشنامه حاضر با كسب نمره ، با به كارگيري آزمون كرونباخ آلفا و طيف ليكرت

  .  همچنين روايي پرسشنامه نيز با ارايه پرسشنامه به متخصصان فعال در اين حوزه تعيين گرديد
  معرفي پرسشنامه -1. 2. 4

بـر اسـاس    ي گردشگري مـذهبي ها براي جاذبهژيك تبرنامه ريزي استرا مدلي  هئاراپرسشنامه استاندارد 
  . )1396، قهرماني( محقق ساخته، SWOTتحليل 

  :  مفهوميتعريف  -2. 2. 4
برنامه ريزي استراتژيك را تالشي سازمان يافته و منظم بـراي اتخـاذ    1برايسون: برنامه ريزي استراتژيك

ي يـك سـازمان بـا ديگـر     ها تصميمات بنيادي و انجام اقدامات اساسي كه سرشت و سمت گيري فعاليت
  . )1396، قهرماني(. كند مي تعريف، دهد مي نهادها را در چارچوب قانوني شكل

  تعريف عملياتي متغير پرسشنامه   -3. 2. 4
ي گردشـگري حـرم مطهـر    هـا  براي جاذبهژيك تبرنامه ريزي استرا مدلي  هئارا پژوهش منظور از ايندر 

گـان بـه   اسـت كـه پاسـخ دهنـده     در جهت بازارسازي صنعت گردشگري شهر شيراز ،(ع)چراغ شاهحضرت 
و  ي گردشگري مذهبها براي جاذبهژيك تمه ريزي استرابرنا مدلي  هئاراپرسشنامه اي  گويه 59سواالت 

  . دهندميتوسعه اين صنعت 
                                                            

1 Bryson 



220  رهيافت فرهنگ ديني  ي فصلنامه   1397سال اول ـ شماره اول ـ بهار  

 

  :  ي پرسشنامه و پرسشنامهها مولفه -4. 2. 4

  سواالت پرسشنامه: 1جدول شماره 
  شماره سوال  تعداد سوال  پرسشنامه

ــارا ــدلي  هئ ــترا  م ــزي اس ــه ري ــراي ژيك تبرنام ب
  swotبر اساس تحليل  هاي گردشگري جاذبه

  

59  
  سوال 15وت ق

  سوال 16ضعف 
  سوال 14ها  فرصت

  سوال 14تهديدها

  روش تحليل داده -3. 4
ي خام به دست آمده تحليل گرديد كه در قسـمت  ها نمونه داده tبا استفاده از يك آزمون  پژوهشدر اين 
  . تي پژوهش با استفاده از جداول آمار توصيفي و استنباطي اين نتايج قابل بحث و بررسي اسها يافته

 :  آيد مي روايي و پايايي پرسشنامه به طريق ذيل به عمل -1. 3. 4

   ها روايي ابزار جمع آوري داده) الف
گيـرد   مـي  اعتبار يا روايي با اين مسئله سر و كار دارد كه يك ابزار اندازه گيري تا چه حد چيزي را اندازه 

روايـي پرسشـنامه توسـط     )1396، انيقهرمـ ( در پـژوهش . )1390، سـرمد و همكـاران  ( كنـيم  مـي  كه مـا فكـر  
  . متخصصان تأييد شده است

  ها پايايي ابزارهاي جمع آوري داده) ب
گيـرد   مـي  قابليت اعتماد يا پايايي يك ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گيري هر آنچه انـدازه 

سـرمد و  ( دهـد  مـي  ي بـه دسـت  اينكه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكسـان  يعني
پايايي پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ به ترتيب زير  )1396، عبدالرضا قهرماني( در پژوهش .)1390، همكاران

  . دست آمده است به
  پايايي پرسشنامه: 2جدول شماره 

  آلفاي كرونباخ  تعداد سوال  پرسشنامه
هـاي   جاذبـه بـراي   بازارسازي ژيكتبرنامه ريزي استرا مدلي  هئارا

  swot  59  86/0بر اساس تحليل  گردشگري حرم مطهردر شيراز

  مدل مفهومي پژوهش -4. 4
بر بازسازي صنعت گردشـگري   (ع)چراغ شاهگذاري جايگاه حرم مطهر حضرت  تاثيري مختلفي در راستاي ها مولفه

باشد  مي شايان ذكر. ده استشيراز وجود دارند كه به شرح ذيل و در قالب يك مدل مفهومي در تحقيق ارايه گردي
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گردنـد كـه    مي ي تاثير گذار به صورت پيش فرض در قالب مدل مفهومي در راستاي پژوهش معرفيها كه مولفه
  . نمايند مي هركدام از آنها نقش بسزايي را در بازار سازي جهت رونق گردشگري شيراز ايفا

 ) swotگرشگريتژيك ي داخلي و خارجي مدل مديريت استراها فاكتورها و مولفه( 

    
  
  
  
  

  بر بازارسازي گردشگري شيراز (ع)چراغ شاهي اثرگذار جاذبه گردشگري حرم مطهر ها مولفه: 1شكل شماره 
  

ي اصلي و اثر گذار جاذب گردشـگري بـا محوريـت جايگـاه حـرم      ها شكل باال اهميت شكل گيري مولفه
از ديگـري بـه تكميـل فراينـد بازارسـازي       و هركـدام پـس  انـد   مطهر ضمن اولويت بندي مشخص شده

  : باشند مي نمايند كه به شرح ذيل گردشگري شيراز كمك مي
  جاذبه گردشگري حرم )SWOT( مدل تحليلي -5. 4

مذهبي جذابيت ايجاد كرده و منجر بـه مسـافرت مـردم از    ، مقصد - هر پديده يا عامل انگيزشي كه در يك ناحيه
ي گردشگري مـذهبي را بـه سـه    ها جاذبه. گويند مي شود را جاذبه مي زيارتنقاط مختلف به مقصد گردشگري و 

كنيم كه هر يك از آنها طيف متنوع و مختلفـي از   مي اقتصادي و محيطي تقسيم بندي، فرهنگي اجتماعي: دسته
ابزاري كارآمد بـراي شناسـايي شـرايط محيطـي و      SWOT تحليل. )1396، قهرماني( شوند مي ي را شاملها پديده
پايه و اساس اين ابزار كارآمد در مديريت اسـتراتژيك و  . است)  (ع)چراغ شاهحرم مطهر ( ي دروني سازمانها توانايي

 ي ديگـر مثـل  ها كه آن را به شكل SWOT حروف. شناخت محيط پيراموني سازمان است، همين طور بازاريابي

TOWS ماهيت قوت و ضـعف بـه درون   . ستا 4تهديد و 3فرصت، 2ضعف، 1ابتداي كلمات قوت، نويسند هم مي
  . شود و فرصت و تهديد معموالً محيطي است سازمان مربوط مي

  

                                                            
1 Strength 
2 Weakness 
3 Opportunity 
4 Threat 

) عوامل قوت1

) عوامل ضعف2

) عوامل فرصت3

) عوامل تهديد4

بازارسازي

 گریگردش
 شيراز
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  ي تحقيقها متغير -6. 4
با نشانه گيري ستاره صنعت گردشگري شيراز ، (ع)چراغ شاهي تاثيرگذار حرم مطهر ها مؤلفه مستقيمارتباط 

كه نشان از اهميت و ، ايت گرديده استدر قالب پيكان مستقيم جهت دهي و هد، به عنوان متغير ميانجي
نهايتـا  . اولويت بندي تاثير گذاري فاكتورهاي اصلي اشاره شده بر صنعت گردشگري شـهر شـيراز را دارد  

نشانگر تاثير پذيرفتن چرخه دوسويه بازارسازي به عنوان متغير وابسته اسـت كـه   ، پيكان اتصالي دو سويه
ردشگري با محوريت حرم مطهر و عناصر اثر گذر آن بـه عنـوان   حكايت از الزم و ملزوم بودن مراودات گ

  . به شيوه بازاريابي گردشگري دارد، متغير مستقل
 شناسايي عوامل داخلي و خارجي در جهت بازارسازي گردشگري شيراز -7. 4

 1395جمعيـت شـيراز در سـال    . اسـت  اسـتان فـارس   و مركـز  ايران يكي از شهرهاي بزرگ شيراز) الف
 بـه  شـهر  يـت سـاكن در حومـه   تن بوده كه ايـن رقـم بـا احتسـاب جمع     1،712،745خورشيدي بالغ بر 

 . رسد تن مي 1،869،001

ــارس     ــتان ف ــزي اس ــش مرك ــيراز در بخ ــاع ، ش ــه     1486در ارتف ــا و در منطق ــطح دري ــري از س مت
از سـمت  ، كوه دراك اين شهر از سمت غرب به. واقع شده و آب و هواي معتدلي دارد زاگرس كوهستاني

 . است محدود شده) زاگرس هاي از رشته كوه( باباكوهي و مقام چهل، سبزپوشان، بمو هاي شمال به كوه

 1296سومين شهر ايران است كه در سـال  ) 1289در سال ( تهران و) 1287در سال ( تبريز شيراز پس از
 تقسـيم  شـهري  مسـتقل منطقه  11شهرداري شيراز به . نهاد شهرداري در آن تأسيس گرديد، خورشيدي

، ها و اسـناد تـاريخي   نام شيراز در كتاب. شود كيلومتر مربع را شامل مي 240 بر بالغ مساحتي جمعاً و شده
 ايـن  محـل اوليـه  . اسـت  به ثبت رسيده» شيراز«و » شيرازيس«، »تيرازيس«هاي مختلفي نظير  تحت نام

شـود و بـه بهـاي     به محل فعلي منتقل مـي  اميه بني شيراز در دوران. است  بودهابونصرقلعه  محل در شهر
ــابودي ــديمي – اصــطخر ن ــارس پايتخــت ق ــي – ف ــق م ــرد رون ــن شــهر در دوران. گي ، ريانصــفا اي
ــان ــديانو بويي ــوده  زن ــران ب ــه  . اســت پايتخــت اي ــاز ب ــيراز از ديرب ــطه ش ــتواس ــبي مركزي  در اش نس
 محلي مبادالت براي طبيعي محلي، خيز حاصل نسبت بهشدن در يك منطقه  جنوبي و واقع زاگرس منطقه
هـاي تجـاري داخـل     همچنين اين شهر در مسير راه. است بوده عشاير و يكجانشينان، كشاورزان بين كاال

، فرهنگـي ، هـاي تـاريخي   شيراز بـه سـبب جاذبـه   . است قرار گرفته بندر بوشهر ايران به بنادر جنوب مانند
مقـام معظـم رهبـري    . خواند همواره گردشگران بسياري را به سوي خود فرا مي، مذهبي و طبيعي فراوان

  . اند هدر ايران را به اين شهر نسبت دا اهل بيت لقب سومين حرم
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ي مشـخص  هـا  پيشنهادهاي فروش و خريد متعددي در قيمـت ، فعاليتي است كه طي آن: 1بازارسازي) ب
 . نمايد مي در زمان معامالت روزانه ها شود و بدين وسيله بازار را آماده معامله در آن قيمت ارايه مي

بـه  ، كه با تأمين نقدينگي براي ديگر معامله گـران ، ي تجاري اشاره داردها به استراتژي، ي به طور كليبازارساز - 
 . كنند مي در حالي كه از تجمع هزينه اضافي خالص اوليه در سهام اجتناب، دنبال سودآوري هستند

  :  نكته كليدي ذيل توجه نمود 8بايست به  مي براي برخورداري از يك استراتژي بازاريابي قوي در صنعت گردشگري
شود و اين  مي چگونه خدمت شما در قالب يك بسته گردشگري ارايه: تعريف محصوالت گردشگري يا خدمت) 1

كه آيا آنچه گردشگران به عنوان گردشگران واقعي نياز داشته باشـند و خريـداري بنماينـد در آن وجـود دارد؟ بـه      
يي كـه  هـا  ته گردشگري بر روي وب باشيم امـا گردشـگران بسـته   عنوان مثال ممكن است ما در حال فروش بس

حال اگر ما چندين . كنند مي شوند را خريداري مي بهبود كارايي و صرفه جويي در هزينه، موجب افزايش بهره وري
، بيشتر براي ترويج مناسب هسـتند  ها كدام يك از آن، محصوالت گردشگري يا خدمت گردشگري را ارايه بدهيم

  . طلبد ارايه يك محصوالت گردشگري يا خدمت مناسب را مياهتمام 
هر فردي ممكن است يك گردشـگر بـالقوه بـراي محصـوالت گردشـگري يـا       : شناسايي بازار هدف) 2 

ما احتماال زمان يا پول كافي براي هدف قرار دادن همه ايـن افـراد وارايـه    ، با اين حال. خدمت شما باشد
دهيم زمان و پول خـود را   مي اينكه گردشگر ايده آل ما كيست و ترجيح. مرا نداري ها خدمات به تمامي آن

صرف ترويج محصوالت گردشگري يا خدمت خود به كدام بخش از گردشـگران بنمـاييم وحتـي ممكـن     
صـنعت و غيـره   ، تعداد كاركنـان ، منطقه جغرافيايي، سن، است ما گردشگر ايده آل خود را به لحاظ درآمد

  . باشد مي ميتتعريف كنيم حائز اه
هميشـه نـوعي رقابـت    ، حتي اگر هيچ رقيب مستقيمي براي خدمات شما وجود ندارد: شناسايي رقابت) 3

چيزي در كنار محصوالت گردشگري ما در حال رقابت براي بـه دسـت آوردن   . ديگر وجود خواهد داشت
ي دارد كـه گردشـگر   محصوالت گردشگري ما چه مزيت. و بازارسازي بالقوه است) گردشگر( پول گردشگر

بالقوه بايد پول خود را صرف آن كند و نه در جاي ديگر؟ مزيت رقابتي و يا پيشنهاد فـروش منحصـر بـه    
  . فرد ما چيست؟ اينها مساله است

آيا بخشي از بازار وجود دارد كه در حـال حاضـر خـدمتي در آن    : يافتن يك بازار دنج و دست نخورده) 4 
بـه مـا    2شود؟ استراتژي بازار دنج يا همان نيچ ماركتينـگ  نمي ارايه "ه خوبيب"شود؟ يا خدمت  ارايه نمي

با استفاده از اين استراتژي . خود را به آن بخش متمركز سازيم ي بازاريابيها دهد تا تالش مي اين اجازه را

                                                            
1 Market Making 
2 Niche Marketing 
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 كتينگنيچ مار. هستيم ولي در بازار خود تسلط و غلبه خواهيم داشت بازاريابي هرچند يك بازيكن كوچك
، ي بازاريـابي روي بخشـي كوچـك   ها يعني متمركز كردن فعاليت) بازاريابي جاويژه يا بازاريابي گوشه اي(

در . در بازار وجـود نـدارد  » نيچ«البته در واقعيت چيزي به عنوان . مشخص و به خوبي تعريف شده از بازار
بـه   هـا  بحال توسـط ديگـر شـركت    يي است كه تاها بازاريابي جاويژه تمركز بر تشخيص نيازها و خواسته

كنيم به شركتي بزرگ در بـازاري   سعي مي، به طور كلي در نيچ ماركتينگ. خوبي و يا اصال برآورده نشده
توان طرح بازاريابي هدفمندي دانست كه روي بخش  مي همچنين نيچ ماركتينگ را. كوچك تبديل شويم

نسيل بااليي در استفاده از محصوالت گردشگري يـا  اين بخش از بازار پتا، شود مي خاصي از بازار متمركز
گيرد و تصور  استراتژي بازاريابي است كه به ندرت مورد استفاده قرار مي، بازاريابي جاويژه. خدمات ما دارد

سـهم كـوچكتري   ، كنند مي يي كه از اين استراتژي بازاريابي استفادهها غلط عمومي وجود دارد كه شركت
چـرا كـه   ، توان به خودي خود جـاويژه ناميـد   نمي كسب و كارهاي كوچك را. ر دارندنسبت به بقيه از بازا

تـوانيم   مـي  نيچ ماركتينگ به ويژه در مواردي كـه . صرفا سهم كوچكي از بازار بزرگي را دارا هستند ها آن
بـه طـور مثـال    . شود مي ي محسوس دسته بندي كنيم اثر بخش واقعها گردشگرانمان را براساس ويژگي

مراحل عمومي در نيچ . خاص افراد يا، جنسيت، سني يها گروه، جغرافيايي هاي موقعيت يي مانندها گيويژ
 )ب. دارداي  پيدا كردن و انتخاب بخشي از بازار كه نياز خاص و برآورده نشـده  )الف: عبارتند از ماركتينگ

اطمينان از امكان پـذيري   )پ. ر و امكان سنجي ايدهااجراي تحقيقات بازار براي مشخص شدن اندازه باز
. اجـرا  )و. برنامه ريزي براي دسترسي به بـازار  )ن. ي توزيعها شناخت كانال )ت. برندينگ در نيچ ماركت

و تهديـدات را   هـا  فرصـت ، ممطمـئن شـوي   هـا  تا از امكان ادامه اسـتراتژي  مان را مدام رصد كنيمبازار )ه
و كسب  رونق برايطراحي اپليكيشن ، طراحي سايت  بازاريابي اينترنتي خدماتي همچون. مشناسايي كني

  . كار در صنعت گردشگري بسيار حائز اهميت است
براي يك گردشگر بالقوه خريد محصوالت گردشگري يا خدمت ما در حـالي كـه حتـي    : توسعه آگاهي) 5

يـا خيـر دشـوار     والت گردشـگري وجـود دارد  داند كه آيا آن محص نمي آورد و يا اصالً نمي آن را به خاطر
البته قبـل از  ( محصوالت گردشگري ما بار در معرض 15تا  5يك گردشگر بالقوه بايد  به طور كلي. است

. آينـد  مـي  نيازها اغلب به طور غير منتظره به وجود. قرار بگيرد) آنكه احساس نياز آنان تحريك شده باشد
بايـد بـه   ، گردشگران محصوالت گردشگري ما را به خاطر آورند، شد خواهيم زمانيكه نيازي ايجاد مي اگر

  . طور مداوم در مقابل چشم گردشگران خود قرار بگيريم
بلكـه بايـد   ، گردشگران نه تنها بايد از محصوالت گردشگري يا خدمات مـا آگـاه باشـند   : اعتبارسازي) 6 

بايد اعتماد كنند كه ما دقيقا همان چيـزي  گردشگران بالقوه . احساس مثبتي نسبت به آن نيز داشته باشند
به خصوص در رابطه با خريدهاي بزرگ و يـا  ، اغلب اوقات. را كه گفته بوديم به آنان تحويل خواهيم داد

 "چشـيدن "و يـا  ، "لمـس "، "اسـتفاده از نمونـه  "ما نياز داريم تا به گردشگرانمان فرصـت ، مخاطره آميز
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  . يممحصوالت گردشگري به طرق مختلف را بده
اين مقوله شامل پيامي كـه  . دهيم بايستي ثابت قدم باشيم مي در هر كاري كه انجام: ثابت قدم بودن) 7 

استوار بودن بـه  . شود مي سطح خدمات به گردشگران و كيفيت محصوالت گردشگري ما، نماييم ارايه مي
توانـد دليلـي    مـي  مچنيناين كار ه. محصوالت گردشگري را ارايه دادن مهمتر است "بهترين"مراتب از 

  . براي موفقيت زنجيره باشد
بودجـه اختصـاص داده   . تمركز موجب استفاده موثرتر از منابع كمياب زمان و پول خواهد شد: حفظ تمركز) 8 

ي ترويجي و ترفيعي ما بـازدهي بيشـتري خواهـد داشـت اگـر از آن بـراي تـرويج يـك         ها شده براي فعاليت
همچنـين اگـر مـا همـان     . اسـتفاده كنـيم   زار هدف به دقـت تعريـف شـده   محصوالت گردشگري واحد به با

 اين بازدهي دو چندان، محصوالت گردشگري را به همان بازار هدف براي يك دوره زماني مداوم ترويج دهيم
ايجـاد  ، پخش يك آگهي، حتي پيش از توليد يك بروشور( براي داشتن يك استراتژي بازاريابي قوي. شود مي

پيوستن به يك سازمان براي شبكه سازي و يا برقـراري يـك تمـاس    ، ت الكترونيكي مستقيميك كمپين پس
توانيم تنها با ايجاد نقشه مسير موفقيت از طريق توسـعه يـك اسـتراتژي بازاريـابي مـداوم و       مي) براي فروش

  . متمركز شروع كنيم و به اهداف خود در زمينه توسعه صنعت گردشگري دست يابيم

  SWOT ات يا ماتريستحليل سوـ 5
  بايد بـه صـورت   هاعنوان محورهاي نمودار و) ها ها و شكل جدول، در متن( مورد استفادههاي  واحد اعداد يا كميت

بـه عنـوان   . به جاي اسـتفاده از ، ... دقت شود كه در متن نوشتار و جدول و فرمول و. ذكر شوند و فارسي استاندارد
خواهشمند است با توجه به اينكه با اين نوع نوشتن اعداد ممكن است جابه . شوداز / به عنوان مميز استفاده ، مميز

  . حتماً اعداد و ارقام مقاله را چك كنيد، جايي در سمت چپ و راست مميز اعداد رخ دهد
 شناسائي عوامل داخلي و خارجي: گام نخست 

هاي هريك از  يات پژوهش شاخصبا استفاده از ادب. شود ابتدا عوامل داخلي و عوامل خارجي شناسائي مي
كـه از عوامـل درونـي سـازمان      ; شوند و سپس در قالب نقاط ضعف و قـوت  معيارهاي فوق شناسائي مي

 . بندي خواهند شد دسته باشند مي و متعاقبا نقاط فرصت و تهديد كه از عوامل خارجي هستند

 تعيين اوزان عوامل داخلي و خارجي: گام دو
هـا و   بندي آنهـا در قالـب نقـاط قـوت وضـعف و فرصـت       خلي و خارجي و دستهپس ازشناسائي عوامل دا

مراتبـي    با استفاده از مدل فرايند تحليل سلسـله . بايد ميزان اهميت هريك از آنها مشخص شود، تهديدها
  . شود هاي عوامل داخلي و خارجي مشخص مي وزن هريك از شاخص

 ارجيايجاد ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خ: گام سه
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ابتدا نقاط قـوت و سـپس نقـاط ضـعف را ليسـت كـرده و بـه        ) براي تهيه ماتريس ارزيابي عوامل داخلي
در اينصـورت  . دهـيم  اختصـاص مـي  ) بسيار مهم( تا يك) اهميت بي( هرعامل يك ضريب وزني بين صفر

 . جمع ضرايب وزني اختصاص داده شده بايد مساوي يك باشد

 . شود نيز مانند مانند قبل عمل مي) EFE( ل خارجيبراي تهيه ماتريس ارزيابي عوام

 SWOTطراحي مدل تحليلي: گام چهارم
ايـن  . گردد براي تجزيه و تحليل هم زمان عوامل داخلي و خارجي از ماتريس داخلي و خارجي استفاده مي

از  رود و براي تشكيل آن بايـد نمـرات حاصـل    ماتريس براي تعيين موقعيت صنعت يا سازمان به كار مي
ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و ماتريس ارزيابي عوامل خارجي را در ابعاد عمودي و افقي آن قرار داد تـا  

. ي مناسبي را براي آن مشخص كردها جايگاه صنعت يا سازمان در بازار مشخص گردد و بتوان استراتژي
 . كند ان را مشخص ميي مناسب براي سازمها است و استراتژي SWOT اين ماتريس منطبق بر ماتريس

 

  
  الگوي ارزيابي و انتخاب استراتژي :2شماره شكل 

هـا را   فرصت و تهديـد ، ضعف، يافته هر يك از عوامل قوت به شكل نظام SWOT روش تجزيه و تحليل
هاي متناسب با موقعيت را مـنعكس   مورد تحليل قرار داده و استراتژياند  كه در مرحله قبل شناسايي شده

فرصت و تهديد كـه در  ، ضعف، پس از فهرست نمودن هر يك از عوامل قوت SWOT ر مدلد. سازد مي
هاي مربوطه به خود بر حسب ترتيـب امتيـاز وزن دار از    مرحله قبل شناسايي شده و نوشتن آنها در سلول

  . گردد هاي مورد نظر حاصل مي محل تالقي هر يك از آنها استراتژي

  ها ـ يافته6
كـه بـه   . شـود  شناسائي مـي ) ضعف و تهديد( عوامل خارجيسپس و ) قوت و فرصت( داخلي عواملابتدا  

  : ترتيب ذيل و با اولويت بندي ارايه گرديده است



   227 در بازارسازي صنعت گردشگري شيراز )ع(چراغ شاه الكاظم موسي احمدبنمطالعه نقش حرم مطهر حضرت 

 

 نقاط قوت: 3جدول شماره 

تاثير گذار مـدل مـديريت اسـتراتژيك در توسـعه     ) هاي مثبت و پيش برنده جنبه( ”قوت“ عوامل دروني
  . (ع)چراغ شاهجايگاه حرم مطهر حضرت صنعت گردشگري شيراز با محوريت 

 ) نقاط قوت( 

يف
رد

  

 1  (ع)چراغ شاههاي باستاني و بناهاي تاريخي در حرم مطهر  وجود محوطه

 2  . مردم شيرازاز سوي گردشگران خارجي پذيرش  فرهنگ

 3  . چراغ شاهوجود هنر كاريها و آيينه كاريهاي متعدد در حرم مطهر 

ي گردشگري در سطح شهر ها سراها و اقامتگاه زائرنماز و سرو غذاي حالل در  توجه به اوقات شرعي و
 4  . شيراز

ي تاريخي و فرهنگـي در حـرم   ها جهاني آستان مقدس احمدي و محمدي عليم السالم و جاذبه شهرت
 5  . مطهر

بـا محوريـت حـرمين     بيشتر به وسـيله گسـترش گردشـگري    رونق اقتصاديمسئوالن به  يجد اهتمام
 6  . در شيراز (ع)امزادگانام

 7  (ع)وجود مسيرهاي ويژه مترو و اتوبوس منتهي به حرمين امامزادگان

 8  . ي حائز اهميت شيراز در اطراف حرم مطهرها وجود چشم اندازهاي طبيعي و ملي توأم با زيست بوم

ذهبي در حرم ي ممحصوالت گردشگري و خدمات گردشگر ديدر حوزه تول يگذار هيسرما يباال تيقابل
 9  (ع)چراغ شاهمطهر 

به عنوان قطب گردشگري تـاريخي ايـران بـه لحـاظ تمـدن و فرهنـگ       ، ي متنوع شيرازها وجود جاذبه
 10  (ع)چراغ شاهاسالمي و جايگاه ويژه حرم مطهر حضرت 

 11  (ع)چراغ شاهوجود موزه بزرگ فرهنگي در حرم مطهر حضرت 

باالخص ، صنعت توريسم شيراز جذاب در يالملل نيب ي وشاخص مل يگفرهن يخياز آثار تار يبرخوردار
 12  (ع)چراغ شاهويژگي مذهبي حرم مطهر حضرت 

 13  . يدوران اسالم ياز آثار شاخص معمار (ع)چراغ شاهي حرم مطهر برخوردار

ت ي سنتي مذهبي جذاب مردم مناطق مختلف شيراز در حرم مطهر حضـر ها برگزاري مناسبتها و مراسم
 14  (ع)چراغ شاه

  15 . در سطح شهر شيراز (ع)چراغ شاهين حرم مطهر زائر ي متعدد جهت اسكانها وجود اقامتگاه
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  نقاط ضعف: 4جدول شماره 

  

تاثير گذار مدل مديريت استراتژيك در توسعه صنعت ) هاي منفي و بازدارنده جنبه( ”ضعف“عوامل دروني
   (ع)چراغ شاهمطهر حضرت  گردشگري شيراز با محوريت جايگاه حرم

 ) نقاط ضعف( 

يف
رد

  

 1  . توريستي و كيفيت استاندارد خدمات گردشگري خارجي جهت حرم مطهر هاي مناسب زيرساختنبود 

 2  . عدم سرمايه گذاري بخش خصوصي و جذب سرمايه در گردشگري مذهبي

ذب گردشگران خارجي به عدم وجود تبليغات مناسب و ضعف اطالع رساني به موقع و صحيح در جهت ج
 3  . حرم مطهر

 4  . كم عرض بودن مسيرهاي پرترافيك و عدم رعايت مقررات رانندگي در مسير منتهي به حرم مطهر

 5  (ع)چراغ شاهي اطراف حرم مطهر ها عدم رعايت استانداردهاي گردشگري خارجي در اقامتگاه

ي گردشـگري مـذهبي حـرم مطهـر در     ها جاذبهتبليغ درخصوص عدم بهره گيري از متخصصين مذهبي 
 6  . سطح بين المللي

بافـت   در محالت قديميين غير ايراني زائرو  خارجي براي گردشگران موردي ي اجتماعيها وجود ناامني
 7  . تاريخي اطراف حرم مطهر

 8  . ي گردشگري مذهبي در شيرازها ي موجود در زمينه جاذبهها عدم معرفي و شناسايي پتانسيل

 9  (ع)چراغ شاهود راهنمايان تور آموزش ديده براي راهنمايي گردشگران خارجي حرم مطهر حضرت كمب

 10  . توسط سازمان گردشگري (ع)درخور جايگاه سومين حرم اهل بيت عدم اختصاص بودجه

 11  . ي فرهنگي و عدم رعايت شونات اسالمي توسط برخي گردشگران خارجي در حرم مطهرها تفاوت

 12  . اهي برخي گردشگران خارجي از جايگاه ويژه مذهبي حرم مطهرعدم اگ

ي داخلي در مواجهه با هجمه تبليغات منفي خارجي از اسالم و گردشگري ها عدم استفاده مناسب از رسانه
 13  . مذهبي در ايران

 14  . نيروي انساني ماهر و آموزش ديده در حوزه گردشگري مذهبي شيراز كمبود

  15  . ي حرم مطهرها ي مناسب جهت دسترسي آسان به جاذبهها ختنبود زير سا
ي گردشـگري حـرم   ها مي در سطح كشور و منطقه جهت معرفي توانمنديائي داها عدم برپايي نمايشگاه

  16  . مطهر
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  نقاط فرصت: 5جدول شماره     
شـگري  تاثير گذار مدل مديريت اسـتراتژيك در توسـعه صـنعت گرد   ) محيطي( "فرصت"عوامل خارجي

  (ع)چراغ شاهشيراز با محوريت جايگاه حرم مطهر حضرت 
  ) نقاط فرصت( 

يف
رد

  

 1  . ي در اطراف حرم مطهرجهانشهرت با  يخوجود بناهاي متعدد تاري

شدن افكار و حتي اعتقادات گردشـگر خـارجي و   تر  تعامل و گسترش تبادالت فرهنگي در جهت نزديك
 2  . اي توسعه روابط بين المللي و منطقه

ين و جـذب گردشـگران خـارجي    زائـر تبليغ مباني اعتقادي در جهت جالي روح و جان و آرامش روانـي  
 3  . ين غير ايراني حرم مطهرزائرتوسط بخش 

تفريحي و سرگرمي كودكان و انتقال مباني اعتقادي در جهت آشنايي با جايگاه  -افزايش امكانات رفاهي
 4  . ويژه حرم مطهر

 5  . حرم مطهردر مجاورت جذاب گردشگري كانات تقويت ارائه ام

رين غير ايراني و گردشگران از واحد روابط بين الملل به معاونـت بـين   ئارتقاء بخش اداري متولي امور زا
 6  (ع)چراغ شاهالملل در آستان مقدس 

حبوبيت تاريخي داخل حرم مطهر به گردشگران خارجي و ارتقا م-ي فرهنگيها امكان نشان دادن جاذبه
 7  . المللي در سطح بين

 8  . در مسير گردشگري جنوب كشور (ع)قرار گرفتن حرمين امامزادگان

اسالمي تبادل و ترويج فرهنگ تسهيل در امر مالقات گردشگران خارجي با توليت معزز آستان مقدس و 
 9  . در جهت بهبود درك و حفاظت از وجهه فرهنگي مردم شيراز

 10  . ان غير ايرانيزائرافزايش حس اعتماد و احترام به گردشگران خارجي و تقويت منش فرهنگي و 

و افتخـار فرهنگـي اسـالمي در حـرم      تالش در جهت حفظ آثار باستاني و تاريخي به عنوان هويت ملي
 11  . مطهر

بـه عنـوان قطـب     حـرم مطهـر   يو معرفـ  يجهت توسعه گردشگرمتخصص در  ياستفاده از منابع انسان
 12  . شيراز مذهبيي گردشگر

ي بين ها افزايش درآمد ارزي و ريالي با ايجاد فرصت سرمايه گذاري مستقيم گردشگران خارجي در پروژه
 13  . )نمايد مي بخصوص براي افراد بومي( ي شغليها الحرمين كه منجر به رونق اقتصادي و توليد فرصت

 14  (ع)چراغ شاهسمت حرم مطهر  و ريلي به ها و ترددهاي جاده اي تقويت و توسعه زير ساخت
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  نقاط تهديد: 6جدول شماره 

 

تاثير گذار مدل مديريت اسـتراتژيك در توسـعه صـنعت گردشـگري     ) محيطي( ”تهديد“عوامل خارجي 
  (ع)چراغ شاهشيراز با محوريت جايگاه حرم مطهر حضرت 

  ) نقاط تهديد( 
 

يف
رد

  

 1  . رين در حرم مطهرئاجتماعي و پوشش حجاب زا-ناسازگاري گردشگران خارجي با ارزشهاي فرهنگي

 2  . ي خارجي درباره امنيت گردشگري در داخل ايرانها تبليغات سوء رسانه

ساخت و ساز اماكن و تسهيالت گردشگري با مصالح و معماري نا مناسب و نا همگون بـا بافـت سـنتي    
 3  . منطقه حرم مطهر

 4  . جذب توريست خارجي در گردشگري مرا متولي يها سازمان ناكارآمدي و ناتواني

عدم جلوگيري از كااليي شدن فرهنگ معنوي كه با رشد منفي اقتصادي و درآمدهاي نا مشروع و غيـر  
 5  . عقالني و تخريب آثار معنوي و جالي عرفاني در بين جامعه گردشگر همراه است

در صنعت گردشگري مـذهبي  ي كالن بخش خصوصي ها نبود امنيت اقتصادي در جهت سرمايه گذاري
 6  . به لحاظ تورم اقتصادي موجود

هنرها و آثار هنري و صنايع دستي حرم مطهر به دليل عدم ، در معرض خطر قرار داشتن ميراث فرهنگي
 7  . ي مربوطهها حمايت مالي توسط نهاد

 8  . منطقه در تروريسم گسترش و همجوار كشورهاي سياسي ثبات عدم

 9  . جمعيت در اطراف حرم مطهر رشد به رو فزايشا و مهاجرت گسترش

از دست رفتن اصالت فرهنگي جوامع محلي و تقليـد از الگوهـاي رفتـاري و    ( ايجاد فرهنگ محلي غلط
 10  . در اطراف حرم مطهر) پوشاكي گردشگران

 11  . زلزله خيز بودن شيراز و قرار گرفتن بر روي گسل سبزواران

 12  . ده تاكسيراني مستقر در مقابل حرم به گردشران خارجيعدم نظارت بر نرخ ارايه ش

گردشگري خارجي در سـومين حـرم اهـل     توسعه جهت دولت مجوز ارائه و عدم اداري وجود بروكراسي
 13  . بيت عليهم السالم

 14  . احتمال بروز حوادث جاده اي و خسارات جاني و مالي به گردشگران
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  :  1آمار توصيفي
 يانگين نقاط قوتم: 7جدول شماره

factors N Mean Std. Deviation 

strength 26 57.7692 7.11229 

weakness 26 54.9231 7.65205 

opportunity 26 56.1538 7.52432 

threaten 
26  51.5385 6.88901 

Valid N (list wise( 26 
  

فرصـت  ، 54به ترتيب ضعف و پس از آن  57ميانگين بدست آمده براي عوامل قدرت  7شماره در جدول 
جهت بررسي تاثير هر كدام از ايـن عوامـل چهارگانـه بـر     . قابل مشاهده است، 51 تهديد و در نهايت 56

روي داده خام اعمال گرديـد كـه نتيجـه بـه     2اي  نمونه tيك آزمون ، بازارسازي صنعت گردشگري شيراز
 : باشدشرح زير مي

  

  انحراف معيار: 8شماره  جدول

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Strength 60 57.8667 6.72578 86829. 

 

 اطمينان از تفاوت فاصله: 9شماره  جدول

 

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed ( Mean Difference

95% Confidence Interval of 
the Difference

Lower Upper 

Strenghth 66.644 59 000. 57.86667 56.1292 59.6041 

  
                                                            

1 Descriptive Statistics 
2 Sample t-test 
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) 59( و درجه آزادي) 57( با توجه به ميانگين. قابل مشاهده است tنتايج آزمون نمونه ، 9شماره در جدول 
تـوان نتيجـه گرفـت كـه تـاثير      مي، sig < 0/05و با توجه به مقدار متغير ) 7/6( و مقدار انحراف از معيار

بيشتر بوده اسـت كـه    (ع)چراغ شاهحرم مطهر  توسعه صنعت گردشگري شيراز با محوريتامل قدرت بر وع
  . معنادار بوده استرابطه كامال 

  فرصتنقاط : 10جدول شماره 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Opportunity 60 56.5667 6.84295 88342. 

 

 1نمونه كيآزمون : 11جدول شماره

 

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed ( Mean Difference

95% Confidence Interval 
of the Difference

Lower Upper 

Opportunity 64.031 59 000. 56.56667 54.7989 58.3344 

 

  ضعفنقاط  :11شماره  جدول    
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

threaten 60 52.2333 6.62652 85548. 
 

 

 2نمونه كيآزمون : 12جدول شماره

 

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed ( Mean Difference 
95% Confidence Interval 

of the Difference

Lower Upper 

threaten 61.57 59 000. 52.23333 50.5215 53.9451 
 

                                                            
1 One sample test 
2 One-Sample Test 
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  تهديدنقاط  :13جدول شماره 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

threaten 60 52.2333 6.62652 85548. 

 

 نمونه كيآزمون : 14جدول شماره 

 

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed ( Mean Difference 
95% Confidence Interval of 

the Difference

Lower Upper 

threaten 61.057 59 000. 52.2333 50.5215 53.9451 

 

 . آورده شده استرتيب اسم به ت ي پرسشنامهها گويهتك تك در جداول ذيل آمار 

 آمار: 15جدول شماره 

 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 

N 
Valid 26 26 26 26 26 26 26 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.2692 4.1923 4.6538 2.6538 4.000 3.4615 3.6154 

Std. Deviation 82741. 80096. 56159. 1.16421 1.01980 1.30325 1.13409 

Variance 685. 642. 315. 1.355 1.040 1.698 1.286 

 آمار: 16جدول شماره 

 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 

N 
Valid 26 26 26 26 26 26 26 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.4615 3.7692 4.1923 3.3846 4.000 4.3462 3.8846 

Std. Deviation 1.10384 1.03180 896. 1.13409 1.01980 74524. 1.17735 

Variance 1.218 1.065 642. 1.286 1.040 555. 1.386 



234  رهيافت فرهنگ ديني  ي فصلنامه   1397سال اول ـ شماره اول ـ بهار  

 

 آمار: 17جدل شماره 

 s15 w1 w2 w3 w4 w5 w6 

N 
Valid 26 26 26 26 26 26 26 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.8846 3.7692 4.3077 4.0385 3.3077 3.6923 3.2692 

Std. Deviation 1.10732 1.14220 78838. 1.21592 1.46340 97033. 1.31325 

Variance 1.226 1.305 622. 1.478 2.142 942. 1.725 

 

 آمار: 18جدول شماره 

 w7 w8 w9 w10 w11 w12 w13 

N 
Valid 26 26 26 26 26 26 26 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.9231 3.9615 3.4231 2.9615 3.4231 4.1154 3.6538 

Std. Deviation 97665. 82369. 1.33186 1.18257 1.17211 1.17735 1.12933 

Variance 954. 678. 1.774 1.398 1.374 1.386 1.275 

  

 

 آمار: 19جدول شماره 

 w14 w15 o1 o2 o3 o4 o5 

N 
Valid 26 26 26 26 26 26 26 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.6154 3.4615 4.0385 3.9231 3.6154 3.3462 3.9615 

Std. Deviation 98293. 1.24035 99923. 1.229377 1.29852 1.19808 1.07632 

Variance 966. 1.538 998. 1.674 1.686 1.435 1.158 
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 آمار: 20جدول شماره 

 o6 o7 o8 o9 o10 o11 o12 

N 
Valid 26 26 26 26 26 26 26 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.4231 4.5769 3.6538 3.3846 4.3077 4.5385 4.4231 

Std. Deviation 98684. 80861. 1.16421 1.41639 937. 76057. 753. 

Variance 974. 654. 1.355 2.006 462. 578. 574. 

 

 Statistics: 21جدول شماره 

 o13 o14 t1 t2 t3 t4 t5 

N 
Valid 26 26 26 26 26 26 26 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.000 3.9615 2.6154 4.500 3.385 3.8462 3.7692 

Std. Deviation 443. 1.11286 1.26734 64807. 99923. 1.12044 1.10662
Variance 800. 1.238 1.606 420. 998. 1.255 1.225 

  

 

 آمار: 22جدول شماره 

 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 

N 
Valid 26 26 26 26 26 26 26 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.769 3.6538 4.3846 2.9615 2.7308 2.1923 3.0385 

Std. Deviation 79614. 1.16421 80384. 1.42775 1.25085 93890. 1.37057 

Variance 634. 1.355 646. 2.038 1.565 882. 1.878 
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 آمار: 23جدول شماره 

 t13 t14 t15 

N 
Valid 26 26 26 

Missing 0 0 0 

Mean 3.6154 3.3462 3.7692 

Std. Deviation 1.98025 1.19808 92228. 

Variance 1.206 1.435 985. 

تـاثير   ي نقـاط قـوت  هـا  توان نتيجـه گرفـت گويـه    مي با توجه به ميانگين بدست آمده در هر گروه سوال
بر توسعه صنعت گردشگري شيراز با محوريت عوامـل داخلـي و خـارجي حـرم مطهـر حضـرت       بيشتري 

  . گردد مي كه در واقع نقاط قوت را شامل. داشته است (ع)چراغ شاه

  گيري ـ بحث و نتيجه7
در مـورد صـنعت گردشـگري و     پژوهشـگران ي ديگـر  هـا  ي اين پژوهش با يافتهها در مقام مقايسه يافته

ي هـا  مشخص گرديد كه نتـايج حاصـله از تحقيـق در راسـتاي يافتـه     ، باالخص نقش گردشگري مذهبي
نتـايج مـورد انتظـار پـژوهش پـس از مـورد آزمـون قـرار دادن         . استديگران بوده و بسيار مورد اهميت 

ي تاثير گذار برتوسعه صنعت گردشگري شـيراز بـا محوريـت    ها ي تحقيق و اولويت بندي مولفهها فرضيه
و بيـان عوامـل درونـي و بيرونـي و      SWOTدقيق مـدل اسـتراتژيك    و با مطالعه (ع)چراغ شاهحرم مطهر 

تهديد جهت توسعه و بهبود بازارسازي و تبليغات هدفمند به منظور باال ، فرصت، ضعف، بررسي نقاط قوت
ي انجـام  ها بردن سطح كيفي خدمات و نهايتا جذب بيشتر گردشگران كه انجام گرفته است و نيز بررسي

شده در مورد نقاط مثبت و پيش برنده مرتبط با مبحـث گردشـگري بـا محوريـت حـرم مطهـر حضـرت        
ايـم   به اين نكته پي بـرده ، با عنايت به نتيجه حاصل از انجام تحليل آماري. است زدر شهر شيرا چراغ شاه

ي محيطي حرم مطهر تاثير مسـتقيمي بـر رونـق صـنعت گردشـگري      ها كه تمامي عوامل دروني و مولفه
نتـايج حاصـل از   . باشد مي شيراز دارند و باالخص نقاط قوت مورد بررسي از تاثيرگذاري بيشتري برخوردار

بررسي گرديد كه رابطه مستقيم و معنادار جايگاه حرم مطهـر بـا رونـق     SPSSهش با كمك نرم افزر پژو
با به كارگيري آزمون كرونبـاخ  . صنعت گردشگري شيراز بر مبناي تحليل استراتژيك بازار را نشان ميدهد

وايي پرسشـنامه  همچنين ر. تعيين گرديد 86/0پايايي پرسشنامه حاضر با كسب نمره ، آلفا و طيف ليكرت
  . نيز با ارايه پرسشنامه به متخصصان فعال در اين حوزه مورد تاييد واقع گرديد
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به مطالعه بيشـتر در   توان نسبت مي به عنوان پيشنهاد و باالخص نقاط مثبت در بهبود صنعت گردشگري
  : ي ذيل در آينده اشاره نمودها زمينه

ي تاريخي و فرهنگي ها لسالم و جاذبهجهاني آستان مقدس احمدي و محمدي عليم ا شهرت )1
 .  در حرم مطهر

بـا محوريـت    بيشتر به وسيله گسترش گردشـگري  رونق اقتصاديمسئوالن به  يجد اهتمام )2
 . در شيراز (ع)حرمين امامزادگان

ي محصـوالت گردشـگري و خـدمات گردشـگر     ديـ در حوزه تول يگذار هيسرما يباال تيقابل )3
 .  (ع)چراغ شاهمذهبي در حرم مطهر 

ي بـا نفـوذ تـاثير گـذار     هـا  نهايتا شناخت يك الگوي پيش فرض بـا در نظـر داشـتن مولفـه     )4
به ارتقا بازارسازي اين صنعت در شهر شيراز  (ع)چراغ شاهي گردشگري حرم مطهر حضرت ها جاذبه

 . نمايد مي كمك شاياني
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