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چکيده

تحقيق حاضــر با هدف تحليل وضعيت مديريت و برنامه ريــزي اعزام به حج در جمهوري 
اسالمي ايران انجام شده و سعي گرديده است که ضمن تحليل استراتژيک فرصت ها، تهديدات، 
ضعف ها و قوت هاي سياستگذاري مناسک حج در جمهوري اسالمي ايران با بهره گيري از تکنيک 
SWOT، استراتژي هاي مناسبي جهت سياســتگذاري مناسک حج ارائه گردد. جامعه آماري 
در اين پژوهش مشــتمل بر کارشناسان، صاحب نظران، مسئوالن عالي، خبرگان و صاحب نظران 
حــوزه حج و زيارت بوده اســت و به منظور جمــع آوري اطالعــات از روش مصاحبه و پس  از آن 
پرسشــنامه جهت اولويت دهي به نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد استفاده شد. در پايان نيز 

داده هاي گردآوري شده با تکنيک SWOT تجزيه  و تحليل شدند.
بر اساس نتايج تحقيق در ماتريس ارزيابي عوامل داخلي )ضعف و قوت(، جمع نمره هاي نهايي، 
2.226 محاسبه  شد که اين امر نشان مي دهد نقاط قوت از نقاط ضعف کمتر است. اين بدان معناست 
که سياستگذاري و مديريت و فعاليت هاي فرهنگي و اجرايي مناسک حج، از نظر عوامل دروني، داراي 
ضعف اســت. ماتريس ارزيابي عوامل خارجي )تهديد و فرصت( با مجموع 2.724 نشان دهنده آن 
است که در وضعيت موجود، مي توان با استفاده از فرصت ها و قوت ها در مقابل تهديدها و ضعف ها، 
واکنش راهبردي مناسبي نشان داد. بنابراين راهبرد رقابتي يا تهاجمي )SO(، بهترين راهبرد جهت 

حرکت به سمت توسعه مطلوب مناسک حج محسوب مي شود. 
.SWOT کليدواژه ها: مناسک حج، سياست گذاري، برنامه ريزي استراتژيک، مدل

.(mhelahimanesh50@gmail.com) )1. استاديار، گروه علوم سياسي، دانشگاه آزاد اسامي  قم، قم، ايران )نويسنده مسئول
.(alirashadi@gmail.com) 2. دانشجوي دکترا، گروه علوم سياسي، دانشگاه آزاد اسامي  قم، قم، ايران

پژوهشنامه حج و زيارت 
سال پنجم، شماره دوم، پياپی 10
پاييز 1399
صفحات 218 ـ 191

راهبرد سياستگذاري مناسک حج در جمهوري 
SWOT اسالمي ايران بر اساس مدل
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مقدمه و بيان مسئله

ســاالنه ميليون ها نفــر از اقصانقاط جهان در اجتماعي عظيــم گرد مي آيند تا 
بزرگ ترين همايش عبادي ـ سياســي جهان اســالم را ترتيب دهند. هرچند که 
حضور مسلمانان از کشورهاي مختلف و با ديدگاه هاي فرهنگي ـ سياسي خاص 
خود و همچنين حضور مقامات عالي رتبه کشــورهاي مســلمان در کنگره عظيم 
حج، فرصتي را براي تبادل  انديشه هاي ديني و افکار سياسي فراهم مي کند، اما از 
سوي ديگر بايد اذعان داشته باشيم که اگر هر کشوري، به ويژه جمهوري اسالمي 
ايران، بتواند و قادر باشد به طور علمي و روشمند در خصوص حج سياستگذاري 
داشــته باشد، اهداف عاليه مناســک حج با هزينه هاي مادي و معنوي کمتري، و 

بهره وري سياسي، فرهنگي و اجرايي بيشتري محقق و تقويت خواهد شد.

رويکــرد راهبردي جمهوري اســالمي ايــران مبتني بر آن اســت که »کعبه« و 
»مدينة النبي« متعلق به جهان اســالم و تمامي مسلمانان است و بدين منظور جهت 
اداره اين دو مکان مقدس بايســتي کشــورها و ســازمان هاي اسالمي به صورت 
متفق القول سياســتگذاري کنند. البته تا زماني که اين امر مهم جنبه عملياتي و عيني 
پيدا نکرده است، ضرورت دارد جمهوري اسالمي ايران در نحوه سياستگذاري حج، 
از پيش از ثبت نام و اعزام تا پس از بازگشت زائرين از زيارت، يک بازنگري علمي 
کنــد و پس از واکاوي چالش هاي پيدا و پنهان مناســک حج، در صدد برآيد تا به 
 طور علمي و راهبردي، تجربيات تلخ و شــيرين اين مناسک عظيم را مورد تجزيه 
 و تحليل روشمند قرار دهد و از اين طريق، سياست گذاري هاي نادرست گذشته را 
ناديده انگارد و از سوي ديگر، بر استراتژي هاي معقول سياسي و راهبردهاي مشروع 

عبادي صحه گذارد. 

همان گونه که طبق ابالغيه دفتــر مقام معظم رهبري، حوزه نمايندگي ولي فقيه 
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در امور حج و زيارت موظف به تدوين سياست هاي کلي، هماهنگي هاي محوري 
بين مراجع ذي ربط و کنترل و نظارت عالي بر تمامي امور حج و زيارت اســت،1 
ســازمان حج و زيارت نيز با مسئوليت برنامه ريزي و هدايت عملياتي فرايندهاي 
پذيرش، حمل ونقل، اســکان، تغذيه، بهداشــت و درمــان و... زائران را با جلب 
همــکاري ســازمان ها و نهادهاي ذي ربط بر عهــده دارد. در اين پژوهش تالش 
مي شــود با بررســي و تحليل فرصت ها و چالش هاي سياســتگذاري فرهنگي و 
اجرايي مناســک حج در جمهوري اسالمي ايران بر اساس مدل SWOT، اقدامات 
و فعاليت هاي ســازمان حج و زيارت به گونه اي صورت گيرد که همسو با مقاصد 
عالي حــج و زيارت و ابعاد و جهت گيري هاي سياســي، فرهنگي، پژوهشــي، 

آموزشي، تبليغي و معنوي حج و زيارت باشد.

مســئله اصلي تحقيق عبارت است از: بررسي و تحليل فرصت ها و چالش هاي 
سياستگذاري در حوزه هاي مختلف فرهنگي، تربيتي، آموزشي، پژوهشي و سياسي 
سازمان حج و زيارت که با رويکرد هم راستاسازي فعاليت هاي خدماتي و رفاهي به 

زائران بيت اهلل الحرام براي انجام مناسک حج صورت خواهد پذيرفت.

پيشينه تحقيق

تاکنون موضوع سياســتگذاري فرهنگي و اجرايي مناســک حج در جمهوري 
اســالمي ايران و بررسي نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهديدهاي آن کمتر مورد 
توجه سازمان حج و زيارت و پژوهشگران قرار گرفته و بيشتر به  صورت تک بعدي 
بررســي شــده اســت؛ به نوعي که صرفاً از لحاظ فرهنگي يا اجرايي ـ که منظور 
کارگزاران اســتـ  مد نظر بوده و در اين مورد پژوهش مستقلي انجام  نشده است؛ 
به بيان ديگر ســاير پژوهش ها تنها به مســائل فرهنگي، عمليات اجرايي يا بررسي 

1. اساسنامه حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت به شماره 1/31379 مورخ 95/10/15 
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شرايط کارگزاران و عوامل اجرايي مرتبط با آن پرداخته است. در ادامه به برخي از 
آنها اشاره مي شود:

فقيه علي آبادي )1387( در پژوهشــي با عنوان »نظام جامع توســعه حج«، به 
موانع و چالش هاي دســتيابي به حج مطلوب اشــاره، و با شناســايي فرآيندها و 
شــاخص هاي کانوني نظام جامع توســعه حج، عوامل گذر از شکاف موجود و 
رســيدن به حج ابراهيمي را بررســي کرده است. وي نظام مديريت حج را به دو 
دسته کلي شــامل عوامل راهبري و مديريت عالي و نيز پشــتيباني نرم افزاري و 
سخت افزاري تقسيم بندي کرده و در آن به مسائلي مانند آماده سازي زائران، اتحاد 
و انسجام مسلمانان، برائت از مشــرکان، صيانت و توسعه دستاوردهاي حج و... 

پرداخته است.

گودرزي )1391( در تحقيق خود با عنوان »طرح تعالي حج«، به مقايسه وضعيت 
موجود با وضعيت مطلوب پرداخته و به ارائه برنامه هاي اجرايي و زمان بندي شده 
در محور هاي مختلف اقدام کرده است. ايشــان فرآيندهاي برنامه ريزي راهبردي، 
پايــش و کنترل و تقويت تعامالت دروني و بيروني حج و زيارت را در هر يک از 
مجموعه هاي حوزه ســتادي و عملياتي مورد تبيين قرار داده و تالش کرده است تا 
نســبت به شناسايي و تبيين شاخص ها در هر يک از حوزه هاي سياسي، اقتصادي، 

مديريتي، فرهنگي و اجرايي اقدام کند.

دانشــيار )1393( در پژوهشي بر اساس ديدگاه حضرت امام خميني، به بررسي 
فرصت ها و چالش هاي صدور انقالب اسالمي در کنگره عظيم حج پرداخته است. 
بر پايه اين پژوهش، جداســازی مضمون سياســی از حج، گفت وگوی فرهنگی – 
عقيدتی، تبليغ عليه آموزه هاي تشيع و حمايت از گروه های وهابی و تکفيری توسط 
حکومت ســعودي، تشديد اختالفات مذهبي و عدم گفت وگوي افکار و نظر ميان 
خبــرگان و صاحب نظران از جمله چالش های گفتمان انقالب اســالمي در فضا و 
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ميدان فرهنگي حج است. همچنين بهره مندي از ديپلماسي فعال و تقريب مذاهب 
و تقويــت گفت وگو از جمله مهم ترين فرصت های جمهوری اســالمی در عرصه 
حج است. به طور کلي حج همان طور که فرصت هاي مناسبي براي صدور انقالب 
اسالمي مهيا کرده است، در عين حال چالش هايي را نيز در بر دارد که نبايستي اجازه 
داد آنها به بحران تبديل شــود؛ بلکه بايد با استفاده و بهره گيري مناسب، آنها را به 

فرصت تبديل کرد.

ســليماني و همکاران )1395( در پژوهشــي با هدف شناســايي و استخراج 
آسيب هاي نظام کارگزاري با عنوان »آسيب شناسي نظام کارگزاري حج و زيارت 
جمهوري اســالمي ايران« با اســتفاده از راهبرد تحليل محتــوا و روش مصاحبه 
عميق، نســبت به تجزيه  و تحليل داده ها و شناسايي 43 آسيب اقدام کرده اند. بر 
اين اساس نبود ديپلماسي مطلوب حج و زيارت با 1/96 درصد فراواني، بيشترين 
آســيب  محيطي شناخته شد. همچنين بيشترين آســيب محتوايي با 2/99 درصد 
مربوط به اطالع رســاني نامناســب به زائران و آگاهي زائر نسبت به حقوق خود، 
و بيشترين آسيب  ســاختاري با 3/27 درصد مربوط به استانداردسازي نامطلوب 
خدمات و فعاليت هاي نظام کارگزاري حج است. البته در تحقيق مذکور صرفًا به 
موضوع سياســتگذاري حج از بُعد نظام کارگزاري ـ که همان عوامل و نيروهاي 
اجرايي کاروان هاســت ـ پرداخته شده است و توجه به ساير حوزه ها، وظايف و 

اهداف سازماني مغفول مانده است. 

لذا در اين پژوهش ضمن استفاده از نتايج اين تحقيق و ساير پژوهش هاي انجام 
شده، تالش مي کنيم سياستگذاري حج را در تمامي ابعاد آن بررسي و ارزيابي کنيم.

روش تحقيق

در پژوهش حاضر هم از روش هــاي تحقيق کيفي و هم از روش هاي تحقيق 
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کمي اســتفاده مي شــود و مهم ترين فرض آن اين اســت که به کارگيري ترکيب 
رويکردهاي کمي و کيفي، درک بهتري نسبت به زماني که هر رويکرد به  صورت 
جداگانه به  کار برده مي شــود، از موضوع تحقيق به دســت مي دهد. )کرسول و 

همکاران، 1387، ص14(

همان طور که پيش تر اشاره  شد، پژوهش حاضر، کاربردي است و از راهبردهاي 
کمي و کيفي بهره مند خواهد شد. پرواضح است که با ترکيب پژوهش هاي کيفي و 
کمي، محدوديت هاي يک روش مي تواند به  وســيله نقاط مثبت روش ديگر جبران 
شــود. عالوه بر اين با ادغــام روش هاي مذکور، محقق قــادر خواهد بود تصوير 
کامل تري از موضــوع تحقيق ارائه دهد. روش هاي کيفي يا کمي، بالقوه ضعيف يا 
قوي نيســتند؛ بلکه هر کدام از آنها در موقعيت خاصي، کارايي بيشتري دارند و در 
بعضي موارد نيز بايد از دو روش براي تحقيق پيرامون يک موضوع اســتفاده کرد. 

)ايمان، 1386، ص172(

1. روش گردآوري اطالعات 

اين تحقيق دارای دو جامعه آماری اسنادی و خبرگی است. لذا کليـه بيانـات 
و مکتوبات حضرت امام خمينی= و حضرت امام خامنــه اي مدظله العالــي در 
تـدابير  و  نظرات، رهنمودها  آرا،  بيانگر  انديشــه ها،  که  با سازمان حج  رابطه 
واليت  فقيــه در حوزه ادبيـات پـژوهش بوده اســت و جامعه آماری اسنادی 
پـژوهش نيز شامل اصـول قـانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و ساير اسناد 
باالدستی و نيز ســاير پژوهش هاي صورت گرفته در خصوص نحوه برگزاري 
انجام حج در ســاير کشورهاي اسالمي اســت. در حوزه راهبردی، کارگزاران 
حج ـ که همــان مديران، روحانيون کاروان ها، مجموعه هاي حج، متخصصان و 
کارشناســان مرتبط که داراي مسئوليت در ســطوح عالي مديريت سازمان حج 
و بعثــه مقام معظم رهبري بودند و ويژگي هــاي مشترک آنان تجربه و سـابقه 
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خـدمتی باالی 10 سال اســت و در مجمــوع 75 نفر برآورد گرديدند ـ جامعه 
آماری خبرگی را تشکيل مي دهند.

2. ابزار گردآوري اطالعات

در پژوهش حاضر تالش شــده اســت تا از نامه ها، دســتور جلسه ها، اسناد 
اداري، گزارش ها و بريده روزنامه ها و... در حد نياز اســتفاده شــود. همچنين 
با توجه به عهده دار بودن نقشــي در ســازمان مورد مطالعه، از مشاهده مستقيم 
و مشــارکتي به  خوبي بهره گرفته شد؛ ازاين رو کيفيت داده هاي گردآوري شده 
در حد مطلوب اســت. همچنين به  منظور روايـی و پايـايی سؤاالت تحقيق در 
انجام مصاحبه هــا، از روش مصاحبه باز و نيمه بــاز )با توجه به مسئوليت آنها( 

استفاده شد.

3. مدل تحليلي

مدل تحليل ســوآت، تکنيکي براي شناخت نقاط قوت و ضعف هاي داخلي و 
نيز تهديدها و فرصت هاي موجود در محيط خارجي اســت که از ســوي برخي 
دانشــمندان و صاحب نظرانــي همچون توماس الويلن و ديويــد هانگر به منظور 
ســنجش وضعيــت و تدوين راهبرد براي هدايت و کنترل سيســتم ارائه شــد. 

)شايسته، 1394، ص53(

سابقه شکل گيري اين مدل به پيش از تاريخ انتشار مقاله هاينز وي ريچ با عنوان 
»ماتريس سوآت: ابزاري براي سنجش وضعيت« در سال 1982 ميالدي برمي گردد. 
به عقيده برخي از انديشــمندان، اين تکنيک با عنوان ســنجش وضعيت موسوم به 
»ســافت« )Soft( از درون پژوهش هاي سال هاي 1960 الي 1970 ميالدي »انستيتو 
تحقيقات اســتانفورد« که در تالش جهت کشــف و چاره جويي علل ناکامي شيوه 
»برنامه ريزي شــرکتي« بوده، ريشه گرفته است و پس از آن، به پيشنهاد چند تن از 
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پژوهشگران در سميناري در شهر زوبيخ، حرف »F« اين تکنيک به »W« تغيير داده 
شد و آن را تحليل سوات SWOT ناميدند.

روش SWOT در گذشــته به  صورت معمول در تبيين استراتژي هاي سازماني، 
شــرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي، بازرگاني و فروش، تحليل سيستم ها و ... استفاده 
مي شد؛ اما کارايي و امکانات اين ابزار تحليلي سبب شد که حوزه هاي مختلف علوم 

انساني و اجتماعي جهت ساماندهي تحليل هاي خود، از آن استفاده کنند.

مفاهيم، ديدگاه ها و مباني نظري:

SWOT 1. تکنيک

سوات )SWOT( به معناي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدها، و ابزاري 
 بســيار مهم براي تحليل نظام مند عوامل داخلي و خارجي يک ســازمان است. 
(Yuksel &Dagdeviren, 2007) از طريق اين مدل ســعي مي شود که ضعف ها به 

قوت ها تبديل شــوند و با به حداقل رســاندن ضعف هاي داخلي و تهديدهاي 
خارجي، از فرصت هاي بيشــتري استفاده شــود. (Arslan & Daha,2008) مراد 
از تهديــد را مي توان حالتي خارجي دانســت که مي توانــد به صورت منفي بر 
پارامترهاي عملکردي اثر گــذارد و مزيت رقابتي را ـ که ايجادکننده اقدام هاي 
مثبت در زمان مناسب است ـ کاهش دهد )صائميان و ازغنده، 1386، ص24(؛ 
البته در اينجا منظور ما هر ضعف و مشــکلي که باعث بازدارندگي در رسيدن يا 
تأخير در دســتيابي به اهدافمان باشد، مد نظر است نيز منظور از فرصت، حالتي 
خارجي اســت که مي تواند به  صورت مثبت بر پارامترهاي عملکردي اثر گذارد 
و مزيت رقابتي را بهبود بخشد. لذا ايجادکننده اقدام هاي مثبت در زمان مناسب 
اســت )صائميان و ازغنده، 1386، ص25( در ايــن پژوهش، فرصت به وجود 
زمينه يا شــرايِط مطلوب در محيط بيروني اشاره دارد که با بهره گيري صحيح و 
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تحليل راهبردي، ما را قادر مي ســازد تا تهديدها را دفع، و به اهداف عاليشــان 
دست پيدا کنيم.

 2)W( 1 و ضعف(S) تحليــل راهبردي، مهم ترين ابزار براي انطبــاق نقاط قوت
داخلي سازمان با فرصت ها )O(3 و تهديدهاي )T(4 خارجي پيش روي آن است و 
شامل برنامه  ها و اقداماتي براي به حداقل رساندن ضعف ها و تهديدها و نيز تالش 
براي به حداکثر رساندن قوت ها و فرصت هاست. در اين تحقيق نيز براي شناسايي 
عوامل مؤثر بر اجراي الگوي حج ابراهيميـ  طبق نمودار شماره1ـ  تجزيه  و تحليل 

داخلي و خارجي به عمل آمده است.

swot نمودار شماره 1: چارچوب تجزيه  و تحليل

طبق جدول ماتريس ذيل )swot( شــيوه تحليل را براي شناســايي عوامل در 
انتخاب استراتژي، مناســب مي نماياند. راهکارهاي برگرفته از اين چهار عنصر 
در اين الگو، از ترکيب عوامل دروني و بيروني حاصل مي شود: قوت ـ  فرصت، 
قوت ـ تهديد، ضعف ـ فرصت و ضعف ـ تهديد. )پيرس و رابينســون، 1370، 

ص393(

1. Strengths.
2. Weaknesses.
3. Opportunities.
4. Threats.
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Swot)S( نقاط قوت داخلي)w( نقاط ضعف داخلي

)O( فرصت هاي خارجي

SO 
استراتژي استفاده از نقاط قوت براي به 

حداکثر رساندن فرصت ها

WO 
استراتژي به حداقل رساندن نقاط 

ضعف با استفاده از فرصت ها

)T( تهديدات خارجي

 ST 
استراتژي استفاده از نقاط قوت براي به 

حداقل رساندن تهديدات

WT 
استراتژي به حداقل رساندن نقاط 

ضعف و جلوگيري از تهديدها

swot جدول شماره 1: ماتريس

SWOT 2. مجموعه راهبردي مدل

به طور کلي در اين مدل، اصل بر اين اســت که با بهره گيري و خلق مزاياي 
رقابتي، کشــورها از فرصت هاي اســتثنايي در محيط خارجي استفاده کنند. در 
ادامــه به چهار اســتراتژي که مبناي تحليل شــرايط جاري اســت و از انطباق 
مؤلفه هاي چهارگانه تشــکيل مي شــود و از برآيند آن، تصميم اتخاذ مي گردد، 

اشاره مي شود. 

مجموعه راهبردي )so(: اســتراتژي تهاجمي يا مفهوم حداکثرـ حداکثرسازي، 
و به معناي اســتفاده از فرصت هاي مهيا شــده از محيط خارجــي مورد مطالعه با 
بهره گيري از نقاط قوت مد نظر است. اين مجموعه از تقابل نقاط قوت و فرصت ها 

جهت به حداکثر رساندن توانمندي ها و فرصت ها ايجاد مي گردد.

مجموعه راهبردي )st(: اســتراتژي واکنشــي اســت که از حداقل رساندن 
تهديدهــاي خارجي و حداکثرســازي نقاط قوت دروني شــکل مي گيرد. اين 
مجموعــه بر ارتقــاي ظرفيت هــا و توانمندي هاي دورنــي و کاهش و حذف 
تهديدهــاي خارجي تأکيد دارد. به طور کلي در اين مجموعه، اســتراتژي هاي 
مبتني بر ســاماندهي وضع موجود بر اساس استراتژي هاي توسعه اي راهبردهاي 

ممکن استخراج مي شود.
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مجموعه راهبردي )wo(: اســتراتژي رقابتي اســت که با ارتقا و بهره مندي از 
فرصت هاي موجود در محيط بيروني و کاستن نارسايي هاي داخلي شکل مي گيرد؛ به 
عبارت ديگر اين مجموعه از تقابل فرصت هاي بيروني و ضعف دروني برنامه ريزي 

مي شود.

مجموعه راهبردي )wt(: اســتراتژي تدافعي اســت که بدترين شرايط را براي 
يک سازمان ترسيم مي کند و از تقابل و تعامل نقاط ضعف و تهديد شکل مي گيرد.  
هدف اين راهبرد، کاهش ناقط ضعف و تهديد است. ويژگي اين دسته از راهبردها، 
دوجانبه است؛ بدين معنا که اين راهبردها تالش دارند منابع موجود )انساني، طبيعي، 
تکنولوژي و ســاختاري( را به شکلي تخصيص دهند که به طور همزمان هم باعث 
کاهش نارســايي ها و موانع دروني توســعه پديده گردند و هم باعث کاهش ميزان 

تهديدها و خطرهاي موجود در محيط بيروني شوند. )گلکاران، 1384، ص15(

مناسک حج در جمهوري اسالمي ايران

با توجه به گستردگي حوزه وظايف و انجام مأموريت اجرايي و فرهنگي مناسک 
حج، نظام تعامالت محيطي در مناسک حج به ترتيب مشتمل بر چهار مؤلفه محيط 
تعاملي داخلي )شــامل زائرين و کارگزاران زيارتي(، محيط تعاملي اختصاصي )که 
متوليان اصلي توســعه حج محسوب مي شوند، شــامل تمام دستگاه ها و نهادها و 
مؤسسات مرتبط داخل کشور(، محيط تعاملي کشــور ميزبان )عربستان سعودي( 
)شــامل وزارتخانه ها، مؤسسات و شــرکت هاي تابعه در ارتباط و تعامل( و محيط 
تعامالت بين المللي کشــورهاي اسالمي )براي توسعه مأموريت هاي حج در سطح 

جهان( است.

از منظر ديگر بر اســاس يافته هاي مطالعات تطبيقي، تعامل در دو حوزه دور و 
نزديک مطرح اســت. وجه غالب اين بُعد در برگزاري مناســک حج در کشورها، 
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تعامل نزديک است و تعامل پيراموني کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کشورهايي 
چون ترکيه، مالزي،  اندونزيـ  و کمي خفيف ترـ  الجزاير، مصر، عمان و پاکســتان 
از ظرفيت هاي داخلي خودشان جهت برقراري تعامالت نزديک بهره مند مي شوند؛ 
ولي ديگر کشــورها کار را به بخش خصوصي واگذار کرده اند و تعامالت محيطي 
دور، کمتر مورد توجه آنان بوده اســت. البته برخي از کشورهاي اسالمي به داليلي 
مانند مسائل سياسي، روابط نزديکي با کشور ميزبان دارند و داراي تعامالت محيطي 

مناسب تري هستند.

طبق مطالعه تطبيقي انجام شــده در حجگزاري کشورهاي اسالمي، برگزاري 
عمليــات حج، مورد توجه تمامي کشورهاســت و دولت ها بــه برگزاري حج 
اهتمام دارند. بــا اين حال نظام مديريت در کشــورهاي مختلف متفاوت بوده 
اســت: برخي از کشورها، همانند کشــورمان، مديريت دولتي و بعضي کشورها 
مديريــت خصوصي و تعدادي نيز مديريت مشــارکتي )دولتي و خصوصي( را 

مالک عمل قرار داده اند.

براي تحقق رسالت، مأموريت و اجراي سياست هاي مناسک حج در جمهوري 
اسالمي ايران که برگرفته شــده از  انديشه ها و باورها و مضامين نهفته در بيانات 
حضرت امام و مقام معظم رهبري به عنوان آرمان، فلسفه و راهنماي راه مي باشد، 
مورد بررســي قرار گرفت و مؤلفه هاي ساختار اوليه تحقيق، يعني فلسفه وجودي 
حج )که عبارت اند از: معرفي هويت انقالب اسالمی، تبديل حج به حرکت عظيم 
اسالمی، پرهيز از اختالف، توجه به مضمون حج، آشنا کردن حجاج با معنويت 
حج(، اهداف مناســک در جمهوري اســالمي ايران )شــامل: استفاده مطلوب از 
فرصت بين المللي، دفاع از انقالب اســالمي، احياي حج ابراهيمي، حفظ آبروی 
اسالم و عزت ج.ا.ا( و دکترين حاکم بر مناســک حج در جمهوري اسالمي ايران 
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)که عبارت اند از: تحقق آرمان ها، دفاع از ملت هاي مظلوم، حرکت به سمت فرج، 
رسيدن به حالت معنوی در حج( اســتخراج شــد. لذا بر اين اســاس و همچنين 
يافته ها و تجــارب داخلي و خارجي و مدل هاي مطالعه شــده، عوامل حياتي و 
موفقيت مناسک حج به دو دسته فرآيند اصلي و فعاليت هاي مأموريتي دسته بندي 
شــد و با توجه به آنچه آورده شد، نســبت به تحليل و ارزيابي عوامل داخلي و 

خارجي اقدام شد.

يافته هاي پژوهش

1. تحليل و ارزيابي عوامل داخلي

در مرحله ارزيابي عوامل داخلي، ابتدا مهم ترين و شاخص ترين نقاط قوت و 
ضعف سياستگذاري فرهنگي و اجرايي مناسک حج در جمهوري اسالمي ايران 
ـ که توسط مصاحبه و پرسشنامه از کارشناسان و متخصصان اخذ گرديده است 
ـ در ستون اول فهرست مي شود. براي سنجش تأثيرگذاري هر يک از عوامل، با 
توجه به نظــر آنها به هر يک از مؤلفه ها از صفرتا يک ارزش و ضريب خاصي 
داده شــد که در ســتون دوم درج مي شــود؛ البته به نحوي که مجموع ضرايب 
برابر يک شود. ســپس در ستون سوم براي نشان دادن واکنش نسبت به عوامل 
و مشــخص کردن ميزان اثربخشي آن، نمراتي اختصاص داده شده است؛ بدين 
شــکل: نمرة 1 بيانگر ضعف اساسي، نمرة 2 بيانگر ضعف عادي، نمرة 3 بيانگر 
قوت عادي و نمرة 4 بيانگر قوت بســيار باال. ســپس بــراي تعيين نمره نهايي، 
ضريب هر عامل در نمرة آن ضرب مي شــود. درنهايت مجموع نمره هاي نهايي 
محاسبه  مي شــود تا نمرة نهايي عوامل داخلي به دســت آيد )نمرة نهايي نبايد 

بيشتر از 4 و کمتر از 1 باشد(.
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جدول شماره 1: نتايج تجزيه  و تحليل عوامل داخلي )قوت ها و ضعف ها(

ضريب عوامل داخلي استراتژيک )نقاط قوت و نقاط ضعف(
امتياز وزني رتبهاهميت

)ضريب*رتبه(

ت ها
قو

1S- وجود عزم جدي و اراده قوي براي کار کارشناسى در برنامه ريزي و انجام برنامه ريزي 
0/04840/192اجرايي، آموزشى، فرهنگى و تعليم و هدايت حجاج

2S0/043/850/154- تالش همگاني براي کار فرهنگي يا به عبارت ديگر نگاه فرهنگي در اجرا

3S- توجيه و تبليغ افکار عالى اسالم و انقالب اسالمي و ارتباط با جهان اسالم و غير اسالم
0/0273/30/089

4S- هماهنگي و تعامل با سازمان هاي مرتبط با حج )صداوسيما، هواپيمايي، وزارت کشور، 
0/033/610/108وزارت اطالعات، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و...(

5S- ارائه خدمات اجرايي مطلوب و متمرکز براي تمامي زائران )شامل: اسکان، حمل ونقل، 
0/0373/60/133تغذيه، بهداشت و...( با بهره گيري از نيروهاي متخصص، ماهر و توانمند

6S- راه اندازي و استفاده از نرم افزارها و اتوماسيون هاي اداري در راستاي دولت الکترونيك و 
0/02830/084تسهيل در امور اجرايي

7S0/0313/80/118- نظارت و بازرسي و اجراي نظام ارزيابى عملکرد

8S- گروهي بودن سفر )حج و بيشتر سفرهاي مذهبي به صورت گروهي سازماندهي شده و 
صورت مي گيرد( و نيز تعداد زياد افراد مشتاق و در صف انتظار براي انجام اعمال مناسك حج 
)چراکه تمامي افراد به دليل اجراي دستورات مذهبي دست کم يك مرتبه مجبور به انجام سفر 

براي مناسك حج مي باشند(
0/0363/420/123

9S- تحقق اشتغال با محوريت گردشگري مذهبي به صورت مستقيم و غير مستقيم، 
0/0413/260/134سودآورى اقتصادى براى کشور و نقش آن در تحقق رشد و افزايش تعامالت اقتصادي

10S- تمرکزگرايى و به کارگيري بودجه ريزي عملياتي در سازمان حج به  منظور تثبيت و 
0/0333/10/102کاهش هزينه اداري عمليات مناسك حج

11S- حج به دليل آموزه هاي ديني، اثرات منفي زيست محيطي و فرهنگي ـ اجتماعي 
کمتري از ساير سياحت ها دارد و موجب انتقال فرهنگي و حفظ ميراث فرهنگي و مذهبي 

جامعه مي شود
0/0273/10/084

12S- عالقه و عشق خدمت به زائر و شوق زيارت در نيروي انساني )عوامل و کارگزاران 
0/0343/20/109زيارتي( کارآمد و توانمند از تمامي اقشار جامعه

13S- مناسك حج در جمهوري اسالمي ايران موجب افزايش و ارتقاي سرمايه اجتماعي و 
0/0333/10/102احياي ارزش هاي ملي و اسالمي مي شود

جمع
445/01/532
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1w- نبود سياست مطلوب حج و زيارت و عدم برنامه ريزي مناسب براي ثبت نام واجدين 
شرايط و استفاده بهينه از منابع مالي حاصل از سپرده گذاران حج در جهت کاهش هزينه هاي 

سفر و ارائه خدمات مطلوب به زائرين
0/0461/140/052

2w- عدم اسکان خانوادگي و رعايت اسکان زائران از حيث فرهنگ و مذهب در هتل ها و نيز 
0/0351/240/043دوري هتل ها به حرم و عدم امکان برنامه ريزي افراد کم توان براى حضور در نمازهاي جماعت

3w- کاهش انگيزه در عوامل اجرايي در حج و عدم آشنايى کامل عوامل و زائران کاروان ها 
با زبان عربي، مقتضيات زمانى و مکانى و نيز ضعف تحول، نوآوري، ابتکار، خالقيت، عشق و 

عالقه به کار در کارگزاران
0/041/140/046

4w0/0321/250/045- افزايش معدل سنى و پراکندگى فرهنگى و مذهبي زائران

5w- عدم تعامل مثبت با عربستان براى تأثيرگذارى در جهان اسالم و دريافت امتيازات و 
0/031/70/051استفاده از امکانات کشور ميزبان براي ارائه خدمات مناسب تر به حجاج

6W- سليقه اي و سنتي بودن شيوه مديريت در حج )بي ثباتي مديريت، دومديريتي بودن 
سازمان يا به عبارت ديگر تداخل و نامشخص بودن حوزه وظايف و اختيارات سازمان حج 
و زيارت و بعثه مقام معظم رهبري(، جامع نبودن بخشنامه ها، آيين نامه ها، دستورالعمل ها، 

بي ثباتي و تغييرات مکرر آنها به نحوي که فرآيندهاي مديريت قبل، هنگام و بعد از اعزام زائر 
به درستي انجام نمي شود )بخشي نگري، نبودن هم افزايي، همپوشاني و موازي کاري(

0/031/80/054

7wـ فرصت کم از زمان فراخوان ثبت نام و اعالم ديرهنگام اسامي روحانيون و پزشکان 
0/0321/30/042کاروان ها و طوالني بودن مدت زمان سفر مناسك حج

8w- عدم ارتباط مؤثر با رسانه ها و عدم استفاده و بهره گيري مناسب براي ايجاد فضاي 
0/0311/50/047فرهنگي در جامعه با استفاده از فضاهاي مجازي و نداشتن سياست جامع در اين زمينه

9w- عرضه نامناسب محصوالت فرهنگي و آموزشي زائران از حيث زمان توزيع و تفاوت نياز 
0/0361/210/044زائران با توجه به اختالف سطح سواد و فرهنگ ايشان

10w- اطالع رساني نامناسب به زائران و آگاهي زائر نسبت به حقوق خود و حق سازمان و 
0/0361/190/043عدم به کارگيري نرم افزار جامع در حوزه اطالع رساني و اجرايي براي زائران و عوامل اجرايي...

11w- کم توجهي به فعاليت هاي علمي و ايجاد روزمرگي به جاي چشم انداز محوري، نداشتن 
0/0421/140/048اطالعات کافي از برنامه ها و سياست هاي برگزاري حج کشورهاي اسالمي

12w- ضعف اثربخشي نظام کارگزاري حج و زيارت در زمينة تحول معنوي زائران )وجود 
0/0371/170/043ضعف و نبود سازوکارهاي بروز خالقيت و نوآوري در نظام کارگزاري(

13W- ضعف در نظام امور کارگزاري و زيرساخت هاي ارتباطي و اطالعاتي با آنان و 
ماديگرا شدن بخشي از مديران و عوامل )عدول از ارزش ها و معنويات( و ثبات الزم نداشتن 

سياست هاي حاکم بر نظام کارگزاري )بهره مند نشدن نظام کارگزاري حج از سند راهبردي 
و...( و انسجام نداشتن فعاليت هاي کارگزاري مرتبط با حج، عمره و عتبات در سطوح اجرايي

0/0451/120/050

14W- الگوي رفتاري زائر، جامعيت و مطلوبيت الزم را ندارد. همچنين کم توجهي به منافع 
ملي، نقش و رسالت فرهنگي و اثربخش نبودن فعاليت هاي اجتماعي و عام المنفعه توسط 

زائران
0/0381/150/044

15W- وجود تنوع تمايالت و ناهمگوني فرهنگي زائران )ذائقه زائر، اشرافي گري، توقع زياد، 
0/04510/045کمبود آرامش روحي و رواني، توسعه نيافتگي معنوي و رفتاري( 

جمع 
0/555697/0

)IFE( 1229/2مجموع امتياز وزني عوامل داخلي
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با توجه به جدول شــمارة 1، کار کارشناسی در برنامه ريزي و انجام برنامه ريزي 
اجرايي، آموزشی، فرهنگی و تعليم و هدايت حجاج با امتياز وزني 192/0 و تالش 
همگانــي براي کار فرهنگي يا به  عبارت  ديگر نگاه فرهنگي در اجرا با امتياز وزني 
154/0 و نيز تحقق اشــتغال با محوريت گردشــگري مذهبي به صورت مستقيم و 
غير مســتقيم، سودآوری اقتصادی برای کشور و نقش آن در تحقق رشد و افزايش 
تعامالت اقتصادي با امتياز وزني 134/0 و ارائه خدمات اجرايي مطلوب و متمرکز 
براي تمامي زائران )شــامل: اسکان، حمل ونقل، تغذيه، بهداشت و...( با بهره گيري 
از نيروهــاي متخصص، ماهر و توانمند با امتياز وزني 133/0 مهم ترين نقاط قوت 
در زمينة سياســتگذاري فرهنگي و اجرايي مناسک حج در جمهوري اسالمي ايران 
شناسايي شــدند و از سوي ديگر سليقه اي و ســنتي بودن شيوه مديريت سازمان 
)بخشي نگري، نبودن هم افزايي، همپوشــاني و موازي کاري، بي ثباتي مديريت، دو 
مديريتي بودن سازمان يا به  عبارت  ديگر تداخل و نامشخص بودن حوزه وظايف و 
اختيارات سازمان حج و زيارت و بعثه مقام معظم رهبري( جامع نبودن بخشنامه ها، 
آيين نامه ها، دســتورالعمل ها، بي ثباتي و تغييرات مکرر آنها به نحوي که فرآيندهاي 
مديريت قبل، هنگام و بعد از اعزام زائر به  درســتي انجام نمي شــود با امتياز وزني 
054/0 و نبود سياســت مطلوب حج و زيارت و عدم برنامه ريزي مناســب براي 
ثبت نام واجدين شرايط و استفاده بهينه از منابع مالي حاصل از سپرده گذاران حج در 
جهت کاهش هزينه هاي سفر و ارائه خدمات مطلوب به زائران با امتياز وزني 052/0 
و عدم تعامل مثبت با عربستان برای تأثيرگذاری در جهان اسالم و دريافت امتيازات 
و استفاده از امکانات کشور ميزبان براي ارائه خدمات مناسب تر به حجاج با امتياز 
وزني 051/0 و ضعف در نظام مديريت امور کارگزاري و زيرساخت هاي ارتباطي 
و اطالعاتي با آنان و ماديگرا شدن بخشي از مديران و عوامل )عدول از ارزش ها و 
معنويات( و ثبات الزم نداشتن سياست هاي حاکم بر نظام کارگزاري )بهره مند نشدن 
نظام کارگزاري حج از سند راهبردي و...( با امتياز وزني 05/0، به ترتيب مهم ترين 
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نقاط ضعف فرهنگي و اجرايي مناســک حج در جمهوري اسالمي ايران شناسايي 
شدند. همچنين جمع کل وزن داخلي 1 و امتياز وزني آن 2,226 محاسبه گرديد.

2. تحليل و ارزيابي عوامل خارجي

در مرحلة ماتريس ارزيابي عوامل خارجي، مهم ترين فرصت ها و تهديدهاي 
مناســک حج در جمهوري اســالمي ايران ـ که با پرسشــنامه از کارشناسان و 
متخصصان اخذ گرديده ـ فهرســت شــده است. در ســتون دوم اين جدول به 
ميــزان ارزش و تأثيرگذاري هر مؤلفه و با مقايســه مؤلفه ها با يکديگر، ضريب 
اهميــت بين صفر تا يک به آن مؤلفه تعلــق مي گيرد. مقدار اين ضرايب بايد به 
شکلي باشــد که مجموع ضرايب مؤلفه ها، يک باشــد. در ستون سوم با لحاظ 
عالي يا معمولــي بودن فرصت ها به ترتيب رتبه 4 تا 3، و نيز با توجه به جدي 
يــا معمولي بــودن تهديدها به ترتيب رتبه 1 يا 2 اختصاص داده مي شــود. در 
صورتي  که عوامل خارجي در اين جدول بيش از 2,5 باشــد، به اين معناســت 
کــه فرصت هاي پيش رو، بــر تهديدهاي آن غلبه خواهد کــرد و چنانچه اين 
امتياز کمتر از 2,5 باشــد، نشــان دهنده غلبه تهديدها بر فرصت ها خواهد بود. 
نتايج در جدول شــماره 2 ارائه گرديده اســت. با توجه به جدول شــمارة 2، 
توجه به مضمون حج و استفاده از برکات آن و آشنا کردن حجاج با معنويت 
مســلمانان  اجتماع  از  معنوی  استفاده  و  حج  در  معنوی  حالت  به  رسيدن  و 
)برقراری وحدت اسالمی و اخوت و مودت بين مســلمانان، پرهيز از اختالف( 
و تالش برای استقالل مســلمانان با امتياز وزنــي 0,21، بهره مندي از محتوای 
سياسی و اجتماعی حج )توجه به نياز جهان اسالم، رسيدگی به وضع اجتماعی 
از  آگاهی  آنان،  برابر  در  اتحاد  و  اسالم  دشمنان  مسلمان، شناخت  کشورهای 
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سرنوشت يکديگر، آشنايی و برقراری الفت، تبــادل  نظــر و تجربيات( با امتياز 
وزني 0,197، ســرمايه گذاري در زمينه هاي اســکان، حمل ونقل، تغذيه، تهيه و 
تأمين مايحتاج و بهداشــت حجاج با امتياز وزني 0,19 و آشــنايي کشــورها با 
بازارهــا و محصوالت توليدي و خدمات همديگر )مشــارکت در تأمين کاالها 
و خدمات مورد نياز يکديگر( براي همگرايي اقتصادي، ايجاد بازار مشــترک با 
بهره گيري از نشان تجاري با امتياز وزني 0,18 به ترتيب مهم ترين نقاط فرصت 
در زمينة برگزاري مناســک حج در جمهوري اسالمي ايران شناسايي شدند. از 
ســوي ديگر عدم حفظ امنيت زائران با امتياز وزني 0,043، بازارگردی و توجه 
به امور تجاری )فرهنگ تهيه ســوغات که در جامعه ايراني مرســوم اســت که 
حجاج هزينه هاي بسياري را صرف سياحت شهري براي خريد اجناس ـ عمومًا 
بي کيفيت ـ مي کنند(، خريد کاالهای خارجی و خروج ارز از کشــور توســط 
زائــران با امتيــاز وزني 0,042، تعداد زياد در صف انتظــار زائران حج تمتع و 
تقاضاي تشــرف با امتياز وزني 0,041 و انجام اقداماتي که موجب تفرقه انگيزي 
و اختالف بين شيعه و سنی يا تحريک احساسات اهل سنت و تضعيف روحيه 
مســلمانان و خدمت به دشمن و کينهتوزی مي شــود، با امتياز وزني 0,041 به 
ترتيب مهم ترين نقاط تهديد در برگزاري مناســک حج در جمهوري اســالمي 

ايران شناسايي شدند.

.
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جدول شماره 2: نتايج تجزيه  و تحليل عوامل خارجي )فرصت ها و تهديدها(

ضريب عوامل خارجي استراتژيک )فرصت ها و تهديدها(
امتياز وزني رتبهاهميت

)ضريب*رتبه(

ت
فرص

1O0.0353.60.126- ارائه الگوى فرهنگى و رفتار زائر ايرانى براى ساير حجاج

2O0.0333.510.116- ارتباط با مسلمانان و آگاه سازي آنان و تبديل حج به حرکت عظيم اسالمى

3O- دفاع از ملت هاي مظلوم )حمايت از ملت فلسطين( و بيدارى اسالمى 
و فروريختن ترس مسلمانان از استکبار جهانى و شناخت و تجزيه  و تحليل 

بحران هاي موجود در کشورهاي اسالمي و يافتن راه  حل آن
0.0423.680.15

4O- نزديک کردن حج به اهداف آن )دورى از ماديگري و...( و کمک به 
0.0453.750.17محرومين و اقشار ضعيف جامعه

5O- توجه به مضمون حج و استفاده از برکات آن و آشنا کردن حجاج 
با معنويت و رسيدن به حالت معنوى در حج و استفاده معنوى از اجتماع 

مسلمانان )برقرارى وحدت اسالمى و اخوت و مودت بين مسلمانان، پرهيز 
از اختالف( و تالش براى استقالل مسلمانان

0.05240.21

6O- تدبر در امور حج )توجه به فلسفه حج ترقى و تعالى مسلمانان( و افزايش 
0.0443.70.16درك و بصيرت حجاج )درك مشکالت مسلمانان و تالش براى رفع آنها(

7O- بهره مندي از محتواى سياسى و اجتماعى حج )توجه به نياز جهان 
اسالم، رسيدگى به وضع اجتماعى کشورهاى مسلمان، شناخت دشمنان 

اسالم و اتحاد در برابر آنان، آگاهى از سرنوشت يکديگر، آشنايى و برقرارى 
الفت، تبادل  نظر و تجربيات(

0.053.950.197

8O- دفاع از انقالب اسالمي )و حفظ آبروى اسالم و عزت ج.ا.ا، صدور 
0.02530.075انقالب اسالمى، معرفى هويت انقالب اسالمى(

9O0.033.350.1- احياي حج ابراهيمي )تحقق آرمان ها(

10O- بهره برداري از آثار فردي و جمعي حج )نشان دادن عظمت اسالم 
0.0283.20.09به غير مسلمانان و اقتدار جامعه اسالمى(

11O0.0373.650.135- برائت از مشرکين )فرياد سياسى از روى ايمان و تقوا )واجب سياسى((

12O- عبوديت خدا و کفر به طاغوت )روح و معناى حج(، حرکت به سمت 
0.0453.80.17فرج و عمل به قرآن )توجه به معنويات و اخالص در عمل، تحکيم عمود دين(

13O- استفاده مطلوب از فرصت بين المللي و حفظ عزت و سود رساندن به 
0.0323.480.11دنياى اسالم

14O- سرمايه گذاري در زمينه هاي اسکان، حمل ونقل، تغذيه، تهيه و 
0.0493.90.19تأمين مايحتاج و بهداشت حجاج

15O- آشنايي کشورها با بازارها و محصوالت توليدي و خدمات همديگر 
)مشارکت در تأمين کاالها و خدمات مورد نياز يکديگر( براي همگرايي 

اقتصادي، ايجاد بازار مشترك با بهره گيري از نشان تجاري
0.0473.850.18

0.5952.179جمع



SW
O

T ل
مد

س 
سا

برا
ان 

اير
ي 

الم
اس

ي 
ور

مه
ر ج

ج د
ک ح

اس
 من

ي
ذار

تگ
اس

سي
رد 

هب
را

210 

تهديد

1T- انجام اقداماتي که موجب تفرقه انگيزي و اختالف بين شيعه و سنى 
يا تحريک احساسات اهل سنت و تضعيف روحيه مسلمانان و خدمت به 

دشمن و کينهتوزى مي شود
0.0161.90.030

2T- بازارگردى و توجه به امور تجارى )فرهنگ تهيه سوغات که در 
جامعه ايراني مرسوم است که حجاج هزينه هاي بسياري را صرف 

سياحت شهري براي خريد اجناس ـ عموماً بي کيفيت ـ مي کنند(، خريد 
کاالهاى خارجى و خروج ارز از کشور توسط زائران

0.0331.30.043

3T- تقابل ديدگاه هاي سياسي زائران کشورمان با زائران کشورهاي 
ديگر )که ناشي از تفاوت نظام ها و ساختارهاي سياسي کشورهاي 

اسالمي مي باشد(
0.0361.150.041

4T- انجام امورى که موجب وهن نظام است )انجام اقدامات مجرمانه 
0.0221.750.039توسط زائران مانند حمل مواد مخدر و...(

5T0.0211.650.035- برخورد و رفتار غير صحيح زائران کشورمان با ساير حجاج

6T- انجام کارها يا رعايت نکردن اموري که موجب ايجاد هرج ومرج در 
0.031.20.036کشور ميزبان و خدشه در انجام درست اعمال مناسک حج مي شود

7T- انجام اشتباه اعمال توسط زائر که موجب استرس و حتي ابطال 
0.0311.30.040مناسک حج زائر مي شود

8T- عدم اعتماد بين زائران ايراني و ساير ملت ها به دليل اعتقاد به 
وجود بافت حکومتي وابسته در کشورهاي اسالمي و علي الخصوص وجود 
تعارض بين سياست هاي کشور سعودي با سياست هاي جمهوري اسالمي

0.04210.042

9T- احساس روح عدم اتکاي به نفس و تضعيف فرهنگ ابتکار و 
استقالل با تحت تأثير قرار گرفتن و مشاهده امکانات و خدمات به روز و 

پيشرفته دنيا در کشور ميزبان )به دليل وابستگي سياسي(
0.0211.80.038

10T0.01220.024- شيوع بيماري هاي واگيردار در حج ميان زائران

11T0.0231.60.037- عدم حفظ امنيت زائران

12T0.0331.10.036- تعداد زياد در صف انتظار زائران حج تمتع و تقاضاي تشرف

13T- افزايش هزينه سفر با توجه به تغييرات نرخ دالر و کاهش توان 
0.0351.050.037پرداخت آن توسط زائران در ليست انتظار

14T- مصرف زدگي جوامع اسالمي و انتخاب الگوهاي مصرفي غربي و 
0.0231.450.033تأثير آن بر زائران کشورمان

15T- ضعف در زيرساخت هاي صنايع حمل ونقل هوايي و عدم امکان 
0.0271.250.034ارائه خدمات مناسب به زائران

40/0545/0جمع

)EFE( 1724/2مجموع امتياز وزني عوامل داخلي

3. اولويت بندي استراتژي ها

از مقايســة عوامل داخلي و خارجي در ماتريس SWOT اســتراتژي هاي قابل 
قبولي از ميان، استراتژي هاي اوليه به دست آمد. فرآيند اولويت بندي استراتژي هاي 
سياســتگذاري فرهنگي و اجرايي مناســک حج در جمهوري اسالمي ايران در دو 

مرحلة زير صورت پذيرفت:

مرحله اول: اولويت بندي عوامل چهارگانه

SWOT )قوت هــا، ضعف ها، فرصت ها و تهديدها( بــا توجه به نتايج نمودار 

شــمارة 2، فرصت ها با ميانگين 2,179 در رتبه اول، قوت ها با ميانگين 1,532 در 
رتبه دوم، ضعف ها با ميانگين 0,697 در رتبه سوم و تهديدها با ميانگين 0,545 در 

رتبه چهارم قرار مي گيرند.

نمودار شمارة 2: اولويت بندي عوامل چهارگانه SWOT )قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدها(

مرحله دوم: اولويت بندي استراتژي هاي قابل  قبول

اســتراتژي هاي قابل قبول، با توجه به تصوير نمودار شمارة 3، از ترکيب عوامل 
چهارگانه SWOT به دست مي آيند. با توجه به اين نمودار، ميانگين عوامل دوبه دو  922.2
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سياســتگذاري فرهنگي و اجرايي مناســک حج در جمهوري اسالمي ايران در دو 

مرحلة زير صورت پذيرفت:

مرحله اول: اولويت بندي عوامل چهارگانه

SWOT )قوت هــا، ضعف ها، فرصت ها و تهديدها( بــا توجه به نتايج نمودار 

شــمارة 2، فرصت ها با ميانگين 2,179 در رتبه اول، قوت ها با ميانگين 1,532 در 
رتبه دوم، ضعف ها با ميانگين 0,697 در رتبه سوم و تهديدها با ميانگين 0,545 در 

رتبه چهارم قرار مي گيرند.

نمودار شمارة 2: اولويت بندي عوامل چهارگانه SWOT )قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدها(

مرحله دوم: اولويت بندي استراتژي هاي قابل  قبول

اســتراتژي هاي قابل قبول، با توجه به تصوير نمودار شمارة 3، از ترکيب عوامل 
چهارگانه SWOT به دست مي آيند. با توجه به اين نمودار، ميانگين عوامل دوبه دو  922.2



SW
O

T ل
مد

س 
سا

برا
ان 

اير
ي 

الم
اس

ي 
ور

مه
ر ج

ج د
ک ح

اس
 من

ي
ذار

تگ
اس

سي
رد 

هب
را

212 

با هم جمع شده است.

نتايج نهايي اولويت بندي اســتراتژي ها در نمودار3 آورده شده است که نشان 
مي دهد اســتراتژي هاي SO با ميانگين 3,064 در رتبه اول، اســتراتژي هاي ST با 
ميانگين 2,229 در رتبه دوم، استراتژي هاي wo با ميانگين 2,077 در رتبه سوم و 

درنهايت استراتژي هاي wt با ميانگين 1,242 در رتبه چهارم قرار دارد.

نمودار شماره 3: نحوه شکل گيري استراتژي ها و رتبه بندي آنها

بنابراين استراتژي الزم از ميان موقعيت هاي چهارگانه )تهاجمي، اقتضايي، انطباقي 
و تدافعي( با توجه به چگونگي وضعيت فرهنگي و اجرايي مناسک حج با استفاده 
از نمــرات نهايي که از ماتريس ارزيابي عوامل داخلي )قوت و ضعف( و خارجي 

)فرصت و تهديد( به دست مي آيد، مشخص مي شود.

با توجه به نمودار شــمارة 4، راهبرد غالب در سياستگذاري فرهنگي و اجرايي 



هم
ه د

مار
ش

213 

رت
زيا

ج و 
ه ح

نام
ش

وه
پژ

13
99

ز   
ايي

پ

مناسک حج در جمهوري اسالمي ايران، راهبرد رقابتي يا تهاجمي )so( است. لذا 
مي توان با استفاده از فرصت ها و قوت هاي موجود، حداکثر استفاده را برد.

نمودار شماره 4: اولويت بندي استراتژي هاي قابل  قبول فرهنگي و اجرايي مناسک حج در 
جمهوري اسالمي ايران

همانطور که پيش از اين توضيح داده شــد، در اين راهبردها تمرکز بر حداکثر- 
حداکثــر نقاط قوت دروني و فرصت هاي بيروني اســتوار اســت که اصوالً تمام 
سيستم ها خواهان چنين وضعيتي هستند تا قادر باشند همزمان قوت و فرصت هاي 

خود را به حداکثر برسانند.

نتيجه گيري

با توجه به اينکــه هدف اصلی پژوهش شــناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت و 
تهديد مناســک حج و ارائه اســتراتژي راهبردی اداره امور حج ابراهيمی، از طريق 
تدوين تجارب نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران بر اساس انديشه، آرا، نظرات، 
رهنمودها و تدابير حضرت امام خمينی=، حضرت امام خامنهای)مدظلهالعالی( و 
قانون  اساسی جمهوری اسالمی ايران بوده است، بنابراين پس از تحليل محتوا و 
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تبيين گفتمان و استخراج محورها و رويکردهای واليت فقيه و همچنين رويکردهای 
قانون اساسی کشــورمان در اداره امور حج ابراهيمي، نســبت بــه تعيين اهم ابعاد، 
مؤلفهها، شاخصها و روابط بين آنهــا با نگاهي تطبيقي به حج گزاري کشــورهاي 
اسالمي هدف و با استفاده از نظر خبرگان و صاحب نظران عرصه حج گام برداشته 

شد.

از ســوي ديگر ارزش هاي مناسک حج جمهوري اسالمي ايران از منظر خبرگان 
اين پژوهش، داراي برجســتگي خاصي بوده اســت. توجه به روح و محتواي حج 
ابراهيمي مورد تأکيد جدي بوده اســت. در واقع سازمان حج و زيارت و بعثه مقام 
معظم رهبري داراي مســئوليت مهم و حساس که منشأ ترويج فرهنگ معنويت و 
ارزش ها در ســطح جامعه است و شبکه ســازي در اين امر را ضروري تشخيص 
دادند و حرفه اي و کارآمدي ايشــان را به عنوان ارزش تلقي کردند و حســب نظر 
غالب خبرگان، واليت مداري و حفظ عزت و کرامت زائر و تعامالت محيطي جزو 
ارزش هاي حج در جمهوري اســالمي ايران محسوب شده است. در نهايت تمامي 
خبرگان بر اين اصل تأکيد داشتند که پياده سازي فرامين و تدابير بنيانگزار جمهوي 

اسالمي ايران و رهبر معظم انقالب در امر حج، يک امر ارزشي تلقي مي شود.

به اين منظور ارائه راهکارهاي راهبردي مناســب براي سياســتگزاري فرهنگي 
 ،SWOT و اجرايي مناســک حج در جمهوري اسالمي ايران، با اســتفاده از مدل
ظرفيت ها و محدوديت هاي پيش روي ســازمان مورد مطالعه، مشخص و شناسايي 
شد. يافته هاي پژوهش حاضر نشان مي دهد که راهبرد غالب مناسک حج جمهوري 
اسالمي ايران، راهبرد رقابتي يا تهاجمي است. بنابراين مي توان با تمرکز بر حداکثر- 
حداکثر نقاط قوت دروني و فرصت هاي بيروني، حداکثر استفاده را برد. با توجه به 
نتايج حاصل از يافته ها، وجود عزم جدي و اراده قوي براي تالش و کار کارشناسی 
در برنامهريزی و انجام برنامهريزی اجرايــي، آموزشی، فرهنگی و تعليم و هدايت 
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حجاج، با امتياز وزني 0,192، سليقه اي و سنتي بودن شيوه مديريت در حج )بي ثباتي 
مديريت، دومديريتي بودن ســازمان يا به عبارت ديگر تداخل و نامشــخص بودن 
حوزه وظايف و اختيارات ســازمان حج و زيارت و بعثه( جامع نبودن بخشنامه ها، 
آيين نامه ها، دســتورالعمل ها، بي ثباتي و تغييرات مکرر آنها به نحوي که فرآيندهاي 
مديريت قبل، هنگام و بعد از اعزام زائر به درســتي انجام نمي شــود )بخشي نگري، 
نبودن هم افزايي، همپوشاني و موازي کاري( با امتياز وزني 0,054، توجه به مضمون 
حج و استفاده از برکات آن و آشنا کردن حجاج با معنويت و رسيدن به حالت 
معنوی در حج و استفاده معنوی از اجتماع مسلمانــان )برقراری وحدت اسالمی و 
اخوت و مودت بين مسلمانان، پرهيز از اختالف( و تالش برای استقالل مسلمانان با 
امتياز وزني 0,21 و عدم حفظ امنيت زائران با امتياز وزني 0,043 به ترتيب مهم ترين 
نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت و تهديد در زمينة برگزاري مناسک حج شناسايي 

شدند.

با توجه به داده هاي پرسشــنامه، ميانگين کلي عوامل Swot )قوت ها، ضعف ها، 
فرصت ها و تهديدها( بدين شــرح است: فرصت ها با ميانگين 2,179 در رتبه اول، 
قوت هــا با ميانگين 1,532 در رتبه دوم، ضعف ها با ميانگين 0,697 در رتبه ســوم 
و تهديدهــا با ميانگين 0,545 در رتبه چهارم. در نهايت با ترکيب عوامل چهارگانه 
در توليد استراتژي هاي »WO, WT, SO, ST«، استراتژي ها بدين شکل رتبه بندي 
شــدند: اســتراتژي هاي SO با ميانگين 3,064 در رتبه اول، اســتراتژي هاي ST با 
ميانگين 2,229 در رتبه دوم، اســتراتژي هاي wo با ميانگين 2,077 در رتبه سوم و 

استراتژي هاي WT با ميانگين 1,242 در رتبه چهارم. 

در پايان با توجه به نتايج حاصل از پژوهش و اينکه مناســب ترين اســتراتژي 
براي اتخاذ و سياستگزاري مناسک حج در جمهوري اسالمي ايران، راهبرد رقابتي 
يا تهاجمي )so( اســت، لذا بر اين اســاس و براي دستيابي به اينکه چه ساختاري 
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براي ايفاي نقش ها و برآوردن انتظارات توســط نظام حج در توسعه فرهنگ ملي و 
ديني و ســطح بين المللي قابل تصور است، طراحي مدلي پيشنهاد مي شود که پس 
از بررســي، ترکيب مضامين برآمده از نتايج پژوهش حاضر و تبيين آرمان و فلسفه 
نظــام حج با تأکيد بر تعامل بين عوامل داخلي و خارجــي و نگاه آينده پردازانه با 
شــناخت و برنامه ريزي راهبردي و تالش در راســتاي ارتقاي سطح کمي و کيفي 
با اســتفاده از تجربيات جهاني )کشورهاي اسالمي( و اصول و مباني حاکم بر نظام 
توســعه حج و به ويژه شرايط بومي کشور بتوان تحقق اهداف عبوديت و معنويت 
حج در زمينه  توسعه اخالقي و معنوي زائران، وحدت و انسجام اسالمي و همچنين 
برائت در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي، سياســي و اقتصادي حج با در نظر گرفتن 
ســطوح محيطي )عملياتي، تعاملي، زمينه اي( تحت هدايــت و راهبري يک نهاد 
فرابخشــي به صورتي نظام مند فعاليت و تالش کنند و در عين حال تالش شود تا 
طي يک فرآيند ساختاريافته، همه زائران و کارگزاران و شرکت کنندگان در مراسم و 
دستگاه ها و سازمان ها و نهادهاي مرتبط با گذراندن مرحله آماده سازي، توانمندي ها 
و ظرفيت هاي الزم را براي اجراي مراســم کســب کنند و با انجام اعمال اثربخش 
و کارا، چشم انداز توسعه حج متناســب با شرايط فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و 

سياسي را محقق سازند.
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اجالي،پرويــز)1371ش(،سياستگذاري .1 
و برنامه ريزي فرهنگي در ايران،تهران،

نشرني.
روش .1  )1370ش(، حســن احمــدي،

برنامه ريــزي در بخش فرهنگ،تهران،
سازمانبرنامهوبودجه.

اســکندري،مجتبــي)1388ش(،طراحي .1 
و تبيين الگوي توانمندســازي مديران 
کاروان حج ج.ا.ايران.پاياننامهدکتري

دانشگاهتهران.
هاشــميان.1  و ســيدمهدي الوانــي،

سيدمحمدحسين)1387ش(،ارائه مدل 
بخش  متوازن  سياســت گذاري  بومي 
فرهنــگ،)مجموعهمقــاالتهمايش
توســعهوتحــولدرفرهنــگوهنر(،

انتشاراتسمت.
ايمــان،محمدتقــي)1386ش(،مبانــي .1 

و  تحقيق کمي  پاراديمي روش هــاي 
کيفي در علوم انســاني،قم،پژوهشگاه

حوزهودانشگاه.
پيرسورابينسون)1393ش(،برنامه ريزي .1 

دکتر ترجمة اســتراتژيک، مديريت  و 
سهرابخليليشوريني،تهران،انتشارات

يادوارهکتب.

حســينلي،رســول)1379ش(،مباني و .1 
اصول سياســت فرهنگي در جمهوري 
اسالمي ايران)مجموعهمقاالت(،تهران،

نشرني.
داناييفرد،حسنوالوانيسيدمهديوآذر،.1 

عادل)1392ش(،روش شناسي پژوهش 
کمي در مديريت؛ رويکردي،دانشــگاه

تهران.
رستگارجويباري،ولىاهلل)1377ش(،آثار .1 

معنوي و تربيتي حج،تهران،نفيس.
رضايي،محسن)1380ش(،سرمشقي براي .1  

سياســتگذاري و برنامه ريزي فرهنگي،
تهران،مليکا.

ســبحاني،جعفر)1384ش(،در ساحل .1  
تقريب،تهران،نشرمشعر.

شايســته،مهــدي)1394ش(،ارزيابــي.1  
سياستگذاريهايصدورانقاباسامي
،)swot(ايرانازمنظرماتريسســوات
پژوهشــنامهانقاباسامي،شماره17،

زمستان1394.
شــريعتي،شــهروزوعظيميطرقدري،.1  

راهبردي  الزامــات  ،)1393( محمــد
بحران،  مديريت  در  اسالمي  جمهوري 
فصلنامهتحقيقاتفرهنگيايران،شماره

27،پاييز1393.
شريفي،سيدعليرضاوفاضلي،عبدالرضا.1  

)1391(،واکاوي سياستگذاري فرهنگي 



SW
O

T ل
مد

س 
سا

برا
ان 

اير
ي 

الم
اس

ي 
ور

مه
ر ج

ج د
ک ح

اس
 من

ي
ذار

تگ
اس

سي
رد 

هب
را

218 

در جمهوري اسالمي ايران، آسيب ها و 
راهبردها،مجلسوراهبرد،شــماره69،

بهار1391.
شفيعي،حسين)1383ش(،نمودهايي از .1  

پيامبر  توصيه ها و کارکردهاي اخالقي 
اعظم9 در حج،ميقاتحج،شــماره

56،تابستان1385.
صالحياميري،ســيدرضا)1387(،مباني .1  

سياســتگذاري و برنامه ريزي فرهنگي،
تهران،مرکزتحقيقاتمجمعتشــخيص

مصلحتنظام.
صالحــي،نادعلي)1378ش(،»نقش حج .1  

در تقريب مذاهب اســالمي«، فصلنامه 
ميقات حج،شماره30.

صائميــان،آذروازغنــده،رضا)1386(،.1  
»چالش هاي ايران براي ورود به سازمان 
تجــارت جهاني با اســتفاده از الگوي 
swot«،دوميــنکنفرانــسبينالمللــي

مديريتاستراتژيک،تهران.
فاضلــي،نعمــتاهللومرتضــوي،قليچ.1  

)1392(،نگرشي نو به سياست فرهنگي،
سياســتفرهنگــيازديــدگاهمطالعات

فرهنگي،تهران،انتشاراتتيسا.
مجموعه .1   فخلعي،محمدتقي)١٣٨٣ش(،

گفتمان هاي مذاهب اسالمي،نشرمشعر.
ـــــــ)1383ش(،آشــنايي با پيشينه،.1  

مبانيوديدگاههايمذهبشيعه،نشرني.

فقيــهعليآبادي،هــادي)1387(،طرح .1  
توسعه نظام جامع حج،تهران،سازمانحج

وزيارت.
قاضيعسکر،ســيدعلي)1376ش(،حج .1  

و حرمين شريفين در تفسير نمونه،تهران،
مشعر.

کوشکي،محمدصادق)1379ش(،تأملي .1  
در  انديشه سياسي امام خميني=،تهران،

مرکزاسنادانقاباسامي.
گلکار،کوروش)1384ش(،مناسب سازي .1  

براي   )Swot( ســوآت  تحليل  تکنيک 
کاربرد در طراحي شهري،فصلنامهصفه،

سالپانزدهم،شماره41.
گــودرزي،غامرضــا)1392ش(،طرح .1  

تعالي حج،تهران،سازمانحجوزيارت.
لطيفــي،ميثموظهوريــانابوترابي،ميثم.1  

)1394ش(،تدويــن الگــوي ارزيابي 
شــاخص هاي فرهنــگ عمومي در 
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