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  چكیده
است.  اسالم جهان برای ایگسترده هایظرفیت دارای عبادی و سیاسی عمل یک فروع دین و به عنوان حج

رسانی به زائران با فرراز   قرن تجربه در امر خدمت صورت نوین حداقل با نیماجرای عملیات حج و زیارت به
برآمرده از تحقیقرات علمری     وو فرودهای زیادی مواجه بوده است. این مهم به علت نداشتن الگوی مناسب 

رو هدف اصلی پژوهش  رو است. ازاینهای زیادی روبه چالش بان همچناگذشت سه دهه از انقالب،  پس از
پرژوهش  نظام کارگزاری حج و زیارت ج.ا.ا اسرت. برر ایرن اسرا ،      های بندی ابعاد و مؤلفه تبیین و اولویت

بخش کیفری پروتلرل    در استشده، ترکیبی  های گردآوریلحاظ نوع داده از نظر هدف کاربردی و حاضر از
برا   هرا، داده آوریروش جمر  نفر بوده است و در بخش کمی از  03ذهن کاوی با خبرگان به تعداد  مصاحبه
نظرران،  آمراری ایرن تحقیرت متشرلل از صراحب      جامعه صورت میدانی انجام گردید. پرسشنامه به استفاده از

نرد بروده   گیرری هدفم  و روش نمونره  نفرر  03متخصصان و خبرگان حوزه کارگزاری حج و زیارت به تعداد 
حاصل گردید. نتایج پژوهش نشان داد  PLSو  SPSS افزارهای استفاده از نرم است. اعتبار الگوی تحقیت با

نظرام  »سرایر ابعراد بره ترتیرب      دارای اولویت اول و ،«نظام مدیریت»بعد الگوی نظام کارگزاری  5که از بین 
اند.  های بعدی قرارگرفته اولویت در« ت محییینظام تعامال»و « های کلیدیفعالیت»، «نظام پشتیبانی»، «ارزشی

، «سرازی سرفر زائرر   روان»، «معنویرت »، «نظارت و کنتررل »های  مؤلفه احصاء شده، مؤلفه 92همچنین از بین 
تررین   به ترتیب حائز بیش« گزاری کارگزارانپذیری و خدمتمسئولیت»و « ای و کارآمد بودن کارگزارحرفه»

 کارگزاری حج و زیارت است. ن دستاورد این پژوهش پیشنهاد ایجاد نهادتری مهم امتیاز شدند. از

های کارگزاری. نظام کارگزاری، حج و زیارت ج.ا.ا، مدیریت راهبردی، نظریهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
تجربه در  قرن مینیک نهاد مردمی و اجتماعی دارای حداقل  عنوان بهگزاری حج و زیارت نظام کار

الحرام و عتبات عالیات در ایران، با فراز و فرودهای زیادی  اهلل تیبرسانی به زائران امر خدمت

هزار  54دفتر زیارتی در سراسر کشور و  9153 یدارامواجه بوده است. در حال حاضر این نهاد 

پست تخصصی مرتبط ساالنه به بیش از دو میلیون نفر از زائران کشور خدمات  1142نفر عوامل و 

(. آنچه اهمیت انجام این پژوهش را به ذهن 1024نماید )سازمان حج و زیارت، ارائه می زیارتی

نظران و خبرگان حج، در حال حاضر نظام کارگزاری کند این است که به اذعان صاحبمتبادر می

ی پیش روی متولیان و متصدیان امر ازهایندارای الگوی مناسبی برای پاسخگویی به الزامات و 

ضعف هویتی، ساختاری، عدم انسجام در امر تعامالت محییی و رویلرد سیستمی و نقصان نیست. 

ها و تحلیل فرصت ژهیو بههای اجرایی های بالقوه و بالفعل دستگاهگیری مناسب از ظرفیتدر بهره

مناب  ملی و همچنین گسست بین زائر، کارگزار و سازمان حج وجود دارد. بعالوه الزامات 

زیارت را  برگزاری حج و یوسو سمتاخیر  یها سال درکشور عربستان  ژهیو بهزبان کشورهای می

 یریگ سختجهت اجرای عملیات عمره،  ها دولتبا شرایط خاصی مواجهه نموده است)محدودیت 

علم مدیریت  روزافزونجهت ایجاد تعامالت بعثه کشورها با یلدیگر و...( از سوی دیگر توسعه 

گری در امور  از تصدی ها دولتکار مردم به خودشان و پرهیز  یواگذارو  جهت تسهیل اداره امور

زیارت شده است.  سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مزید توجه به مدیریت نوین در حج و

( ترکیه)سیف 1000( اندونزی،)نادری 1007برخی از کشورهای اسالمی ازجمله مالزی،)فقیه 

( بنابراین 1024اند.)باقری  مثبتی برداشته و توفیقاتی هم داشته یها گامزمینه  نیا در( و...1002

زیارت پس از گذشت نزدیک به  وقت آن رسیده است تا نظام جمهوری اسالمی و سازمان حج و

 یاتیعمل واجرایی  یها نهیزمانقالب اسالمی بازنگری فرایندی و ساختاری  یروزیپ از دهه چهار

کلی  سؤال. لذا پژوهش حاضر در پی پاسخ به این دهند قرارزیارت را در دستور کارشان  حج و

-یی مختص به خود میها مؤلفهچه ابعاد و دارای  یراننظام کارگزاری حج و زیارت ج.ا.اکه است 

 باشد؟
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 مباني نظری

  شناسيپیشینه  

سرازمان حرج و زیرارت و محققرین      موردتوجره تاکنون موضوع نظام کارگزاری کمتر  که نیانظر به 

، بنابراین در مورد نظام کارگزاری پرژوهش مسرتقلی   است بوده مدنظر کارگزاران شتریبو  قرارگرفته

 موضروعات  وزیرارت، مسرائل    ومبرانی حرج    به شتریب شده انجامصورت نگرفته و سایر تحقیقات 

اشراره  هرا  اند که در زیر بره برخری از آن  اجرایی مرتبط با آن پرداخته اتیعمل کارگزاران، نظامات و

 شود. می

 از گذر ها و موان  دستیابی به حج میلوب و عواملچالش« نظام جام  توسعه حج» پژوهش. در 1 

مرورد تبیرین قررار گرفرت. نتیجره       محمردی  رر  ابراهیمری  حرج  بره  رسریدن  و موجرود  هایشلاف

های کانونی نظام جام  توسعه  ها در این پژوهش به شناسایی فرایندها و شاخصداده لیوتحل هیتجز

 ازمسرلمین، برائرت    انسرجام  وشامل: اتحاد  شده ییشناساحج منجر شد. ازجمله فرایندهای کانونی 

سازی زائران، صیانت و توسعه دستاوردهای حج بوده است. دیگر ابعاد تحقیت نظرام   آماده ،نیمشرک

گانره   افزاری فراینردهای سره   افزاری و سخت ها و عوامل پشتیبانی نرم ( مؤلفه1مل )مدیریتی حج شا

هررا و عوامررل راهبررری و مرردیریت عالیرره فراینرردهای کررانونی و پشررتیبانی    ( مؤلفرره9) وکررانونی 

هرای   ی هدایت، همراهنگی و کنتررل( در تعامرل برا محریط     ده سازمانریزی،  گذاری، برنامه )سیاست

 (.1007ی، آباد یعلاست )فقیه  داخلی و خارجی بوده

 نظر از منیقی و علمی مبانی زیارت و حج موجود عملیات« طرح تعالی حج». در تحقیت با عنوان 9

مورد تبیین قرار گرفت و منجر بره شناسرایی و    میلوبوض   با موجود وض  بین تفاوتیی و اجرا

الملرل و  نام، اجرایی، سیاسی و برین های مدیریتی، فرهنگی، زائر، ثبتتبیین وض  میلوب در حوزه

هرای هرر یرک پرداخرت. همچنرین در ایرن پرژوهش        اقتصادی شد و محقت به شناسرایی شراخص  

 زیرارت  و حج راهبردی کنترل و پایش زیارت و فرآیندهای و حج راهبردی ریزیبرنامه فرآیندهای

هرای  بره ارائره برنامره   میلوب و تقویت تعامالت درونی و بیرونی تبیین شد. عالوه بر این، محقرت  

هرای حروزه   برای هریرک از مجموعره   موردمیالعهدر محورهای مختلف  شده یبند زماناجرایی و 

 (.1021ستادی و عملیاتی سازمان حج و زیارت پرداخته است )گودرزی، 

بررسی تیبیقی تحروالت اداری سرازمان حرج و زیرارت برا      »توان به میالعاتی همچون همچنین می

طراحی و تبیین الگویی برای توانمندسازی مدیران »(؛ 1072)روحانی منش، « أثیر آنطرح کایزن و ت
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اسرتخراج مفراهیم راهبرردی حرج و زیرارت از      »(؛ 1007)اسرلندری،  « های حرج ج.ا.ایرران  کاروان

تعیرین الزامرات تحقرت     منظرور  بره یه( و مقام معظم رهبری ... علهای امام خمینی )رحمت ااندیشه

میالعه و بررسی موضوع حج در پنج کشور هردف  »(؛ 1000)اسدی فرد، « اهیمیانداز حج ابرچشم

تبیین مختصات تربیت فردی و اجتماعی حرج  »(؛ 1002)سیف، « ها آنها و تجربیات  یژگیوو تبیین 

، زاده لیاسماع« )قش حج در تحقت توسعه اقتصادی میلوب اسالمن»(؛ 1021)فقیهی، « اسالم نظر از

 ( اشاره نمود.1021

 مفهوم شناسي: 

افزاری که در ارتباطی  افزاری و نرم دار متشلل از عناصر سخت ای است هدف نظام مجموعه :نظام

دار با یلدیگر قرار دارند و برای تأمین یا تحقت هدف مشخصی با یلدیگر و نیز با  خاص و معنی

 (.99: 1007آبادی، علیباشند. )فقیه عوامل پیرامونی در تعامل می

پردازد و جزئی کارگزاری عاملی است که درون سیستم حاکمیت به ایفای نقش می :مفهوم کارگزاری 

 (.23: 1009گیرد )نوایی، از مجموعه کاری و خدمتی حاکمیت را بر عهده می

 باهردف منرت  گرزاری بری  نهادی است ارزشی، انقالبی، مردمی، خردمت نظام کارگزاری حج و زیارت:  

نظارت سازمان حج و زیارت که دارای سازوکارهای مناسرب عملیراتی جهرت     تعالی زائران، تحت

سازی اجرای عملیات )قبل، حین و بعد( سرفر زائرران حرج و زیرارت کشرور       ی و روانگر لیتسه

 نماید. ایفای نقش می

در راستای رسالت، مأموریت و اهداف  میمستق طور بهمجموعه اقداماتی که : های کلیدی فعالیت 

سازی زائر، اجرای عملیات، توانمندسازی و تداوم ارتباط اثربخش شده نظام کارگزاری )آمادهتعیین

رود  کننده و اثربخش در موفقیت نظام کارگزاری به شمار میبا زائر( اجرایی گردیده و عامل تعیین

 (.1025)سلیمانی، 

ی نظام کارگزاری افزار سختافزاری و  نرم اقدامات وها  فعالیت مجموعه به: های پشتیباني فعالیت 

پذیرد  های کلیدی حج و زیارت صورت می پشتیبانی و تحقت فعالیت منظور بهشود که گفته می

 (.1025)سلیمانی، 

-اصیالح مدیریت راهبردی، مرکب از دو واژه مدیریت و راهبرد است؛ صاحب :راهبردیمدیریت 

کارگیری مؤثر و کارآمد مناب  مادی و انسانی بر مبنای یک نظام  به گرد فرانظران مدیریت را 
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املانات، هدایت و کنترل عملیات،  ، بسیج مناب  ویده سازمانریزی، ارزشی که از طریت برنامه

 (.0: 1072 ،)رضائیان اند گیرد، تعریف کردهشده، صورت می برای دستیابی به اهداف تعیین

اى است که براى  ین خانهاولو انجام مناسلى خاص است و کعبه همان آهنگ زیارت کعبه :حج 

کنندگان را به سوى خود جذب  ین مرکزى است که عبادتاولشده و  بنانهادهعبادت توده مردم 

 (.22-27: آیه عمران آل)کرده است 

زیارت در لغت عبارت از تمایل و میل کردن است؛ خواه ( معتقد است 1002جوادی آملی ): زیارت 

که با اکرام و  همراه باشد یا نه و اعم از این از دور باشد یا از نزدیک و خواه با گرایش قلبی و قصد

 ،«ز» حروف از که واژهاین . است شده گرفته «زَور» از «زیارت» واژه تعظیم مزور همراه باشد یا نه؛

امّا در اصیالح دینی )مفردات راغب(.  است عدول و تمایلنشان دهندة  شده، لیتشل «ر» و «و»

و نسبت  داکردهیپزیارت تمایلی است که افزون بر میل و حرکت حسّی، قلب هم گرایش جدی 

به مزور هم با اکرام و تعظیم قلبی و انس روحی همراه باشد و این معنا در مرتبه برین و کامل خود 

جوادی آملی، ) دارد همانا اقبال قلبی، روحی، فلری، اخالقی و عملی نسبت به مزور را با خود

1002). 

 چارچوب نظری  

 .استکلی عاملیت و خادمیت  هینظرهای کارگزاری شامل دو نظریه یطورکل به

 نظريه عامليت 

-می کار بهکارگزاران  و 0موکلین ای 9وکیل و 1تحلیل روابط میان اصیلونظریه عاملیت برای تجزیه

دهد استفاده از استعاره قرارداد کارگزاری توضیح میرود و رابیه بین کارفرما و کارگزاری را با 

آید که یک گروه )ماللین، می وجود به(. روابط کارگزاری زمانی 1272، 4)جنسن و مللینگ

گیری خود را به گروه دیگر )وکیل، نماینده موکلین و سهامداران( برای انجام اموری، اختیار تصمیم

 ؛(205: 1229، 5نماید)هریسون و هرلرداد منعقد میها قراکارگزاری( تفویض نموده و با آن

: 1225، 2بنابراین اسا  نظریه کارگزاری، تنظیم و انعقاد قرارداد موکلین و کارگزاران است )پارکس

                                                           
1. Principal 

2. Lawyer 

3. Clientele 

4 . Jensen & Meckling  

5 . Harrison & Harrell 

6. Parks 
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کنند کاال یا خدمات خود به موکلین، وجوه یا منافعی را دریافت می یدرازا(. کارگزاران نیز 009

(. نظریه کارگزاری بر پایه مفروضاتی بدین شرح بنیان نهاده 50-54: 1003ی، نقو دیس)الوانی و 

( نظریه کارگزاری در مواردی که ماللیت از مدیریت جدا بوده و موکلین در جریان 1شده است؛ )

( هدف اصلی این نظریه بقای 9رود. ) می کار بهگیرند،  همه وقای  و عمللرد کارگزاران قرار نمی

از قدرت  سوءاستفادهاین نظریه با کنترل عمللرد و رفتار کارگزار، املان  یعبارت بههاست؛ سازمان

گیرد و با ایجاد اطمینان از صحت عمللرد کارگزاران املان ادامه فعالیت و  محوله را از آنان می

: 1224، 1نماید )آبراهام سون و پارک گذاری را از سوی سهامداران و موکلین فراهم می سرمایه

ی بودن همه وقای  آتی، به تبرئه کارگزاران و توجیه نیب شیپ رقابلیغ( این نظریه با فرض 0(. )1034

-قابل پیش وکار کسبهمه رخدادهای آتی در فضای  ازآنجاکهپردازد. بدین معنی  عمللرد آنان می

-مسئولیتباشد و از های خود میبینی نیستند؛ بنابراین کارگزار به دنبال توجیه رفتارها و تصمیم

( فرض دیگر نظریه کارگزاری، پرهزینه بودن اجرای 4پذیری و پاسخگویی، گریزان است. )

قراردادهای کارگزاری مناسب است؛ یعنی موکلین و سهامداران برای تنظیم قراردادهای نسبتاً کامل 

مجبور و کسب اطالعات معتبر درباره عمللرد کارگزاران و آگاهی از نتایج حاصل از عمللرد آنان 

( از دیگر مفروضات نظریه کارگزاری، متفاوت بودن 5العاده هستند. ) های فوق به تحمل هزینه

(. موکلین خواستار 090: 1225، 9پذیری است )پارکس تصور موکلین و کارگزاران از مقوله خیر

آور  های سود پذیری موجب افزایش فرصت پذیری زیاد از سوی کارگزاران هستند، زیرا خیر خیر

سازد اما کارگزاران همواره بنا به عللی  مدت چند برابر می برای موکلین شده و مناف  آنان را در دراز

 اند. پذیری گریزان بوده از خیر

 9نظريه خادميت 

(، ارائه شد. در نظریه 1221نظریه خادمیت برای نخستین بار توسط دونالدسون و دیویس )

سازمان و  دوستداردوست، نیلونهاد، گرا، نوعجم شود که خادمیت، مدلی از انسان تعریف می

مدیر اگر مخیّر به انتخاب میان مناف  سازمان و مناف   به عنوانخادم اهداف آن است. چنین انسانی 

(. 2: 1001دارد )الوانی، شخصی خود شود، مناف  سازمان و جم  را بر مناف  خویش ارجح می

دانند و خویش را  ای مدیریتی است که در آن، مدیران خود را خادم جم  می خادمیت شیوه درواق 

                                                           
1  .Abrahamson & Park 

2 . Parks 

3. Stwardship 
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دانند. در چنین  وقف اهداف جمعی و سازمانی نموده و مناف  جم  را بر مناف  فردی اولی می

خواهد و در این منصب با تیغ تیز مدیریت در جهت شراییی، مدیر مدیریت را برای خدمت می

در مناب  اصیل  یگذار خدمت رو نیازاکند.  اقامه حت و عدل و دف  باطل و ظلم میگذاری،  خدمت

السالم(، واالترین تالش خداپسندانه و  های شریعت و سخنان پیشوایان معصوم )علیهم دین، آموزه

مواردی چون پیوند با والیت الهی؛ جهاد در راه  و ؛(10: 1021ی، خضر ریمتوفیت الهی به انسان )

قرار گرفت  مورداشاره(. بر اسا  آنچه 10-07: 1021ی، خضر ریمشود ). محسوب میخدا و..

گذاری و خادمیت است نه توان گفت که سازوکار کارگزاری در حاکمیت دینی مبتنی بر خدمتمی

کارگزاری دینی منیبت بر نظریه خادمیت است که از آن جمله  موردنظراصول کلی  چراکهعاملیت. 

ی و دریافت امانت است؛ دار امانت( کارگزاری در نظام دینی، 1د زیر اشاره نمود: )توان به موارمی

( کارگزاری در نظام دینی، معیوف به 0( کارگزاری در نظام دینی، معیوف به خدمت است و )9)

 (.29: 1009است )نوایی،  ینیگز ستهیشا

الگوی نظام کارگزاری حج و زیارت از سوی دیگر برای طراحی : ها و الگوهای مدیریت راهبردینظریه

آن ناگزیر از مرور و بررسی الگوهای علمی میرح در این زمینه  جمهوری اسالمی ایران، سنجش

 گیرد؛قرار می موردمیالعهدر این حوزه  مؤثردر ادامه الگوهای  رو نیازاخواهیم بود. 

 8الگوی جان اوکلند .8

تمرکز این الگو بر شناسایی فرآیندهای اصلی است. بر اسا  این الگو، چگونگی تعالی سازمانی 

وکار یلپارچه شود  رد کسبتواند از طریت درک فرآیندهای اصلی و درگیر کردن افراد با راهب یم

ین تر عمدهی از فرآیندها در نظر گرفته شود، ا مجموعه(. اگر سازمان یا یک نظام، 11 :1222)اوکلند

از فرآیندهای مرکزی، فرآیندهای پشتیبانی و فرآیندهای مدیریتی که در  اند عبارتفرآیندهای آن 

این بین، آن دسته از فرآیندهایی که از نظر راهبردی دارای اهمیت باشند و در تحقت اهداف نقش 

 (.50: 1009)شاکری،شوند د فرآیندهای کلیدی محسوب میکننده را بازی کنن یینتع

 0الگوی جان کاتر .0

توسط جان کاتر، دو دسته عوامل به شرح زیر وجود دارد: )الف( مجموعه  شده ارائهدر الگوی 

، فرایندهایی فرایندهای کلیدیهای ساختاری. از نظر وی، مجموعه  فرآیندهای کلیدی )ب( مؤلفه

                                                           
1. Johns Okland 

2. Johns Katter 
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ی ها مؤلفهند. کن می  انداز خود هدایت سازمان را در مسیر نیل به مأموریت و چشم  کههستند 

تر ( محیط بیرونی که شامل محیط کاری بالفصل و محیط گسترده1از: ) اند عبارتساختاری نیز 

( ساختار 0های ملمو ؛ )( کارکنان و سایر دارایی9ای(؛ ))شامل محیط تعاملی و زمینه است

اختار ( سیستم اجتماعی داخلی شامل فرهنگ و س4های عملیاتی؛ )رسمی، طراحی شغل و سیستم

( ائتالف غالب و 2( فناوری مربوط به محصوالت محوری سازمان و )5اجتماعی سازمان؛ )

 (02: 9339گیری را تحت کنترل خویش دارند )هی ز، راهبردهای افرادی که فرآیندهای تصمیم

 8الگوی رايت .9

نظام اطالعاتی  ریتأثتحت که همگی مرحله اصلی  ارائه شد، از پنج 1229در سال که این مدل 

 یموردبررسدر این مدل ابتدا رایت محیط درونی و بیرونی سازمان را است.  شده لیتشلهستند، 

 یها تیمأموررصت محییی، اهداف و ، فاسا  شناخت نقاط قوتبر دهد و سپس  یمقرار 

در سه ها  راهبردپردازد که این  می راهبردپس از تعیین اهداف به تدوین  شود. سازمانی تعیین می

شامل تبدیل  فعالیت( 9؛ )کالن و دوربرد سازمان راهبرد شامل مدیریت( 1) شود: سیح تنظیم می

 شامل وظایف افراد و کارکنان در قالبه وظیف( 0؛ )ها های واحدها و بخش ها به فعالیتراهبرد

عنصر توجه به سه باید  ی آنبرای اجراراهبرد و پس از تدوین . در این الگو شده نییتعهای  راهبرد

( 9. )ها در قالب نمودارها و ارتباط آن ولیتئتنظیم مجموعه وظایف و مس ساختار:( 1کرد: )

را دنبال  راهبرداجرای  ،فرد یا افرادی که از طریت وظایف قانونی و ایجاد زمینه مقبولیت رهبری:

 یطور بهها راهبردایجاد فضای مناسب در سازمان برای پذیرش  :یسازمان فرهنگ( 0د. )خواهند کر

های الزم را برای  افراد را در سازمان فراهم کند و رفتارها و نگرش گستردهمشارکت  نهیزم که

 د.اجرای میلوب راهبرد فراهم کن

 زمینة درو دادن بازخورد الزم که هرگونه اشلالی  راهبردسیستم نظارت و کنترل بر روند  تیدرنها

را مشخص و نسبت  راهبرد تدوینو  تعیین اهداف زمان،سا  تحلیل محیط درونی و محیط بیرونی

 (.1070)فروزنده،  به حل آن اقدام نماید

  

                                                           
1. Wright 
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 8هيلالگوی  .4

یل محیط درونی و محیط بیرونی لراهبرد مناسب از تحارائه شد،  1229سال که در این مدل در 

تعارض بین راهبرد آینده در صورت وجود  شود. ا راهبرد گذشته سازمان مقایسه میبو  شده نیتدو

 ،یاطالعات  با استفاده از سیستمشود. سپس ه، مسائل اساسی با رویلرد اقتضایی احصاء میگذشت با

)فروزنده،  شود می سازیو پیاده طراحی  برای اجرای راهبرد جدیدساختار و سیستم کنترلی مناسب 

1070.) 

 0استونر و فريمنالگوی  .5

تعیین ( 1تبیین نمودند: )مرحله  2 مشتمل برریزی راهبردی  مدل برنامه( 1202)استونر و فریمن 

شناسایی ( 5؛ )تحلیل مناب ( 4؛ )تحلیل محیط( 0؛ )کنونی یها هدفشناسایی راهبرد و ( 9؛ )هدف

( 0؛ )گیری راهبردی تصمیم( 7؛ )تعیین میزان تغییرات راهبردی( 2؛ )های راهبردی و تهدیدفرصت

 (.1002)طبیبی،   گیری و کنترل پیشرفت اندازه( 2و ) اجرای راهبردی

 9.ام برايسونالگوی جان .6

شامل یک فرایند پیوسته ارائه شد و های عمومی و غیرانتفاعی این مدل برای کاربرد در سازمان

و پس از  آغازشدهکه پیش از اتخاذ هر تصمیمی  استریزی( و تلرارپذیر )میابت با تعریف برنامه

شود. از خصوصیات  یابد. این فرایند در قالب ده مرحله شرح داده می اجرای آن تصمیم ادامه می

تواند در بازنگری یا تلمیل مراحل پیش از  این فرایند این است که نتایج حاصل از هر مرحله می

 :استشرح  دینب ریزی راهبردی در مدل برایسونمراحل فرایند برنامه قرار گیرند. مورداستفادهآن 

( 4؛ )تحلیل ذینفعان( 0(؛ )وظایف رسمی و غیررسمی سازمان) تعیین وظایف( 9؛ )افت اولیه( تو1)

تعیین موضوعات راهبردی پیش ( 2؛ )شناخت محیط سازمان( 5؛ )نظیم بیانیه مأموریت سازمانت

مای سازمانی برای تنظیم دورن( 2؛ )و اقدامات ها طرحشرح ( 0؛ )تعیین راهبردها( 7؛ )روی سازمان

 (.1002)برایسون،  ساله کیرنامه عملیاتی ( ب13و ) آینده

  

                                                           
1. Hale 

2. Astunr and Freeman 

3 . Brison 
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 8گوداشتاين الگوی .7

ریزی  اسا  الگوهای رایج برنامه بر ه نمودند،ئارا( 1222)الگویی که گوداشتاین و هملاران 

های  برای سازمان ژهیو به این الگو .ستراهبردی تنها با تفاوت در محتوی و تأکید بر فرآیندها

غیرانتفاعی و حتی برای   های همچنین برای واحدهای دولتی و سازمانو  متوسط و کوچک

سا  این بر ا ریزی راهبردی مراحل مختلف برنامه ی نیز کاربرد دارد.تمؤسسات تجاری و صنع

تدوین ( 0)؛ ها مداقه ارزش( 9؛ )ریزی راهبردی ریزی برای برنامه برنامه( 1ت: )شرح اس دینبالگو 

( 7؛ )تحلیل شلاف( 2؛ )ممیزی عمللرد( 5؛ )سازی برای کارهای راهبردیمدل( 4؛ )رسالت

 (.1002)طبیبی،  اجرا( 2و ) رویدادها ریزی برنامه( 0؛ )تدوین برنامه عملیاتی

 0دانکن الگوی .1

ریزی  برنامههای  ترین مدل از جام ، شد ارائه 1225این مدل که توسط دانلن و هملاران در سال 

؛ تحلیل محیط خارجی( 9؛ )داخلی یطتحلیل مح( 1از ) اند عبارتمراحل این مدل  راهبردی است.

 کنترل( 5و ) تنظیم راهبرد( 4؛ )ها و اهداف سازمان رزش، انمای آینده، دورتعیین رسالت( 0)

 (.1002)طبیبی،  

 9رپيگلز و روجالگوی  .3

پیگلز و  .استها  این مدل شامل هشت مرحله متوالی و شش وظیفه موازی برای پشتیبانی برنامه

بازار و خدمات اشاره نموده و به  تفصیلی و تحلیلی به محیط، صورت بهجر در مدل خود رو

، در تعیین اهداف ها آن پرداختند.  ارزیابی مناب  مالی و ارزیابی عوامل درونی ارزیابی مناب  انسانی،

  های کلی با دقت بیشتری های عالی و کالن را از اهداف ویژه جدا نمودند تا تدوین راهبرد هدف

ها و تهدیدهای محیط خارجی و  توجه به تحلیل فرصت ،الگوهای بارز این  انجام پذیرد. ویژگی

)طبیبی،  استبوده ارزیابی نقاط قوت و ضعف محیط داخلی در قالب شش وظیفه پشتیبانی 

1002.) 

هستند،  مؤثرگیری و طراحی الگوی مفهومی پژوهش که در شلل موردمیالعهبندی الگوهای جم 

 است. شده ارائه 1در جدول 

                                                           
1. Gudashtayn 

2. Duncan 

3. Pigles &  Roger 
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 در الگوی مفهومی تحقیت مؤثرهای بندی نظریه: جم 1 جدول
 محقت

 
 هاشاخص

 اوکلند
1221 

 هیل
1229 

 استونر
و 

 فریمن
1202 

 گوداشتاین
 و هملاران
1222 

دانلن و 
 هملاران
1225 

 پیگلز
و 
 روجر
1202 

 برایسون
1229 

 کاتر
1203 

 رایت
1229 

تعیین عوامل 
          کلیدی

شناسایی 
          فرآیندهای اصلی

ساختار و 
          دهیسازمان

مهندسی مجدد 
          فرآیندها

          تحلیل مناب 
          محیط

ریزی و برنامه
 گذاریهدف

         

          رسالت
          هاارزش
          کنترل

          مناب  انسانی
          مناب  مالی

          عوامل درونی
          راهبرد

          تعیین وظایف
          تحلیل ذینفعان

          فناوری

 
در  مؤثرپس از شناسایی و بررسی الگوهای مرتبط و : گیری الگوی مفهومي تحقیقفرآیند شكل تبیین

و مداقه قرار  یموردبررسگیری الگوی مفهومی پژوهش طراحی نظام کارگزاری، حال فرایند شلل

و همچنین نظرات خبرگان  موردمیالعهاین الگو از طریت تلفیت الگوهای مرتبط  درواق گیرد. می

شد. در الگوی قرار خواهد گرفت( حاصل  مورداشارهشناسی )که در ادامه و در بخش روش

صورت گرفت که  رو ازآن، استفاده از الگوی اوکلند یا مدیریت فرآیندی شده یطراحمفهومی 

بندی شده و  یمتقسفرآیندهای مرکزی )اصلی( مدیریت و پشتیبانی  صورت بهمجموعه فرآیندها 
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های صورت گرفته مبتنی بر الگو در قالب الگوی فرآیندی ارائه گردد. همچنین بر اسا  بررسی

، مستندات و مصاحبه با خبرگان، در درون نظام کارگزاری شده انجامهای میالعه سوابت پژوهش

ای، کارکنان، نهزمی و تعاملی یی مانند محیطها مؤلفهحج و زیارت ج.ا.ایران، فرایندهای کلیدی و 

میابقت و  کاترتوسط  شده ارائهرسد با الگوی  فناوری و سیستم اجتماعی وجود دارد که به نظر می

، دو دسته عوامل کاترتوسط  شده ارائهتر اشاره شد، در الگوی که پیش طور همانهمخوانی دارد. 

دیگر و بر اسا  وجود دارد. از سوی « های ساختاری مؤلفه»و « مجموعه فرآیندهای کلیدی»

سازی سفر زائر، توانمندسازی زائر، های صورت گرفته چهار فرایند روانتحلیل مصاحبه و تجزیه

نظام کارگزاری  فرایندهای کلیدی به عنوانسازی زائر و تداوم ارتباط اثربخش با زائر آماده

است که  شده اشارههای ساختاری نیز  به مؤلفه ادشده. عالوه بر این، در الگوی یاند شده ییشناسا

ی ملمو ، ساختار رسمی، سیستم اجتماعی، فناوری ها ییدارا ریساشامل محیط بیرونی، کارکنان و 

ای های صورت گرفته نیز عواملی چون محیط زمینهتحلیل مصاحبهو. با تجزیهاستو ائتالف غالب 

ت، فضا و ملان، مناب  مالی، ساختار رسمی، سیستم )دور( و تعاملی )نزدیک(، کارکنان، تجهیزا

های ساختاری مؤثر در نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری  مؤلفه به عنواناجتماعی و فناوری 

ای مشتمل بر زائران و اسالمی ایران شناسایی شدند. الزم به ذکر است که عوامل محیط زمینه

. محیط تعاملی استبستان، عراق و سوریه کارگزاری کشورهای اسالمی ازجمله کارگزاری عر

های هملار )نزدیک( نیز شامل سازمان حج و زیارت، زائران و کارگزاران و همچنین دستگاه

ی رایت هم در الگو« محیط»باشد. باید توجه داشت که متغیر ها و نهادها( میها، سازمان)وزارتخانه

محیط را در دو بعد محیط درونی و بیرونی  رایتاست؛ با این توضیح که  قرارگرفته مورداشاره

(. اهمیت متغیر محیط در طراحی الگو تا بدان جاست که 1229)رایت،  قرارداد موردمیالعه

( با تبیین عبارت 1202( و پیگلز و روجر )1202(؛ استونر و فریمن )1002برایسون )برایسون، 

به  گاهی از محیطها نیز آریه سیستم، بدان پرداختند. همچنین بر اسا  نظ«تحلیل تفصیلی محیط»

دارد )منب  نظریه  کننده نییتعنقشی  آگاهی از روابط بین خود و محیط معنی تعامل با محیط جهت

در این پژوهش شامل تجهیزات، فضا و ملان و مناب  مالی نیز  شده ییشناساها(. سایر عوامل  یستمس

است. عامل فناوری  یبند طبقه قابلبود،  کرده ارهاشهای ملمو  که کاتر بدان در قالب عوامل دارایی

( تقسیم شد. ICTهای زیرساختی و فناوری اطالعات و ارتباط )نیز خود به دو بخش فناوری

قرار  مورداشاره شوندگان مصاحبهنیز توسط « قوانین و مقررات»، متغیر شده اشارهعالوه بر موارد 
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قرار نگرفته بود. از سوی دیگر با  موردتوجهنظران توسط صاحب شده ارائههای گرفت که در الگو

-زیرساخت»و « تجهیزات»، «فضا و ملان»های صورت گرفته، متغیرهای توجه به تحلیل مصاحبه

و متغیرهای فناوری، ساختار، مناب  « پشتیبانی سخت»در قالب متغیر « های اطالعاتی و ارتباطی

( عالوه بر متغیر محیط، 1229بندی شدند. رایت )طبقه« پشتیبانی نرم»مالی و کارکنان در قالب 

ی، هدایت و رهبری و نظارت و کنترل ده سازمانریزی، مدیریت را که خود مشتمل بر برنامه مؤلفه

های صورت گرفته نیز توسط مصاحبه لیوتحل هیتجز. این چهار متغیر در قرارداد تأکیدبود را مورد 

بخشی از الگو مفهومی پژوهش را تشلیل داد. الزم به  جهت نیازاقرار گرفت و  مورداشارهخبرگان 

( و همچنین 1202(؛ استونر و فریمن )1229(؛ هیل )1203ذکر است که متغیر کنترل توسط کاتر )

 بود. قرارگرفتهو تأکید  مورداشاره( نیز 1225دانلن و هملاران )

با خبرگان و متخصصان حاصل شد، در نظریة  که در قالب مصاحبه« هاارزش»عالوه بر این، متغیر 

است. عالوه بر این، با توجه  قرارگرفته دیتأک(  نیز مورد 1203( و کاتر )1225دانلن و هملاران )

به ضرورت تدوین الگو بر اسا  مبانی اسالمی و در نظر گرفتن مقتضیات نظام کارگزاری، سایر 

مداری، یت کشف شد. متغیرهایی چون والیتهای عمدر الگو از طریت مصاحبه مؤثرمتغیرهای 

 ای و کارآمد.  ی و پاسخگویی، هملاری و تعامل؛ حرفهریپذ تیمسئولسازی، افزایی، شبلهمعنوی

، 1در شلل  شده ارائهقرار گرفت، مدل مفهومی پژوهش به شرح  موردمیالعه آنچهبا توجه به 

( 9های کلیدی، )( فعالیت1از پنج بعد ) شده گرفتهطراحی و ارائه شد. بر این اسا  الگوی در نظر 

( نظام تعامالت محییی 5( نظام ارزشی و )4( نظام مدیریتی، )0نظام پشتیبانی )سخت و نرم(، )

 است: شده لیتشلبدین شرح  مؤلفه 92تشلیل شد. همچنین ابعاد پنج گانة الگو، از 
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 پژوهش مفهومیالگوی  : 8شکل 

 
 سازی سفر زائر، توانمندسازی زائر، آمادهشامل: روان مؤلفههای کلیدی با چهار بعد فعالیت-

 سازی زائر، تداوم ارتباط اثربخش با زائر.

  شامل: قوانین و مقررات، فناوری، ساختار رسمی، مناب   مؤلفهبعد نظام پشتیبانی نرم با پنج

 مالی، کارکنان.

  ملان، تجهیزات، زیرساخت اطالعاتی  فضا وشامل:  مؤلفهبعد نظام پشتیبانی سخت شامل سه

 (.ICTو ارتباطی )



 تبیین و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری اسالمی ایران  902 

  ی، هدایت و رهبری و ده سازمانریزی، شامل: برنامه مؤلفهبعد نظام مدیریتی شامل چهار

 نظارت و کنترل عالیه.

  پذیری و پاسخگویی، هملاری و تعامل، شامل: مسئولیت مؤلفهبعد نظام ارزشی شامل هشت

افزایی، حفظ عزت و گزاری، معنویتگرایی و خدمتکارآمد، تگلیف ای ومداری، حرفهوالیت

 سازی.کرامت زائر و شبله

ی هملار، زائران مسلمان سایر ها دستگاهشامل: سازمان حج،  مؤلفهبعد تعامالت محییی شامل پنج 

ی ایران، کارگزاران کشورهای اسالمی و مسلمان و کارگزاری کشورها کارگزاران وکشورها، زائران 

 عربستان، عراق و سوریه.

نظام کارگزاری حج و  یها مؤلفهی ابعاد و بند تیاولوبر این اسا ، مقاله حاضر به دنبال تبیین و 

 موردنظرپژوهش به شرح زیر  سؤاالت. جهت تحقت این مهم، استزیارت جمهوری اسالمی ایران 

 بوده است:

 نظام کارگزاری حج و زیارت ج.ا. ایران کدام است؟ دهنده لیتشلی ها مؤلفه. ابعاد و 1

 نظام کارگزاری حج و زیارت ج.ا. ایران چگونه است؟ دهنده لیتشلی ها مؤلفهبندی ابعاد و . رتبه9

 جمهوری اسالمی ایران چگونه است؟ . الگوی راهبردی نظام کارگزاری حج و زیارت0

  شناسي روش
 قصد بهپژوهش بر حسب هدف، کاربردی است. وقتی پژوهش  این در مورداستفادهتحقیت  روش

شود، کاربردی هایش برای حل مشلالت خاص متداول درون سازمان انجام میکاربرد نتایج یافته

ی ها(. همچنین پژوهش حاضر بر حسب نوع داده92: 1000فرد و هملاران، شود )دانایینامیده می

 ، کمّی و کیفی است.مورداستفاده

ها در پژوهش حاضر، مصاحبه و پرسشنامه بوده است؛ از ابزار مصاحبه ابزارهای گردآوری داده

و دخیل در طراحی نظام کارگزاری ج.ا.ایران و  مؤثرهای جهت تلمیل شناخت متغیرها و شاخص

بهره برده شد. جامعه آماری  ذکرشدهها و الگوهای ی احتمالی ناشی از مرور نظریهخألهاپر کردن 

نظران در نظام کارگزاری حج و زیارت ج.ا. وهش در این بخش، خبرگان، متخصصان و صاحبپژ

نفر از ایشان  03ها، با ، با توجه به اصل اشباع )کفایت( نظری دادهنیب  نیا ازایران بوده است که 

سال  93در این پژوهش به افرادی اطالق شد که حداقل دارای « خبره»مصاحبه صورت گرفت. 

کارگزاری  ةنیدرزمشد که به افرادی اطالق « متخصص»و تجربه در امر حج و زیارت باشند. سابقه 
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نیز به افرادی « نظرانصاحب»سال دانش و تجربه عملی باشند.  13حج یا زیارت، حداقل دارای 

های حج یا زیارت دارای آشنایی ها و فعالیتها، برنامهاهداف، سیاست زمینة دراطالق شد که 

یا عملی بوده؛ همچنین آثار مرتبط با موضوع حج یا زیارت ارائه نموده باشد و یا دارای علمی 

 باشد. شهرت نزد خبرگان و متخصصان

های در بخش کمّی، پرسشنامه محقت ساخته بوده است. جامعه آماری پژوهش ابزار گرداوری داده

نظران زیارت و صاحبدر این بخش نیز مدیران سازمان حج و زیارت، مدیر استانی حج و 

اند که با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری دانشگاهی مرتبط با موضوع حج و زیارت بوده

شماری استفاده کرده و ابزار تحقیت را در بین تمام اعضای جامعه توزی  نفر(، محقت از تمام 03)

 79، استفاده قابلهای امهو تعداد پرسشن 75 شده یآور جم های نمود. در نهایت تعداد پرسشنامه

 قرار گرفت. لیوتحل هیتجزفقره بوده مورد 

 مورداستفادههای آماری روايی ابزار و آزمون و پايايی 

در قالب ابعاد و مولفه ها، به ده نفرر از   شده استخراجی ها شاخصبرای سنجش اعتبار ابزار سنجش 

خبرگان ارائه و دیدگاه های آنها دریافت گردید و نسبت به روایی ابزار سرنجش، اطمینران حاصرل    

استفاده شرد. جهرت    مرحلهها از آزمون الوشه در دو یادآور می شود در جهت اتقان پرسشنامه شد.

گیرری شرد. مقردار     ب آلفرای کرونبراب بهرره   اطمینان از پایایی ابرزار سرنجش نیرز از آزمرون ضرری     

 بوده است.   2531/3آن برابر  شده محاسبه

 های تحقیق و یافته ها داده وتحلیل تجزیه
بهره برده  9های مندرج در جدول شماره ها از آزمونداده لیوتحل هیتجزدر پژوهش حاضر، جهت  

 شد.

 های تحقیتداده لیوتحل هیتجزجهت  مورداستفادههای آزمون :9جدول

 دلیل استفاده آزمون

 هاجهت بررسی نرمال بودن داده کولموگروف -اسمیرنوف

 ها مؤلفهجهت سنجش همبستگی ابعاد و  پیرسون

 ها مؤلفهی ابعاد و بند تیاولوجهت  فریدمن

 جهت بررسی روایی ابزار تحقیت الوشه

 یدار یمعن -تحلیل ضریب مسیر (plsمعادالت ساختاری )
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؛ نظام پشتیبانی مؤلفه؛ نظام ارزشی با هشت مؤلفهاز: نظام مدیریت با چهار  اند عبارتابعاد این نظام 

، که برای مؤلفهو نظام تعامالت محییی با پنج  مؤلفههای کلیدی با چهار ؛ فعالیتمؤلفهبا هشت 

فریدمن بهره گیری تعیین اولویت بندی ابعاد و مولفه های نظام کارگزاری حج و زیارت از آزمون 

مولفه می  92بعد و  5گویای آن است که نظام کارگزاری حج و زیارت دارای  4شد. نتایج جدول 

باشد. همچنین جدول نشانگر آن است که در بین ابعاد تعیین شده بعد مدیریت دارای اولویت اول 

تفلیک باالترین اولویت  و نظام تعامالت محییی در رتبه آخر قرار دارد. در بین مولفه های ابعاد به

ها مربوط به: بعد نظام مدیریت مولفه کنترل و نظارت، بعد نظام ارزشی مولفه معنویت افزایی، بعد 

نظام پشتیبانی مولفه مناب  انسانی کارگزاری، بعد فعالیت های کلیدی مولفه روان سازی سفر زائر و 

 زمان حج و زیارت می باشد.در بعد نظام تعامالت محییی مولفه تعامل کارگزاری با سا
 

 ها به تفلیک هر بعد بندی مؤلفه : اولویت0جدول

 نمره مؤلفهعنوان  رتبه بعد عنوان بعد
 مؤلفهرتبه 

 در بعد
در  مؤلفهرتبه 

 کل الگو

 1 مدیریت

 1 1 25/4 کنترل و نظارت
 10 9 57/4 ریزیبرنامه

 12 0 0/4 هدایت و رهبری
 93 4 90/4 یده سازمان

 9 نظام ارزشی

 9 1 75/4 ییافزامعنویت
-پذیری و خدمتمسئولیت

 کارگزارانگزاری 
27/4 9 5 

 4 0 22/4 کارآمدای و  حرفه

 0 4 55/4 یساز شبله

 7 4 55/4 یمداروالیت

 13 5 59/4 زائرحفظ عزت و کرامت 

 19 2 40/4 کارگزارانهملاری و تعامل 

 10 7 97/4 ییپاسخگوگرایی و تللیف

 2 1 50/4 مناب  انسانی کارگزاری 0 نظام پشتیبانی
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 ها به تفلیک هر بعد بندی مؤلفه : اولویت0جدولادامه 

 نمره عنوان مؤلفه رتبه بعد عنوان بعد
 رتبه مؤلفه
 در بعد

رتبه مؤلفه در 
 کل الگو

  

 2 9 59/4 فناوری )تلنولوژی(
های اطالعاتی و  یرساختز

 یارتباط
51/4 0 11 

 15 4 07/4 تجهیزات

 14 5 32/4 ساختار سازمانی

 94 2 25/0 مناب  مالی

 92 7 00/0 فضا و ملان

 92 0 4/0 قوانین و مقررات

های فعالیت
 کلیدی

4 

 0 1 22/4 سازی سفر زائرروان

 91 9 15/4 سازی و آموزش زائرآماده

 97 0 05/0 تداوم ارتباط اثربخش

 90 4 7/0 توانمندسازی زائر

نظام تعامالت 
 محییی

5 

تعامل کارگزاری با سازمان حج 
 ارتیزو 

90/4 1 17 

 12 9 94/4 هملارهای  تعامل با دستگاه

 99 0 12/4 کارگزارتعامل زائر با 
تعامل با کارگزاری کشورهای 

 میزبان و اسالمی
20/0 4 90 

 95 2 70/0 تعامل با زائران

برای تحلیل ضریب مسیر و تعیین ضریب معنی داری بین ابعاد و مولفه های موضوع تحقیت از نرم 

نمایش داده  9از مجموعه معادالت ساختاری بهره برای شد خروجی نرم افزار در شلل  PLSافزار 

 شده است.

 بر اسا  خروجی الگوی راهبردی نظام کارگزاری حج و زیارت نتایج زیر حاصل شد:

 ی کلیدی تأثیر معناداری دارد.ها تیفعالتعامالت محییی بر  -

 ی کلیدی تأثیر معناداری دارد.ها تیفعالنظام پشتیبانی بر  -

 ی کلیدی تأثیر معناداری ندارد.ها تیفعالنظام ارزشی حاکم بر  -
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 های کلیدی تأثیر معناداری ندارد. نظام مدیریت بر فعالیت -

 های کلیدی تأثیر مثبت و معناداری دارد. فعالیتتعامالت محییی بر  -

 های کلیدی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نظام پشتیبانی بر فعالیت -

 نظام ارزشی حاکم بر نظام مدیریت تأثیر معناداری دارد. -

 تعامالت محییی بر نظام مدیریت تأثیر معناداری دارد. -

 بت و معناداری دارد.نظام ارزشی حاکم بر نظام مدیریت تأثیر مث -

 تعامالت محییی بر نظام مدیریت تأثیر مثبت و معناداری دارد. -

 نظام ارزشی حاکم بر نظام پشتیبانی تأثیر معناداری دارد. -

 نظام ارزشی حاکم بر نظام پشتیبانی تأثیر معناداری ندارد. -

 نظام مدیریت بر نظام پشتیبانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. -

 م ارزشی حاکم بر تعامالت محییی تأثیر مثبت و معناداری دارد.نظا -

 
 : الگوی راهبردی نظام کارگزاری حج و زیارت ج.ا. ایران9شلل
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 همچنین:

درصرد از تغییررات    21 انرد  توانسته رفته هم یرومتغیرهای نظام ارزشی حاکم و تعامالت محییی  -

 بینی کنند. را پیش تیریمدنظام 

درصرد از تغییررات    74 توانسرتند  رفتره  هرم  یرومتغیرهای تعرامالت محییری و نظرام پشرتیبانی      -

 ی کنند.نیب شیپهای کلیدی را  فعالیت

بینری   درصد از تغییرات نظام پشتیبانی را پریش  20توانسته است  رفته هم یرومتغیر نظام مدیریت  -

 کند.

 های کلیدی ندارند. ی متغیر فعالیتنیب شیپنظام ارزشی حاکم و نظام مدیریت سهم معناداری در  -

 بینی متغیر نظام پشتیبانی ندارد. متغیر نظام ارزشی حاکم سهم معناداری در پیش -

 کند.گری نمیمتغیر تعامالت محییی رابیه بین نظام ارزشی حاکم و نظام مدیریت را میانجی -

  پیشنهادو  یریگ نتیجه

 :نتیجه گیری-الف

های نظام کارگزاری مبادرت شده است. در این مقاله به تبیین وظایف، اختیارات و مسئولیت

بخش اصلی ساختار مردمی )غیردولتی( در امر  به عنوانهمچنین ضمن تعریف روابط کارگزاری 

اجرای عملیات حج و زیارت، به تعیین تعامالت محییی نظام کارگزاری، تبیین هویت نظام 

کارگزاری، شفافیت موضوع حج با زیارت، توجه به کارآمدی و اثربخشی نظام کارگزاری، شناسایی 

آنچه در این مقاله مورد میالعه ه است. های پنهان تشلیالت کارگزاری پرداخته شدو معرفی ظرفیت

قرار گرفت، تبیین و اولویت بندی ابعاد ومولفه های نظام کارگزاری حج و زیارت ج.ا.ایران بوده است 

که جهت تحقت این مهم از روش تحقیت کمی با رویلرد کاربردی بهره برده شد. بر این اسا  

بدین شرح تشلیل  مؤلفه 92بعد و  5ها نظام کارگزاری حج و زیارت ج.ا.ایران از داده لیوتحل هیتجز

( 4؛ )مؤلفه 0( نظام پشتیبانی با 0؛ )مؤلفه 0( نظام ارزشی با 9؛ )مؤلفه 4( نظام مدیریت با 1شده است: )

 .مؤلفه 5( نظام تعامالت محییی با 5و ) مؤلفه 4 های کلیدی بافعالیت

بر « نظام ارزشی کارگزاری حج و زیارت»متقابل ابعاد مدل بر یلدیگر،  ریتأث باوجودهمچنین 

نیز بر « نظام مدیریت»تأثیر معناداری نداشته است. همچنین « نظام پشتیبانی»و « ی کلیدیها تیفعال»

و « نظام ارزشی حاکم»تأثیر معناداری نداشته است. عالوه بر این متغیرهای « های کلیدی فعالیت»

بینی کنند. متغیرهای  را پیش تیریمددرصد از تغییرات نظام  21 توانستنددر کل « تعامالت محییی»
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های  فعالیت»درصد از تغییرات  74 توانستندنیز در کل « نظام پشتیبانی»و « محیییتعامالت »

درصد از تغییرات  20توانست  درمجموع« نظام مدیریت»ی کنند. همچنین متغیر نیب شیپرا « کلیدی

 بینی کند. را پیش« نظام پشتیبانی»

های مرتبط هو مقالا هی پژوهشی، رسالهها طرحتوان گفت این میالعه همانند می تینها در

شناسی اجرای عملیات حج و زیارت، تعیین  یبآساز جهاتی میابقت دارد مثل بررسی  شده انجام

فرآیندهای عملیاتی حج و زیارت، تبیین حج تیبیقی برخی کشورهای اسالمی، تدوین تعامالت 

ویلردهای ر ژهیو بهی حاکم بر حج و زیارت، اما اهداف، سؤاالت ها ارزشمحییی حج، تبیین 

تر اشاره شد موضوع نظام کارگزاری  یشپکه  گونه همان. به عبارتی استتحقیت حاضر متفاوت 

 مدنظر کارگزارانموضوع  یشتربقرار گرفته بلله  ین و سازمان حج و زیارتمحقق موردتوجهکمتر 

 ست. ا  بوده

نمونه از آنها اشاره که در ادامه به دو  شده انجامیر تحقیقات مقایسة نتایج پژوهش حاضر با سا

 شود، مؤید نلات ذیل است: می

 است( بدین شرح 1021ه اشتراک و افتراق نتایج پژوهش حاضر با پژوهش گودرزی )ووج: 

حج و زیارت  به فرایندهای برگزاری عملیاتاولین وجه اشتراک دو پژوهش این است که هر دو 

را  ها بیآسن است که هر دو، سیستمی پرداخته است و دومین وجه اشتراک نیز ای صورت به

در پژوهش حاضر اولین وجه افتراق نیز این است که  .اند نمودهاحصاء  تیدق وعلمی  صورت به

است و ثانیاً  نشده انجام( 1021اما در پژوهش گودرزی ) شده انجامی ساز مدلبرای نظام کارگزاری 

به  ادشدهاما در پژوهش ی شده  مشخصی نظام کارگزاری ها مؤلفهابعاد و  ،وزنحاضر تحقیت  در

ی نظام ها شاخص و ها مؤلفه ابعاداین امر مبادرت نشده است؛ عالوه بر این، در پژوهش مذکور، 

 کارگزاری حج و زیارت احصاء نشده است.

 استبدین شرح نیز ( 1007ه اشتراک و افتراق نتایج پژوهش حاضر با پژوهش فقیه )ووج: 

 حج امرملی در  سیح در کالن کار میتقسدو پژوهش این است که در هر دو،  وجه اشتراکاولین 

 درنظام مدیریت حج انجام شده است. دومین وجه اشتراک نیز این است که در هر دو پژوهش، 

-به حجعالوه بر این، در هر دو پژوهش، . یی دیده شده استاجرا وسیح راهبردی، پشتیبانی  سه

 تیبیقی پرداخته است. تصور بهگزاری سایر کشورها 
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)عمره و عتبات( یادشده به موضوع زیارت  پژوهش در اولین وجه افتراق نیز این بوده است که

 ی نظام کارگزاری حج و زیارت لحاظ نشده است.مبانتوجه نشده است و از سوی دیگر، 

گیرری  آید، بهرهعنوان افزوده، نوآوری و وجه تمایز تحقیت حاضر به شمار مینچه بهعالوه بر این، آ

بیین نقرش نظرام   تهای مرتبط داخلی و خارجی نسبت به تعریف و از جدیدترین و آخرین پژوهش

یبانی، نظام مدیریت، تعامالت محییی، نظام ارزشری حراکم،   و پشتکارگزاری، تبیین وظایف کلیدی 

ت حرج و  همچنرین فراینردهای اجرایری عملیرا    و های پنهان درون نظام کارگزاری توجه به ظرفیت

 مضافاً است.منسجم وهدفمند  صورت بهمختلف )راهبردی، پشتیبانی و عملیاتی(  در سیوحزیارت 

خالء ناشی از وجود مدیریت عالیه و منسرجم در امرر کرارگزاری جهرت اجررای عملیرات حرج و        

زیارت و پشتیبانی از اهداف آن به وضوح شفاف و آشلار شد. تلفیت دیردگاه سیسرتمی برارویلرد    

دی به نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری اسالمی ایران مهمتررین اقردام محقرت در ایرن     راهبر

 تحقیت بوده است.  

 :ها پیشنهاد -ب 

نظام  شده یطراحترین بعد در الگوی ضعیف« نظام تعامالت محییی»بر اسا  نتایج پژوهش،  .1

، «تعامل با زائران» مؤلفهی آن، ها مؤلفهکارگزاری حج و زیارت ج.ا.ایران بوده است که در بین 

، «تعامل با کارگزاران کشورهای اسالمی»و همچنین « تعامل با کارگزاری کشورهای میزبان»

 شود که:حائز کمترین نمره و رتبه شدند. بر این اسا  پیشنهاد می

  جهت تقویت تعامل با زائران ایرانی همچنین تعامل با کارگزاری کشورهای میزبان وکارگزاران

ای اسالمی ضروری است شناسایی وانتخاب افراد داوطلب مستعد، بویژه کسانیله کشوره

ی توانمندسازی، بند سیحدارای سابقه موفت کارگزاری حج وزیارتی بوده اند نسبت به 

 وها مندی از ظرفیتبهره منظور بهبا تفویض اختیار به ایشان  ها کاروان دروساماندهی 

 نظام مدنظری آنان درهرسه مرحله )قبل، حین و بعد( برگزاری حج و زیارت ها یتوانمند

 .ردیگ قرارکارگزاری 

  مشارکت نماینده کارگزاری هنگام  ضمنجهت تقویت تعامل با کارگزاری کشورهای میزبان

ی فیک وتقویت کمی  جهت زین نماینده ثابت کارگزاری کشوردو  نیماب یفعقد قراردادهای 

 و در طول عملیات درکشور میزبان فعال باشد.خدمات انتخاب 
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  ،ی ها کارگروهجهت تقویت تعامل با کارگزاران کشورهای اسالمی)تاثیرگذارومهم(درامرحج

مشترک تخصصی مرتبط با فرایندهای برگزاری حج تشلیل تا به منظورانتقال تجارب همایش 

 نمایند. ی برگزارا دورهی ها شگاهینماها و

  در الگوی  دومین بعد ضعیف« های کلیدی نظام کارگزاریفعالیت»پژوهش، .بر اسا  نتایج

 مؤلفهی آن، ها مؤلفهنظام کارگزاری حج و زیارت ج.ا.ایران بوده است که در بین  شده یطراح

ها شدند. بر این ها و رتبه، حائز کمترین نمره«توانمندسازی زائر»و « تداوم ارتباط اثربخش»

 که:شود اسا  پیشنهاد می

  ی صنفی زائران حج ها تشللجهت تقویت تداوم ارتباط اثربخش با زائر، ایجاد وتوسعه

وزیارت با بهره مندی از شبله های اجتماعی خاص برای حاجی و کریالیی های ازسفر 

با رویلرد سیستمی و هدفمند مدنظر نظام  المنفعه عامی ها تیفعالبازگشته جهت مشارکت در 

 .ردیگ قرارکارگزاری 

  ی ها تیظرف داشتن باوروقابلیت های زائرهمچنین   اییتوانجهت توانمندسازی زائر، اعتماد به

اختیار به آنان  ازطریت  ضیتفو جلب مشارکت افراد مستعد داطلب و باعظیم ومتنوع موجود 

 )قبل، حین و بعد سفرهای زیارتی( توجه شود. ها کاروان دری هدسازمان

نظام کارگزاری حج و  شده یطراحدر الگوی  توجه قابل، سومین بعد «یکارگزارنظام پشتیبانی » .9

قوانین و »و « فضا و ملان»، «مناب  مالی» مؤلفهی آن، ها مؤلفهکه در بین  استزیارت ج.ا.ایران 

 شود که:ها شدند. بر این اسا  پیشنهاد میها و رتبه، حائز کمترین نمره«مقررات

  ریسا مشابه زائرنظام کارگزاری تشلیل بانک یا صندوق  مناب  مالی، نیتأمجهت تقویت و 

 مدنظرقرارگیرد. کشورها

  جهت بهبود آموزش زائران حج وزیارت، عالوه برتجهیز فضا و اماکن آموزشی موجود، استفاده

املانات وزارت  ژهیو بهجتم  های فرهنگی م وی مراکز علمی، دانشگاهی، مساجد ها تیظرفاز 

 خواهد بود. ثمر مثمر وپرورش آموزش

  تجارب  ازی مند بهرهی قوانین و مقررات موردنیاز ضمن روزرسان بهجهت تدوین، تصویب و

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  تیحما ، الزم است سازمان حج وزیارت بانظران صاحب

 مجلس اقدام الزم در این زمینه را بعمل آورد. ندگانینما بادولت و رایزنی  ئتیه
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نظام کارگزاری حج و زیارت  شده یطراح، ازجمله ابعاد مناسب در الگوی «هانظام ارزش» .0

، حائز کمترین «ییپاسخگوگرایی و تللیف» مؤلفهی آن، ها مؤلفهج.ا.ایران بوده است که در بین 

ی کارگزاران تدوین اخالق منشورشود که بوده است. بر این اسا  پیشنهاد می و رتبه نمره

 وی جهت ایجاد الگو و تقویت باور عشت خدمت به ضیوف الرحمان ساز فرهنگ وگردیده 

 نهادینه شود. کارگزاران دریی پاسخگو

نظام کارگزاری حج و  شده یطراحترین وضعیت در بین ابعاد الگوی از مناسب« نظام مدیریت» .4

دلیل ، به «یسازمانده» مؤلفهی آن، ها مؤلفهزیارت ج.ا.ایران برخوردار بوده است که در بین 

شود که و رتبه، به توجه بیشتر نیاز دارد. بر این اسا  پیشنهاد می کسب کمترین نمره

الگوی پیشنهادی نظام توسعه  اسا  برمرتبط با حج وزیارت کشور  خرد و کالن کار میتقس

 ها اجرایی شود.و نهادهای عمومی و سمن ها دستگاهمابین حج فی
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 فهرست منابع:
  ،(.1001ملارم شیرازی، ناصر)قرآن کریم،ترجمه 

   منابع فارسي -
 . و (اهلل علیه رحمت) ینیخم امام هایشهیاند از ارتیز و حج یراهبرد میمفاه استخراج" ،(1000) ،ایرؤ، فرد یاسد 

 بعثره  یراهبررد  یشرورا  رخانهیدب ،"یمیابراه حج اندازچشم تحقق الزامات نییتع منظور به یرهبر معظم مقام
 .حج سازمان در یرهبر معظم مقام

 ،رسراله  ،"ایرران .ا.حج ج کاروان مدیران سازی توانمند الگوی تبیین و طراحی" ،(1007) مجتبی، اسلندری 
 .منتشرنشده تهران، دانشگاه دکتری

 نیاول مقاالت مجموعه،  "اسالم مطلوب یاقتصاد توسعه تحقق در حج نقش" ،(1021)، محمد زاده،لیاسماع 
 .اقتصاد و حج شیهما

 ( ،1023اصفهانی، راغب ،)"قرم، دفترر نشرر    0، ترجمه: حسین خداپرست، چ "مفردات الفاظ قرآن کریم ،
 نوید اسالم.

 ( ،1024باقری، محمدرضا ،)"انتشارات مشعر سازمان حج و زیارت."حج گذاری در کشورهای اسالمی ، 

 ( 1002برایسون، جان ام ،)"ترجمه: عبرا  منوریران، انتشرارات موسسره عرالی       ،"ریزی استراتژیک برنامه
 .ص 433چهارم،   ریزی، چاپ آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 (1005جوادی آملی، عبداهلل،)"انتشارات اسراء"فلسفه زیارت، 
 تیریدر مرد  یپرژوهش کم ر   یشناسر روش" .(1000) و عرادل آذر  یمهرد  دیسر  ،یحسن؛ الروان  فرد،ییدانا :

 .انتشارات صفارتهران:  ،"جامع یکردیرو

 (1072رضائیان ،علی)"تهران،انتشارات ،سمت"مبانی سازمان و مدیریت، 
 ریترث  بررسی تطبیقی تحوالت اداری سازمان حج و زیارت با طرح کرایزن و  "(، 1072منش، محسن، )روحانی 

  و علوم سیاسی. ، دانشلده معارف اسالمیالسالم( )علیهصادق ، تهران، دانشگاه امام "یآن بر رضایت شغل

  معاونت حج، اداره کل کارگزاران"گزارش آماری"(، 1024) ارتیزسازمان حج و ،. 

 (1025سلیمانی داوود،)"   پژوهشری  علمری  ، فصرلنامه "آسیب شناسی نظام کارگرذاری حرج و زیرارت ج.ا.ا 

  1025پاییز  ،0شماره  ، 94 سال اسالمی، مدیریت
 هرا  آن اتیتجرب و هایژگیو نییتب و هدف کشور پنج در حج موضوع یبررس مطالعه" ،(1002)، بهمن ف،یس"، 

 .السالم( )علیه نیحس امام دانشگاه

  ،انتشارات تولیرد دانرش، چراپ    "ریزی استراتژیکبرنامه"(، 1002، مللی، محمدرضا، )نیالد جمالطبیبی ،
 هفتم.

  ،مجله دانش مردیریت،  "استراتژیکی زیر برنامهی ها مدلمروری بر "(، 1070)، اهلل لیففروزنده دهلردی ،
 تابستان. 45دوره 
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