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مســلمانان بخــش مهــم و رو بــه رشــدی از بــازار جهانــی ســفر و گردشــگری هســتند. جمعیتــی حــدود دومیلیــارد نفــر کــه 70درصــد آن 
را افــراد زیــر 40 ســال تشــکیل می دهــد؛ جمعیتــی کــه بســیاری از مقاصــد گردشــگری در کشــورهای مســلمان و حتــی غیرمســلمان 
ســعی دارنــد در جهــت جــذب آن هــا برنامه ریــزی کننــد. گــزارش حاضــر بــا عنــوان شــاخص جهانــی ســفر مســلمانان )2022( گزارشــی 
ــا دســته بندی کــه از  تحلیلــی اســت کــه بــه بررســی شــاخص های مهــم و قابــل اســتفاده توســط مقاصــد می پــردازد. ایــن گــزارش ب
تاثیرگذارتریــن و روبــه رشــدترین جمعیــت مســلمان، یعنــی نســل زد )Z(، نســل هــزاره و زنــان انجــام داده اســت بــه تبیــن نیازهــا و 

ــد پرداختــه اســت. ــه صــورت عــام دارن ــازار مســلمان ب خواســته هایی کــه ایــن گروه هــا به صــورت خــاص، و کلیــت ب
 از آنجــا کــه تعــداد گردشــگران مســلمان در ســال 2019 بیــش از 160میلیــون نفــر بــوده اســت و تخمیــن زده می شــود تــا ســال 2028 
حجــم بــازار گردشــگری مســلمانان بــه بیــش از 225 میلیــارد دالر برســد؛ لــذا طراحــی سیاســت ها و برنامه هایــی کــه بتوانــد بــه کســب 

ســهم بیشــتری از ایــن بــازار توســط ایــران کمــک کنــد، حائــز توجــه و اهمیــت اســت.
اهمیــت مطالعــه ایــن گــزارش بــرای فعــاالن و سیاســت گذاران حــوزه گردشــگری در کشــور بــه ایــن دلیــل اســت کــه بیــش از 90درصــد 
ورودی هــای گردشــگری بــه کشــور مــا از کشــورهای مســلمان اســت و از طرفــی، تمــام گردشــگران داخلــی هــم مســلمان هســتند؛ لــذا 
ــعه  ــت در توس ــری درس ــح و جهت گی ــت صحی ــب حرک ــد موج ــلمان می توان ــان مس ــای مخاطب ــازار و نیازه ــای ب ــی از ظرفیت ه آگاه

گردشــگری کشــور و کســب وکارهای ایــن حــوزه گــردد.
نکتــه دیگــر اینکــه براســاس آمارهــای ســازمان جهانــی جهانگــردی )UNWTO( 4 نفــر از هــر 5 نفــر ورودی بــه هــر کشــور از کشــورهای 
همســایه و از حــوزه منطقــه ای آن کشــور هســتند. ایــن نکتــه در مــورد کشــور مــا هــم صــادق اســت و اهمیــت آن زمانــی اســت کــه 
ــرای سیاســت گذاران و صاحبــان  ــد افق هــای جدیــدی ب ــذا مطالعــه ایــن گــزارش می توان اکثــر همســایگان مــا مســلمان هســتند و ل

کســب وکارهای حــوزه گردشــگری بگشــاید.

به امید پیشرفت ایران اسالمی عزیز

 1- نســل زدنســل زد افــرادی هســتند کــه تقریبــاً بیــن ســال های 1995 تــا 2010  میــالدی متولد 
ــده اند. ش

 شهاب طالیی
آبان 1401
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ــی  ــل و بررس ــه تحلی ــزارش ب ــن گ  ای
ســفرهای جهانــی مســلمانان بــر مبنــای 
شــاخص ســفر مســلمانان جهان پرداخته 
اســت. ماننــد شــماره های قبــل، در ایــن 
ــد  ــت مقص ــز صدوسی وهش ــزارش نی گ
ــتفاده  ــرای اس ــی ب ــوة آمادگ ــر نح ازنظ
صنعــت  در  موجــود  ظرفیت هــای  از 
ــده اند.  ــدی ش ــلمانان رتبه بن ــفر مس س
عالوه بــر ایــن، گــزارش بــه برخــی 
محرک هــای کلیــدی کــه پیشــران بــازار 
ــدی  ــعة بع ــة توس ــالل در مرحل ــفر ح س

ــدازد. ــی می ان ــت، نگاه اس
نســل زِد1 ، نســل هزاره هــا2  و همچنیــن 
ــدترین  ــن و روبه رش ــان، تأثیرگذارتری زن
جمعیــت در میــان مســلمانان اند. حــدود 
دومیلیــاردی  جمعیــت  از  70درصــد 
ــال  ــل س ــر چه ــراد زی ــلمانان را اف مس
ــزان،  ــن می ــه از ای ــد ک تشــکیل می دهن
ــد.  ــل زد و هزاره ان ــا نس ــی از آن ه نیم
ایــن جمعیــت تقریبــاً  معــادل 45درصد 

از مســلمانان مســافر جهــان اســت. 
تأثیرگــذار  فعالیت هــای  ازآنجاکــه 
اجتماعــی، پایــداری و ســفرهای معنــادار 
در دوران پــس از همه گیــری اهمیــت 
یافــت، مــدل معیارهــای ACES3 را 
ــا  ــن روندهــا را ب ــا ای ــم ت ــه روز کرده ای ب
ــس  ــداری منعک ــای پای ــزودن معیاره اف
کنــد. در رتبه بنــدی شــاخص ســفر 
ــان در  ــزی همچن ــان، مال ــلمانان جه مس
1 

2 

3 

ــه، عربســتان  ــرار دارد. ترکی ــة اول ق رتب
ــد  ــای بع ــزی در رده ه ــعودی و اندون س
ــلمان  ــافران مس ــداد مس ــتند. تع هس
بــه   2019 ســال  در  بین المللــی 
160میلیــون نفــر رســید. پیش بینــی 
از  پایــان رکــود در  می شــود پــس 
ســال های 2020 و 2021، ورود مســافران 
مســلمان در ســال 2023 بــه 140میلیــون 
بــه   2024 ســال  در  و  برســد  نفــر 
160میلیــون نفــر در ســال 2019 بازگــردد. 
البتــه ایــن رونــد بهبــود فزاینــده،  
شــکننده اســت و احتمــال دارد بــا 
ــش  ــن و افزای ــگ در اوکرای ــة جن ادام
قیمــت ســوخت و تهدیــدات بهداشــتی، 
ماننــد شــیوع آبلــة میمون هــا یــا 
انــواع کوویــد19 مختــل شــود. بــا 
این حــال، امیدواریــم اقتصادهــا خیلــی 
زود از آســیب همه گیــری نجــات یابنــد 
و بــه  ســمت وضعیــت مطلــوب حرکــت 
ــرای  کننــد. درحالی کــه صنعــت ســفر ب
بین المللــِی  ســفرهای  ســرگیری  از 
می شــود،  آمــاده  قرنطینــه  بــدون 
بخــش مســافرتی مســلمانان بــه تســریع 
ــی   ــایان توجه ــودی کمــک ش ــد بهب رون
پیش بینی هــای  مطمئنیــم  می کنــد. 
گــزارش امســال همــة ذی نفعــان ســفر 
و گردشــگری را قــادر می ســازد بــا درک 
بهتــر چشــم انداز گردشــگری حــالل، از 
ــای  ــش پوی ــود در بخ ــای موج فرصت ه

ــد. ــتفاده کنن ــلمانان اس ــفر مس س

فضل بهاردین
بنیان گذار و مدیرعامل شرکت حالل تریپ

 1- نســل زدنســل زد افــرادی هســتند کــه تقریبــاً بیــن ســال های 1995 
تــا 2010  میــالدی متولــد شــده اند.

2- بــه نســلی می گوینــد کــه پــس از نســل ایکــس و پیــش از نســل زد 
زاده شــده اند. بــر ســر ایــن  موضــوع کــه تولـّـد نســل  هزاره هــا )نســل 
وای( در چــه زمانــی آغــاز شــده و کــی بــه پایــان رســیده  اســت، اجماعــی 
وجــود نــدارد. برخــی صاحب نظــران بــر ایــن باورنــد کــه تولـّـد ایــن نســل 
در جایــی در اواخــر دهــة 1970 یــا اوایــل دهــة 1980 آغــاز شــده و در اوایــل 
دهــة 2000 بــه پایــان رســیده  اســت کــه در ایــران برابــر بــا شــروع دهــه 

شــصت تــا آغــاز دهــه هشــتاد اســت.

3- ACES MODEL: ACCESS, COMMUNICATIONS, ENVIRONMENT, 
SERVICES



شاخص جهانی سفر مسلمانان

7

دادنــد. بــه نظــر می رســد شــروع دوبــارة 
ســفر، معنــای جدیــدی بــه آن بخشــیده 
اســت. مــردم فقــط نمی خواهنــد دنیــا را 
ــه  ببیننــد، بلکــه می خواهنــد آن را تجرب
ــه   ــات موسس ــاس مطالع ــر اس ــد. ب کنن
مســترکارت بــرای احیــای پایــداری 
صنعــت ســفر، بایــد اطمینــان یابیم همة 
بازیگــران ایــن صنعــت بــه فرصت هایــی 
دسترســی  موفقیــت  کســب  بــرای 
ــتلزم  ــر مس ــن ام ــت. ای ــد داش خواهن
درنظرگرفتــن چنــد نکتــه اســت:  آنچــه 
ــتند، درک  ــش هس ــه دنبال ــافران ب مس
چگونگــی تکامــل عادت هــای مــردم 
در دو ســال گذشــته و ســازگاری بــا 
ــان از  ــرای اطمین ــاوری ب ــای فن رونده
ــد.  ــته های جدی ــدن خواس ــرآورده  ش ب
ــت محیطی،  ــداری زیس ــش پای ــا افزای ب
کســب وکارها بایــد فراتــر از توســعة 
تجربیــات شــخصی بــه ســفر نــگاه 
بســته های  در  را  پایــداری  و  کننــد 
ــیه در  ــیا و اقیانوس ــد. آس ــود بگنجانن خ
ــهرت و  ــلمان از ش ــافران مس ــن مس بی
ــار  ــه ب ــد. ازآنجاک ــت برخوردارن محبوبی
دیگــر صف هــای طویــل مســافران و 
فرودگاه هــا  در  را  جمعیــت  ازدحــام 
ــه  ــه ب ــت ک ــم اس ــد، مه ــم دی خواهی
ماهیــت در حــال تغییــر ســفر و تحوالت 
ــل  ــلمان به دلی ــافران مس ــی مس جمعیت
ــا و  ــل زد،  هزاره ه ــوذ نس ــش نف افزای

ــم. ــه کنی ــان  توج زن

صفدرخان
رئیس مستر کارت در  بخش جنوب 

شرقی آسیا

۱- Mastercard Economics Institute

بــه نظــر می رســد پــس از دو ســال 
ــگری  ــفر و گردش ــت س ــم، صنع متالط
ــت.  ــه اس ــق گرفت ــیر رون ــاز در مس ب
ســفر  محدودیت هــای  کاهــش  بــا 
مرزهــا، شــاهد شــمار  بازگشــایی  و 
فزاینــده گردشــگران خواهیــم بــود. 
ــرگیری  ــرای ازس ــالش ب ــن ت ــردم ضم م
ارتباط هــای جهانــی از طریــق ســفر 
و گردشــگری، به دنبــال کاوشــگری در 
ــای  ــد و کســب تجربه ه ــای جدی مکان ه
تــازه نیــز هســتند. تحقیقــات مؤسســة 
مســترکارت اکونومیــک1 نشــان می دهــد 
شــیوع  زمــان  از  اولین بــار  بــرای 
ــا، رزرو پروازهــای تجــاری  ــروس کرون وی
ــل از  ــه قب ــی نســبت ب و تفریحــی جهان
ــه  ــش یافت ــاری افزای ــن بیم ــیوع ای ش
اقتصــاد  در  کــه  همان طــور  اســت. 
ــری و واکسیناســیون، در   ــس از همه گی پ
ــا  ــه دور از محدودیت ه ــیری آزاد و ب مس
حرکــت می کنیــم، تحقیقــات مســترکارت 
بیانگــر ایــن موضوع اســت که مســافران 
پولشــان را بیــش از ســایر امــور صــرف 
کســب تجــارب جدیــد در مقصد مــی کنند. 
ایــن رونــد در آســیا نیــز مشــاهده 
ــی  ــوان یک ــه عن ــنگاپور ب ــود. س می ش
از مقاصــدی اســت کــه گردشــگران 
ــا را   ــترین هزینه کرد ه ــی بیش بین الملل
ــرای کســب تجــارب در آن داشــته اند.  ب
ــر  ــر در سراس ــای دیگ ــال، بازاره بااین ح
منطقــه تصویــر متفاوت تــری نشــان 
1 
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    اهداف توسعة سفر حالل 
ــفر های  ــی س ــل و بررس ــزارش تحلی گ
جهانــی مســلمانان 2019 ضمــن معرفــی 
اهداف توسعة ســفر حالل،  در بردارنده 
طراحــی  بــرای  فراگیــر  چارچوبــی 
آینــدة صنعــت گردشــگری اســت.

همان طــور کــه صنعــت گردشــگری 
ــالل  ــفر ح ــه دار س ــعة دنبال ــه توس ب
بــرای  چارچــوب  ایــن  دارد،  نظــر 
ســازمان ها نیــز مفیــد اســت تــا  
ــتراتژیک  ــگاه اس ــطه آن، جای ــه واس ب
ــند  ــالل بشناس ــای ح ــود را در فض خ
ــی را  در  ــی مختلف ــای حیات و نقش ه
توســعة اکوسیســتم ســفر حــالل ایفــا 
کننــد. به عــالوه، ازآنجاکــه مقاصــد 
و ارائه دهنــدگان خدمــات از طریــق 
چنیــن طرح هایــی بــه ارزش دهــی 
ادامــه  مســلمانان  ســفر  بــازار 
ــه  ــداف ب ــن اه ــتر ای ــد، بیش می دهن
ــات  ــدار خدم ــتم پای ــعة اکوسیس توس
ــود. ــد ب ــط خواهن ــالل مرتب ــفر ح س
اهــداف توســعه ســفر در شــکل 1 مرور 

شده اند.

 

شکل ۱- اهداف توسعه سفر

          
 توانمندســازی مســلمانان در نقــش 
ــی   ــة جهان ــال جامع ــهروندان فع ش
تــوأم بــا حفــظ جنبه هــای معنویــت

بستر ســازی بــرای ارتبــاط مســافران 
مســلمان با یکدیگــر، جامعــة محلی، 

ــراث و تاریخ می

ــع و  ــان جوام ــم در می ــش تفاه افزای
افزایــش دانــش دانشــگاهی و صنعتــی 
به منظــور افزایــش توانمنــدی ذی نفعان

جدیــد  فرصت هــای  ایجــاد 
و  تجــارت  افزایــش  جهــت  
مختلــف بخش هــای  در  رشــد 

تأثیــر  و  مســئولیت  شــناخت 
اجتماعــی آن بــر مســافران و جامعــه 
گســترده تر زیســت  محیــط  و 

رفاه و گردشگری پایدار: صنعت، نوآوری، تجارت:آموزش، بینش، قابلیت ها: میراث، فرهنگ، ارتباط: ادغام، تنوع، ایمان: 

۲۳۴۵ ۱

نظرســنجی CrescentRating  در بــازة 
ــان  ــر 2021 نش ــپتامبر و نوامب ــی س زمان
می دهــد عامــل اساســی بــرای مســلمانان 
ــترس بودن  ــفر، دردس ــزی س در برنامه ری

ــت.  ــند اس ــات مسلمان پس خدم
نظرســنجی  ایــن  شــرکت کنندگان 
از مالــزی و اندونــزی، دو بــازار برتــر 
مســلمانان خــارج از کشــور بودنــد. 
بنابرایــن، بــرای مقاصــدی کــه اســتقبال 
ــزی  ــلمان را برنامه ری ــگران مس از گردش
می کننــد بســیار مهــم اســت کــه 
همچنــان بــه نیازهــای مذهبی مســلمانان 
در توســعة محصــوالت گردشــگری توجــه 
ــان در  ــی ذی نفع ــند. آگاه ــته باش داش
ــت  ــلمانان از جذابی ــفر مس ــد س مقاص
دارای  رســتوران های  ماننــد  مســائلی 
ــای  ــاجد و مکان ه ــالل و مس ــی ح گواه
تعیین شــده بــرای نمــاز رو بــه افزایــش 
اســت و ایــن منجــر بــه  ایجاد دسترســی 
بــه ایــن نیازهــا شــده  اســت. ایــن بــه 
ذی نفعــان امــکان نــوآوری بیشــتری  
راســتای  در  مشــارکت   جهــت  را  
برآورده کــردن خواســته های جدیــد و 

ــد.  ــاوت می ده متف

خدمات و تســهیالت دوســتدار مسلمانان 
ــای  ــوان تعیین کننده ه ــه عن ــان ب همچن

اصلــی  قلمــداد می شــوند.

نمــودار 1: میــزان اهمیــت معیارهــای مختلــف در مقاصــد ســفر 
مســلمانان در دو کشــور اندونــزی و مالــزی
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فعالیت هــای  روزافــزون  اهمیــت   
ســفر در  توانمندســاز  و  آگاهی بخــش 

ــل  ــال 2019 »عل CrescentRating در س
اجتماعــی« را بــه مــدل »نیازهــای مبتنــی 
ــه  ــر ایمــان مســافران مســلمان 2« اضاف ب
ــت  ــه و حفاظ ــه جامع ــن ب ــرد. پرداخت ک
از محیط زیســت و منابــع طبیعــی در 
ــت.  ــن اس ــی دی ــداف اساس ــیر اه مس
طــول  در  قرنطینــه  ایــن،  عالوه بــر 
آن  از  ناشــی  آســیب  و  همه گیــری 
ــی  ــراد، آگاه ــت اف ــی و معیش ــه زندگ ب
جامعــه و هوشــیاری اجتماعــی را در ســفر 
افزایــش داده اســت. گردشــگری پایــدار 
و مســئوالنه امــکان درک بیشــتر مســائل 
ــت محیطی  ــی و زیس ــی و اجتماع فرهنگ
محلــی را فراهــم می کنــد کــه منجــر بــه 
ــان  ــود. جوان ــر می ش ــات معنادارت تجربی
ــا   ــه  ب ــود در  رابط ــش خ ــلمان از نق مس
مشــارکت در کســب وکارهای ارائه دهنــدة 
محیط زیســت،   دوســتدار  ســفرهای 
ــی  ــکارات مبتن ــه ابت ــرفت در ارائ پیش
بــر زیســت  بــدون پالســتیک1  و  ارائــه 
کربــن  انتشــار  کاهــش  راهکارهــای 
فعالیت هــای  چنیــن  می شــوند.  آگاه 
ــروه  ــن گ ــا ای ــی ب ــذار اجتماع تأثیرگ
از مســافران گســترده تر خواهــد شــد 
ــن  ــری  ای ــه پیگی ــان ب ــا همچن و آن ه
ادامــه  سفرهایشــان  در  فعالیت هــا 
می دهنــد تــا ازنظــر معنــوی رشــد کننــد.
1- PFI 

     توریسم حالل پس از کرونا

ــفر  ــی س ــاخص جهان ــزارش 2019 ش در گ
مســلمانان، فــاز بعــدی ســفر حــالل، یعنی 
ســفر حــالل 2.0 را شناســایی کرده ایــم 
کــه بــا فناوری هایــی ماننــد هــوش 
ــت  ــزوده و واقعی ــت اف ــی، واقعی مصنوع
محرک هــای  می شــود.  فعــال  مجــازی 
کلیــدی شناسایی شــده در ایــن رابطــه 
عبارت انــد از فنــاوری، کنشــگری اجتماعی، 
در  محیط زیســت.  و  جمعیت شناســی 
ــن  ــا، ای ــری کرون ــش همه گی ــان کاه جری

ــی،  ــز از اسالم هراس ــالل، پرهی ــذای ح ــی غ ــت خدمات ده ــروری اس ض
امکانــات مناســب بــرای خواندن نماز و ســرویس بهداشــتی مناســب تدارک 

دیــده شــود.

ــاه رمضــان  ــات در م ــانی امکان ــوب اســت ســرویس دهی و خدمات رس  خ
در نظــر گرفتــه شــود و تســهیالتی جهــت تجربه هــای محلــی مســلمانان و  

فعالیت هــای اجتماعــی اثرگــذار تــدارک دیــده شــود.

ــای  ــتن فضاه ــر داش ــالل، در نظ ــای غیرح ــرای فعالیت ه ــت اج ممنوعی
تفریحــی بــا حریــم خصوصــی از جملــه مــواردی اســت کــه جهت وصــول به 
هــدف توســعه ســفر حــالل  بســیار خوب اســت  کــه در نظــر گرفته شــود.

ــوان محرک هــای  ــه عن ــان ب عوامــل همچن
اصلــی رشــد باقی خواهنــد مانــد. بااین حال، 
توســعه ســریع فّنــاوری بــه تغییــر روشــی 
ــزی  ــفر برنامه ری ــرای س ــافران ب ــه مس ک
می کننــد -در طــول ســفر و پــس از پایــان 
کنشــگری های  می شــود.  منجــر  آن- 
و  معنادارترکــردن  بــرای  اجتماعــی 
مســئولیت پذیرکردن ســفرها از طریــق 
ــه محیط زیســت،  اقدامــات پایــداری کــه ب
جامعــه و اقتصــاد محلــی توجــه دارنــد، بــا 
ــود. ــد ب ــراه خواهن ــدی هم ــد روبه رش رون

2009 تا 2014

ظهور بازار سفر 
حالل

پذیرفته شدن 
 توریسم حالل در 
صنعت گردشگری

فناوری
کنشگراجتماعی
جمعیت شناسی
محیط زیست

  پایداری
سفر با فناوری

تجربیات معنادار
گردشگری مسئول 

و دردسترس

2015 تا 2018

سفر حالل 1 سفر حالل 2 

2019 2022

سطح ضروری

سطح خوب

سطح عالی
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   مضامیــن تکرارشــونده در روندهــای کلیــدی ســفر
ــل  ــدی به دلی ــات کلی ــی از موضوع ــالل، برخ ــفر ح ــر س عالوه ب
تغییــرات رفتــاری ناشــی از کرونارونــق گرفته انــد. ایــن 

در  انعطاف پذیــری  فنــاوری،  اســتقرار  حــول  موضوعــات 
ــادار و  ــفر معن ــرای س ــی ب ــاد محیط ــفر، ایج ــزی س برنامه ری

می چرخنــد. مقصــد  ایمن بــودن  از  اطمینــان 

روندهای
رشد

انعطاف پذیریمعناداربودن

اطمینان پیشرفت های تکنولوژی

گذشــته  از  بیشــتر  مســلمانان 
معنــادار  ســفرهای  به دنبــال 
ــا  ــرای جوان تره ــژه ب ــتند. به وی هس
کاوش  حیــن  در  فــردی  توســعة 
ــت.  ــم اس ــذاب و مه ــان ج در جه
ــات  ــن تجربی ــه از چنی ــدی ک مقاص
ــتند،  ــد هس ــردی بهره من منحصربه ف
ــد. ــتفاده می کنن ــن فرصــت اس از ای

فنــاوری پیشــرفته، تســهیلگر توســعة 
خدمــات مســافرتی اســت. نگرانی های 
ــروس  ــیوع وی ــا  ش ــه ب ــتی ک بهداش
ــه  ــت، ب ــه اس ــدت گرفت ــا ش کرون
تغییــر برخــی از رفتارهــای مســافران 
منجــر شــده اســت. مســافران انتظــار 
دارنــد اطالعــات ســفر به صــورت 
لحظــه ای به روزرســانی شــود. سیســتم 
نیــز  انعطاف پذیــر  پرداخت هــای 
کــه امــکان ســفر را تســهیل می کنــد 
یکــی دیگــر از عوامل مهم در تســهیل 
ــت. ــافرتی اس ــات مس ــعه خدم توس

ــاز  ــته نی ــال گذش ــرات دو س  تغیی
بــه انعطاف پذیــری بیشــتر بــرای 
مســافران را در برنامه ریــزی ســفر 
برجســته کــرده اســت. یکــی دیگــر 
ــه واســطه  ــه ب ــرات مهمــی ک از تغیی
ــرش  ــا ایجــاد شــده اســت، پذی کرون
کسب وکارهاســت.  در  دورکاری 
ــا ــن رونده ــگری ای ــت گردش صنع

ــور  تســریع  در  ــه منظ ) دورکاری( را ب
بهبــود جــو اقتصــاد تســهیل می کند.

ــط  ــه محی ــه ب ــه توج ــان ک همچن
ــی از  ــوان یک ــه عن ــتی  ب بهداش
پیشــران های حیاتــی ســفر دنبــال 
برنامه هــای  داشــتن  می شــود، 
قــوی بــرای پیشــگیری، تشــخیص 
ــر  ــش خاط ــرای آرام ــرل ب و کنت
ــیاری دارد. ــت بس ــافران اهمی مس

توسعة فردی

ــگیرانه درکارت های واکسن دیجیتال  اقدامات پیش
  حــوزه ســالمت

عکس العمل های  به موقع
 در مواقع اورژانسی 

SOP1 های شفاف برای 

مواجهه با موارد اضطراری 

1 

اطالعیه های دقیق سفر

پرداخت هــا و خدمــات 
انعطاف پذیــر بــدون نیــاز 

بــه مراجعــه حضــوری

سیاست های لغو انعطاف پذیر

حذف حداقل زمان الزم برای اقامتارتباط دوباره با میراث اسالمی

از اتصال با جامعه  کار  محیط هــای  و  ویزاهــا 
ــت  ــهیل اقام ــرای تس راه دور ب

طوالنی تــر
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ــال 2022  ــلمانان در س ــت کل مس جمعی
معــادل 2میلیــارد  نفــر اســت. ایــن رقــم 
فراتــر از 25 درصــد کل جمعیــت جهــان 
پیش بینــی  و  می دهــد  تشــکیل  را 
ــال 2030  ــت در س ــن جمعی ــود ای می ش
ــر از  ــی فرات ــی رقم ــارد یعن ــه 2/3میلی ب
27 درصــد کل جمعیــت جهــان در ایــن 
ــن  ــد ای ــش از 50 درص ــد. بی ــال برس س
جمعیــت کــه در بیــش از 200 کشــور 
ــور  ــد، در 48 کش ــی می کنن ــان زندگ جه
ــان  مســتقر هســتند و در 28 کشــور جه
ــا 50  ــادل 10 ت ــلمانان مع ــت مس جمعی
ــد. ــکیل می دهن ــت را تش ــد جمعی درص

ــد  ــلمانان 2/49 درص ــت مس از کل جمعی
را زنــان و 1/50 درصــد را مــردان تشــکیل 
ــراد  ــان اف ــه 71/6 درصــد آن ــد ک می دهن
زیــر 40 ســال هســتند. نمــودار 1 ترکیــب 
ــف جمعیــت  ــی نســل های مختل جمعیت
نشــان  را   2022 ســال  در  مســلمانان 

می دهــد.

 

نمودار1: ترکیب جمعیتی نسل های مختلف جمعیت مسلمانان در 
سال 2022

نمودارهای 2، 3 و 4 پراکندگی جمعیت مسلمان 
جهــان را بــه تصویر می کشــند. 

     رشد جمعیت مسلمان زیر 40 سال
ــال 2030،  ــا س ــود ت ــی می ش ــش بین پی
جمعیــت مســلمان زیــر 40 ســال از 
ــد.  ــارد برس ــه 1/6میلی ــارد  ب 1/46 میلی
ــت  ــی اس ــش در حال ــد افزای ــن رون ای
کــه ســهم جمعیــت زیــر 40 ســال 
از 7/71درصــد در ســال 2022، بــه69/2 
ــید. ــد رس ــال 2030 خواه ــد در س درص

نمودار2:پراکندگی جمعیت مسلمان جهان  

نمودار2: پراکندگی جمعیت مسلمان آسیا

نمودار3: پراکندگی جمعیت مسلمان جهان

نمودار4: تفکیک جمعیت مسلمانان جهان به ترتیب گروه سنی

ــا  ــت 10 ت ــا جمعی ــق پیش بینی ه مطاب
ــریع ترین  ــال 2030 س ــا س ــاله ها ت 19 س
ــنی  ــای س ــایر گروه ه ــان س ــد را می رش
ــا  ــنی 20 ت ــروه س ــت و گ ــد داش خواهن
25 ســاله  کــه نقــش کلیــدی در اشــتغال 
ــون در حــال  ــد، از 165 میلی ــا می کنن ایف
ــال 2030  ــا س ــون ت ــه 181 میلی ــر ب حاض

ــد رســید. خواهن
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     سه شاخص جمعیتی کلیدی سفر حالل 2.0

 :)MMTs۱( مسافران هزارة مسلمان      
ــه ای از  ــزارة مســلمان زیرمجموع مســافران ه
ــالت  ــه تحصی ــتند ک ــزاره هس ــافران ه مس
ــتند  ــنا هس ــاوری آش ــا فن ــد، ب ــی دارن عال
ــرای  ــتری ب ــالش بیش ــت و ت ــب وق و اغل
انجــام تحقیقــات جامــع قبــل از ســفر 
صــرف می کننــد. در چنــد ســال اخیــر، 
ــه  ــد،  هزین ــة اوج درآم ــن گــروه وارد مرحل ای
ــن، کســب  و مســافرت خواهــد شــد. بنابرای
ــفر  ــای س ــارة انگیزه ه ــر درب ــش عمیق ت بین
ــروه از  ــن گ ــری ای ــای تصمیم گی و فراینده
ــت. ــوردار اس ــی برخ ــایان توجه ــت ش اهمی

۱-MUSLIM MILLENNIAL TRAVELERS

 :z مسافران نسل        
نســلی کــه بــا تکنولــوژی بــزرگ شــده، ذاتــاً 
از  کنجــکاو  و  واقع بینانــه  زیرمجموعــه ای 
مســافران  را شــکل می دهــد. آن هــا به طــور 
ــا  ــه ت ــد ک ــل دارن ــفر تمای ــه س ــی ب طبیع
ــدازه ای به دلیــل ارضــای کنجــکاوی بیــش  ان
ــت.  ــات اس ــت اطالع ــر انباش ــد در اث از ح
ــرای زندگــی روزمــره به شــدت  ایــن نســل ب
بــه ابزارهــای خــود وابســته اســت. ذی نفعــان 
ــراد  در  ــن اف ــه ای ــب  توج ــرای جل ــد ب بای
ــه  ــی ایشــان را ب ــای اجتماع ــام پلتفرم ه تم

ــد. ــارکت وادار کنن مش

:) MWIT۱( زنان مسلمان مسافر       
ــه ای از  ــفر  زیرمجموع ــلمان در س ــان مس زن
ــان مســافر، یکــی از بخش هــای  جمعیــت زن
ســفر  بــازار  در  رشــد  بیشــترین  بــا 
ــال  ــارکت کنندگانی فع ــا مش ــتند. آن ه هس
در جامعه انــد و مرتفــع کــردن نیازهــای 
ــش  ــبب افزای ــفر س ــا س ــه ب ــان در رابط زن
پتانســیل آنــان بــرای ســفر می شــود.

تســهیل بهتر نیازهای ســفر آن ها ظرفیتشــان 
را بیشــتر گســترش می دهــد. بیشــتر خانم ها 
ــزی  ــد و برنامه ری ــفر می کنن ــواده س ــا خان ب
ســفر را بــر عهــده دارنــد. بنابرایــن، بازاریابان 
بایــد بــا بررســی انگیزه هــای درونــی و بیرونــی 
مســافران مســلمان زن بــه آن هــا کمــک کنند 

از ظرفیت هــای خــود آگاه شــوند.

1-Muslim Women In Travel
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    شناخت مشکالت زنان مسلمان مسافر
ــتند  ــی هس ــی از گروه های ــافران زن یک مس
کــه ســریع ترین رشــد را در بــازار مســافرتی 
ــد. آن هــا حــدود 45درصــد  مســلمانان دارن
از مســلمانان مســافر جهــان را تشــکیل 
می دهنــد؛ یعنــی تقریبــاً 72میلیــون مســافر 
ســفرهای   .2019 ســال  در  مســلمان  زن 
انفــرادی و گروهــی زنــان پیــش از شــیوع 
ــال رشــدی را  ــد در ح ــا رون ــروس کرون وی
ــا  ــی رود ب ــار م ــت. انتظ ــرده اس ــه ک تجرب
شــروع دوبــارة ســفرها، ایــن رونــد ادامــه 
 Mastercard- & یابــد. مطالعــة قبلــی
CrescentRating نشــان داد زنــان مســافر 
مســلمان بــدون توجــه بــه گروهــی کــه در 
ــر  ــایان توجهی ب ــر ش ــد، تأثی ــرار دارن آن ق
به ویــژه  می گذارنــد.  ســفر  برنامه ریــزی 
ــان  ــواده و همسرش ــا خان ــفر ب ــگام س هن
بیشــترین تأثیــر را در تصمیم گیــری بــرای 
ــد. در ایــن موقعیــت )در نقــش  ســفر دارن
ــواده( در  ــر در خان ــا همس ــادر ی ــر، م دخت
مقایســه بــا ســفر بــا دیگــران تقریبــاً دوبرابر 
ــد.  ــفر تأثیرگذارن ــزی س ــتر در برنامه ری بیش
گــزارش ســال 2019 زنــان مســلمان در ســفر 
بــه نگرانی هــای ویــژه ای اشــاره می کنــد کــه 
ذی نفعــان بایــد بــه آن توجــه کننــد. حفــظ 
ــی  ــترین نگران ــا بیش ــم خصوصی/حی حری
زنــان مســلمان اســت کــه باعــث می شــود از 
ــای  ــه محدودیت ه ــی ک ــه مکان های ــن ب رفت
پوشــش دارنــد یــا حریــم خصوصــی کافــی را 
فراهــم نمی کننــد، اجتنــاب کننــد. همچنین 

امکاناتــی کــه نیازهــای آن هــا را در نظــر 
ــا  ــان ی ــژة زن ــای وی ــد مکان ه ــرد، مانن می گی
خدمــات مناســب بــرای کــودکان، برای آنــان در 
اولویــت اســت. در رابطــه بــا شــبکه اطالعــات 
ــود  ــات موج ــلمان، در اطالع ــان مس ــفر زن س
بــرای ایجــاد رابطــه یــا جوامع محلــی کــه دارای 
عالیــق مشــترک هســتند خالئــی وجــود دارد. 
ــم  ــای مه ــر از نگرانی ه ــان از دیگ ــت زن امنی
ــورت  ــا، در ص ــی مکان ه ــرا در برخ ــت؛ زی اس
اطــالع از حضــور گردشــگران مســلمان ، به دلیل 
اسالم هراســی امنیــت گردشــگران مســلمان به 

ــد. ــر می افت خط

هــزارة مســلمان را می تــوان بــه شــرح زیــر 
ــرد: ــف ک توصی

اصالــت1: در درجــة اول در فهرســت اولویت هــای 
ام ام تی هــا مشــاهده می شــود و بــه مکان هــای 
برنامه هــای  و  توریســتی خودکشف شــده 
ســفر شــخصی، خــود جــوش و انعطاف پذیــر 
غیــر  گردشــگری  بســته های   به جــای 
ــاره دارد.  ــاده  اش ــش آم ــف و از پی منعط
بــه  ام ام تی  هــا   : بــودن  مقرون به صرفــه 
هزینه هــای ســفر توجــه می کننــد و  در 
ــات  ــات و تجربی ــل ،  مؤسس ــی  حمل ونق پ
ــه  هســتند. ــه صرف گشــت وگذار  مقــرون ب

دنیــا  بــا  هزاره هــا   : بــودن  دردســترس 
ــنهادهای  ــی پیش ــا بررس ــد و ب در ارتباطن
همتایــان و توصیه هــای دردســترس آنالیــن 
ــه تصمیم گیــری در مــورد کســب تجــارب  ب
ــدگان  ــد. ارائه دهن ــدام می کنن ــد اق در مقص
منحصربه فــرد  هویــت  بایــد  خدمــات 
ام ام تی هــا را بپذیرنــد؛ زیــرا آن هــا در 
ــر  ــار نظ ــن  اظه ــع آنالی ــا جوام ــل ب تعام
ــت  ــرای موفقی ــئله  ب ــن مس ــد  و ای می کنن
هر کســب وکاری بســیار مهــم اســت. اگرچه 
ــس  ــاری پ ــرات رفت ــدت، تغیی در کوتاه م
ــعاع  ــفر را تحت الش ــای س ــا الگوه از کرون
ــات و  ــب ارتباط ــا  غال ــد، ام ــرار می ده ق
تاثیرگــذاری هزاره هــا بــر کســب وکارها تــا 
زمــان بازگشــت الگوهــای ســفر بــه حالــت 

ــد. ــود دارن ــش وج ــم و بی ــادی، ک ع

1- Authenticity

    الگوهای سفر هزارة مسلمان  
باتوجه بــه اینکــه 23درصــد از جمعیــت 
تأثیــر  هزاره انــد،  جهــان  مســلمانان 
ــة  ــه مرحل ــکل دادن ب ــایان توجهی در ش ش
بعدی ســفر مســلمانان دارنــد. گزارش ســفر 
هــزارة مســلمان Mastercard  گردشــگری 
حــالل  نشــان داد الگوهــای ســفر مســافران 

هویت

شبکه ها

امکانات 
رفاهی

حریم 
خصوصی

امنیت
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      الگوی سفر نسل زد مسلمان
نســل زد 27/2درصــد از جمعیــت مســلمانان 
درصــد  می دهــد.  تشــکیل  را  جهــان 
مســلمانان نســل زد بیــش از میانگیــن 
جهانــی آن یعنــی حــدود 26درصــد اســت. 
ــه  ــا، ب ــلمان پوی ــت مس ــن جمعی ــود ای وج
ــر  ــلمانان منج ــافرتی مس ــش مس ــد بخ رش
خواهــد شــد. طبــق گــزارش 2019، الگوهــای 
ســفر نســل زد بــه ام ام تی هــا نزدیــک 
اســت؛ امــا ســازگاری جنبــة منحصربه فــردی 
اســت کــه ایــن نســل را از ســایرین متمایــز 
می کنــد. ســطوح ســازگاری نســل زد الگــوی 
بازتعریــف می کنــد  ام ام تی هــا را  ســفر 
برمی گیــرد.  در  را  جدیــدی  چارچــوب  و 
برخــالف نســل های دیگــر، فقــدان امکانــات 
مسلمان پســند مســافران  نســل زد را از ســفر 
ــد؛  ــرف نمی کن ــاص منص ــدی خ ــه مقص ب

بلکــه آن هــا نیازهــای خــود را بــا محیــط 
زیــرا  می دهنــد؛  تطبیــق  اطرافشــان 
چیــزی کــه برایشــان مهــم اســت، 
تجربــة مقصــد اســت. بــرای مثــال: 
متوسل شــدن بــه مصــرف وعده هــای 
ــا تهیــة غــذای فــوری  غذایــی گیاهــی ی
ــذای  ــود غ ــا کمب ــه ب ــگام مواجه در هن
محیط هــای  در  نمــاز  اقامــة  و  حــالل 
ناآشــنا.  همه گیــری ویــروس کرونــا 
ــوزی و ورود  ــی و کارآم ــر فارغ التحصیل ب
آن هــا بــه مشــاغل تأثیــر گذاشــت. 
بــا  ســازگاری  ازآنجاکــه  بااین حــال، 
ــدی  ــای کلی ــی از ویژگی ه ــرایط  یک ش
ایــن نســل  هاســت، ســفر انعطاف پذیــر 
ــیوه  ــر ش ــمگیری ب ــور چش ــا به ط آن ه

ســفر مســلمانان تأثیــر می گــذارد.

مؤلفه های سفر نسل زد

الگوهای سفر هزارة مسلمان

قابلیت سازگاری: 

قابلیت اعتبار: 

مقرون به صرفه بودن: 

قابلیت دسترسی: 

صرف قدرت، فرهنگ، نیازهای شخصی

تجربه، اطالعات، واقعی بودن

جایگزین های بیشتر، محل اقامت، حمل ونقل

اطالعات در زمان واقعی، تسهیل در سفر
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جایگزین های بیشتر، محل اقامت، حمل ونقل

اطالعات در زمان واقعی، تسهیل در سفر

    سفر مذهبی و رمضان
اخیــر  گــزارش  در  کــه  همان طــور 
Mastercard- CrescentRating در ســبک 
ــوالً  ــلمانان معم ــده، مس ــان آم ــی رمض زندگ
در مــاه رمضــان بــه ســفر نمی رونــد. در 
ــن  ــا در ای ــیوع کرون ــل از ش ــال های قب س
ــت.  ــورت می گرف ــی ص ــفرهای کم ــاه س م
ــدار   ــن مق ــا ای ــری کرون ــفانه، همه گی متأس
امــا  اســت؛  کــرده  مختــل  را  انــدک 
پیش بینــی می شــود در چنــد ســال آینــده 
رونــد ســفرها دوبــاره افزایــش یابــد. برخی 
ــد  ــد عبارتن ــن رش ــدی ای ــل کلی از عوام

ــان  ــاه رمض ــدن م ــره، گذران ــام عم از انج
ــان در  ــگ رمض ــدن فرهن ــواده، دی ــا خان ب
از وضعیــت   و  دوری  کشــورهای دیگــر 
ــدأ. شــاخص  نامســاعد جــّوی در کشــور مب
ــزارش  ــه در گ ــان )RDI۱ ( ک ــد رمض مقص
شــیوة زندگــی رمضان منتشــر شــده اســت، 
تأثیــر تغییــر زمان مــاه رمضــان را در تقریباً 
هفتــاد مقصــد کــه نیمــة بــاالی رتبه بنــدی 
را  مســلمانان  ســفر  جهانــی  شــاخص 
می کنــد. بررســی  می دهنــد،  تشــکیل 

1-Ramadan Destination Index

هــدف ایــن شــاخص پیشــنهاد راهبردهای 
کارآمــد بــه مقاصــد و مشــاغل بــرای جذب 
ــلمان  ــافران مس ــه مس ــانی ب و خدمات رس
ــزده ســال آینــده  در مــاه رمضــان طــی پان
اســت. بــا طرح هــای توســعة حرمیــن 
ــری  ــه و به کارگی ــه و مدین ــریفین در مک ش
ــعودی، در  ــای روز در عربســتان س فناوری ه
آینــده امــکان پذیرایــی از زائــران بیشــتری 
به این ترتیــب،   وجــود خواهــد داشــت. 
و  می شــود ســفرهای حــج  پیش بینــی 
عمــره طــی چنــد ســال آینــده بــه میــزان 

ــد. ــش  یاب درخورتوجهــی افزای
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    پیش بینی های رشد بازار سفر مسلمانان
تعــداد مســافران مســلمان بین المللــی در ســال 2019 بــه 160میلیون 
نفــر رســید. بــا آغــاز ســفرهای بین المللــی، پیش بینــی می شــود 
جمعیت مســافران مســلمان در ســال 2023 بــه 140میلیون نفــر و در 
ســال 2024 بــه 160میلیــون نفــر برســد. پیش بینــی پیــش از کرونــا 
230میلیــون نفــر تــا ســال 2026 بــود؛ امــا  بــه نظــر می رســد ایــن 
پیش بینــی در ســال 2028 محقــق  شــود. هزینــة تخمینــی ممکــن 
اســت تــا ســال 2028 بــه 225میلیــارد دالر برســد. ایــن رونــد بهبود 
شــکننده اســت و ممکــن اســت به دلیــل ادامــة جنــگ در اوکرایــن 
و افزایــش قیمــت ســوخت و تهدیــدات بهداشــتی، ماننــد آبلــة 

میمون هــای در حــال ظهــور یــا کوویــد مختــل شــود.
20 بازار برتر خارجی سازمان همکاری اسالمی:

 84 درصد از کل بازار خروجی مسلمانان را تشکیل می دهد.

10 بازار برون مرزی غیر سازمان همکاری اسالمی: 
15 درصد  از کل بازار خارجی مسلمانان را تشکیل می دهد.

2000 2۵00 4000 4500 12500

2000 1۵000 35000 40000 50000

نیجریه، بنگالدش، 
ازبکستان،پاکستان

سرانه تولید ناخالص 
داخلی) دالر آمریکا(

درصد جمعیت
 مسلمانان جهان

26% 13% 14% 6% 2%

32%17%10%14%11% 

درصد جمعیت
 مسلمانان جهان

درصد بازار برون مرزی
 مسلمانان جهان

درصد بازار برون مرزی
 مسلمانان جهان

سرانه تولید ناخالص 
داخلی) دالر آمریکا(

هند روسیه و چین ایتالیا آلمان، فرانسه، 
انگلستان

ایاالت متحده، 
سنگاپور و هلند

مصر،الجزایر، 
مراکش، ایران

اردن، آذربایجان، 
اندونزی، تونس عمان، مالزی، قزاقستان قطر، امارات متحده عربی، 

کویت، عربستان سعودی
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نمودار5: جمعیت مسافران مسلمان و پیش بینی آن تا سال 2024
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سرانه تولید ناخالص 
داخلی) دالر آمریکا(

درصد جمعیت
 مسلمانان جهان

درصد جمعیت
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درصد بازار برون مرزی
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سرانه تولید ناخالص 
داخلی) دالر آمریکا(
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ــدل  ــر م ــی ب ــلمانان مبتن ــفر مس ــی س ــاخص جهان ــای ش معیاره
رتبه بنــدی هاللــی اســت کــه در گــزارش ســال 2017  منتشــر شــده 
اســت. ایــن مــدل بــرای ترغیــب کســب وکارها به جــذب گردشــگران 

ــرد: ــر می گی ــوزه را در ب ــتر 4 ح بیش
• سهولت دسترسی به مقصد

• ارتباط داخلی و خارجی با مقصد
• محیط در مقصد
• خدمات مقصد

GMTI شکل 1: تعداد کشورهای مورد ارزیابی در گزارش های

رتبه بندی
 شاخص جهانی 
 سفر مسلمانان
2022 )GMTI(

محیط: 30 درصددسترسی: 10 درصد 

خدمات:40 درصد ارتباطات:20 درصد

 االزامات مربوط به اخذ ویزا
اتصال پذیری و ارتباط

زیرساخت های حمل و نقلی

بازاریابی مقصد
 مهــارت برقــراری ارتباط 

آگاهــی ذینفعان

امنیت، 
محدودیت های  اعتقادی،

 ورود بازدید کنندگان، 
محیط تواناساز،  پایداری

نیازهای اساسی
)غذای حالل و امکانات مورد 
نیاز برای ادای وظایف دینی(
خدمات اساسی)هتل ها و 

فرودگاه ها(
تجارب خاص

ــد  ــورهای مقص ــی کش ــال CrescentRating ،2011 ارزیاب در س
ــدا  ــزارش در ابت ــن گ ــرد. . ای ــاز ک ــلمانان را آغ ــفر مس س

»CrescentRating Annual« نامیــده مــی شــد.
در ســال 2015، ایــن شــاخص بــه شــاخص جهانــی ســفر 
ــام داد. در ســال 2020، بــه  دلیــل  مســلمانان )GMTI( تغییــر ن

ــد. ــر نش ــزارش منتش ــد 19، گ ــروس کوی ــری وی همه گی
گــزارش منتشــر شــده در ســال 2022، هفتمیــن ویرایــش ایــن 
گــزارش اســت کــه جامع ترین تحقیقـــات و بینـش هـــا را بـــه 

ارمغـان مـی آورد.

ــفر  ــازار س ــعة ب ــا توس ــی ب ــور همگام ــال 2017، به منظ از س
مســلمانان معیارهــا و زیرمعیارهــا تکامــل یافته انــد. همچنیــن 
ــر  ــی در نظ ــبک زندگ ــفر و س ــای س ــی در فض ــای کل رونده
گرفتــه شــده اســت. امســال، هریــک از حوزه هــای کلیــدی بــا 
اســتفاده از اندازه گیری هــای کمــی در چندیــن معیــار ارزیابــی 
ــتفاده  ــا اس ــار ب ــر معی ــاز ه ــن، امتی ــر ای ــود. عالوه ب می ش
ــاه  ــش از پنج ــد. بی ــت می آی ــه دس ــار ب ــن زیرمعی از چندی
ــی  ــاخص جهان ــازات ش ــع آوری امتی ــرای جم ــه داده ب مجموع
ــد اســتفاده می شــود. ــدل جدی ــر اســاس م ســفر مســلمانان ب
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     قابلیت دسترسی: 10درصد:
معیــاری  اســتراتژیک  دســترس پذیری 
اســت کلیــدی شــامل الزامــات اخــذ ویــزا 
ــی  ــی و دسترس ــات هوای ــتن ارتباط و داش
ــر مســافرتی  ــه ســی مقصــد برت ــی ب زمین
حمل ونقــل  زیرســاخت های  مســلمانان. 
قطارهــا  و  جاده هــا  کیفیــت  نظــر  از 
یکــی  هوایــی  حمل ونقــل  خدمــات  و 
ــن  ــی در تعیی ــای اساس ــر از معیاره دیگ
جاذبه هــای  بــه  دسترســی  ســهولت 
مختلــف گردشــگری در مقصــد اســت. 
مالحظــات  این هــا  همــة  به طورکلــی، 
ــفر و  ــرای س ــاب مقصــد ب ــی در انتخ مهم

در برنامه ریــزی ســفر هســتند.

     ارتباطات: 20درصد
معیارهــای ارتباطــی شــامل بهره منــدی 
ــان مشــترک در ســی مقصــد  ــارت زب از مه
آگاهــی  اســت.  گردشــگری مســلمانان 
ــی  ــلمانان یک ــفر مس ــازار س ــان از ب ذی نفع
اســت  ضــروری  معیارهــای  از  دیگــر 
در  آگاهی دهنــده  برنامه هــای  بــه  کــه 

ــا،  ــزاری کنفرانس ه ــب برگ ــد در قال مقص
فعالیت هــای  و  ســمینارها  کارگاه هــا، 
ــفر  ــالل، س ــذای ح ــا غ ــط ب ــی مرتب آموزش
و...  مســلمان  مصرف کننــدگان  حــالل، 
بــرای  هدفمنــد  بازاریابــی  می پــردازد. 
دیگــری  مجموعــة  مســلمان  مســافران 
از معیارهــای کاربــردی در ایــن دســته 
دردســترس بودن  شــامل  کــه  اســت 
و  مســلمان  بازدیدکننــدگان  راهنمــای 
ــت . ــی اس ــانه های اجتماع ــات رس تبلیغ

     محیط: 30درصد
ــی  ــدون نگران ــفر ب ــهیل س ــط در تس محی
در مقصــد بســیار مهــم اســت. معیارهــای 
فرعــی در ایــن دســته ایــن اســت کــه آیــا 
ــرای  ــی ب ــای امن ــلمان فض ــافران مس مس
از  عــاری  اقامــت خــود،  از  لذت بــردن 
محدودیت هــای اعتقــادی و پوشــش، دارنــد 
یــا خیــر. عالوه بــر ایمنــی عمومــی، ســطح 
ــن  ــرای تعیی ــرت ب ــی از نف ــای ناش جرم ه
میــزان ایمنــی از دیــدگاه مســافر مســلمان 
در نظــر گرفتــه می شــود. یکــی دیگــر 
محبوبیــت  معیارهــای  شــاخص ترین  از 
ــفر  ــدد س ــلمانان، تع ــن مس ــد در بی مقص
ــت.  ــد اس ــه آن مقص ــر ب ــلمانان دیگ مس
ــه  ــوآوری را ک ــوان ن ــاز ت ــای توانمندس فض
ــرای پیگیــری و رســیدگی ســریع  مقصــد ب

بــه روندهــای فعلــی بــه آن نیــاز  دارد بــه 
ارمغــان مــی آورد. پایــداری معیــار جدیــدی 
ــن  ــال ای ــت. امس ــال اس ــخة امس در نس
معیــار مهــم تالش هــای مقاصــد را در 
حــذف زباله هــای پالســتیکی و کاهــش 
اندازه گیــری  آن هــا  کربــن  پــای  رد 
در  می شــود  پیش بینــی  می کنــد. 
داده هــای  مجموعــه   آینــده  ســال های 
ــر بگیــرد. توســعة پایــدار بیشــتری را در ب

      خدمات: 40درصد: 
خدمات رســانی بــه مســافران مســلمان 
حیاتی تریــن معیــار در ایــن فهرســت 
رشــد  حفــظ  و  جــذب  بــرای  اســت. 
مســافرت مســلمان، امکانــات بایــد در 
همــة نقــاط کلیــدی نیازهــای مذهبــی 
مســافران مســلمان را بــرآورده کنــد، ازجمله 
ــه  ــاز ک ــالل و نم ــوری ح ــای غذاخ مکان ه
ــی مســافران مســلمان اســت.  ــاز اصل دو نی
ایــن مهــم در مقاصــد خاصــی ماننــد بناهای 
ــخ  ــم تاری ــای مه ــی و مکان ه ــراث جهان می
و میــراث و فرهنــگ اســالمی محلــی، از 
ارزش قابــل توجهــی برخــوردار اســت.

:2022 GMTI مروری بر معیارهای
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    بیست مقصد برتر  براساس رتبه بندی 
 2022 GMTI

بــا کاهــش تأثیــر کرونا، بخش گردشــگری 
دوبــاره راه خــود را پیــدا کــرده و در چنــد 
ــاه اخیــر پیشــرفت های شــایان توجهی  م
ــای  ــش محدودیت ه ــت. کاه ــته اس داش
ناشــی از کوویــد19 و بازگشــایی مرزهــای 
پروازهــای  افزایــش  و  بین المللــی 
ــه  ــتاقی ک ــافران مش ــه مس ــی، ب جهان
در دو ســال گذشــته در خانه هایشــان 
محبــوس بودنــد، امــکان داده اســت 
ــد. برخــی  ــه ســفر برون ــه ب ــاره آزادان دوب
ــا توســعة آگاهــی ذی نفعــان  از مقاصــد ب
ــه  ــد ب ــی مقص ــازی و بازاریاب و ظرفیت س
ــلمانان،  ــور مس ــارج از کش ــای خ بازاره
حتــی در مــدت همه گیــری، از ایــن 

ــد. رتبه بندی هــای  فرصــت اســتفاده کرده ان
ــد  ــای مقاص ــان دهندة تالش ه ــال نش امس
گردشــگری در ایــن زمینــه اســت. مالــزی 
ــظ  ــود را حف ــر خ ــگاه برت ــان جای همچن
کــرده اســت. بــا این حــال، شــکاف بیــن 
ــت  ــر مسلمان دوس ــد برت ــزی و مقاص مال
رو بــه کاهــش اســت. اندونزی، عربســتان 
ــرار  ــگاه دوم ق ــه در جای ــعودی و ترکی س
ــار دیگــر پیشــرفت  ــد. ازبکســتان ب دارن
ــا  ــته و ب ــدی داش ــمگیری در رده بن چش
هفــت پلــه صعــود در  پلــه 9 رتبــه بنــدی 
ــنگاپور   ــال س ــت. امس ــه اس ــرار گرفت ق
همچنــان تنهــا کشــور غیرعضــو ســازمان 
ــه جمــع  همــکاری اســالمی اســت کــه ب
 GMTI  ــدی ــر رتبه بن ــور برت ــت کش بیس

2022  پیوســته اســت.

 2022 GMTI نمودار1:بیست مقصد برتر  براساس رتبه بندی    
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ــان کشــور های  ــر در می     بیســت مقصــد برت
غیرعضــو ســازمان همــکاری اســالمی 

ســنگاپور از زمــان راه انــدازی GMTI در 
ســال 2015 جایــگاه خــود را در صــدر مقاصــد 
ــا  ــالمی ت ــکاری اس ــازمان هم ــو س غیرعض
ســال 2022  حفــظ کــرده اســت. تایــوان نیــز 
ــه  ــس از آن ب ــگاه دوم و پ ــان در جای همچن
ترتیــب بریتانیــا و تایلند قرار دارند. اســپانیا 
بــا جهــش چشــمگیر در رتبه بنــدی امســال 
بــه یکــی از امیدوارکننده تریــن مقاصــد 
تبدیــل شــده اســت. ایــن مقاصــد بــا وجود 
جمعیــت نســبتاً کــم مســلمان، تالش هــای 
ــرای جــذب و اســتقبال  ــی را  ب درخورتوجه
داده انــد. شــکل  مســلمان  گردشــگران 

    نمودار2: بیست مقصد برتر در میان کشور های غیرعضو سازمان همکاری اسالمی 



شاخص جهانی سفر مسلمانان

25

    رتبه بندی GMTI  2022؛ تحلیل منطقه ای
ــق  ــا مناط ــمال آفریق ــیا و ش ــرب آس غ
چــون  هســتند؛   2022  GMTI در  برتــر 
ــاً از مقاصــد مسلمان پســند تشــکیل  عمدت
ــه و  ــامل ترکی ــیا ش ــرب آس ــده اند. غ ش
کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فارس 
اســت. مقاصــد پیشــرو در شــمال آفریقــا 
ــتگاه  ــتند و دو خاس ــش هس ــر و مراک مص
آســیای  در  گردشــگری حــالل  بــزرگ 
جنــوب شــرقی - مالــزی و اندونــزی- پــس 
از آن هــا در جایــگاه ســوم قــرار گرفته انــد. 

ــتان  ــری ازبکس ــه رهب ــزی ب ــیای مرک آس
بــه تــالش بــرای افزایــش امتیــاز خــود در 
ــه  ــن منطق ــد. ای ــه می ده ــدی ادام رتبه بن
ظرفیــت ایــن را دارد کــه از مناطــق دیگــر 
پیشــی بگیــرد و بــه منطقــة برتــر تبدیــل 
آمریــکای  و  جنوبــی  آمریــکای  شــود. 
ــد  ــن مقاص ــزء پایین تری ــز ج ــزی نی مرک
رتبه بندی شــده در GMTI 2022 هســتند.

  نمودار3: رتبه بندی GMTI  2022؛ تحلیل منطقه ای
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   رتبه بندی GMTI 2022؛ دسترسی
ــرای  ــی ب ــل حیات دسترســی یکــی از عوام
ــار   ــن معی ــت. ای ــگری اس ــعة گردش توس
ارتباطــات هوایــی و زمینــی، الزامــات ویــزا 
و زیرســاخت های حمل ونقــل در مقصــد 
ــی  ــاط زمین ــاز  ارتب ــرد. امتی را در برمی گی
امســال تغییــری نکــرده اســت. ایــن 
ــی از هــر مقصــد  ــه اتصــال زمین ــاز ب امتی
بــه ســی بــازار خروجــی برتــر بــرای ســفر 
حــالل اشــاره دارد. باتوجه بــه اختــالل 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــا، امتیازه ــی از کرون ناش
به عنــوان  حمل ونقــل  زیرســاخت های 
شــده اند،  حفــظ   2019 ســال  مقادیــر 
بــا ایــن فــرض کــه هیــچ پیشــرفت 
چشــمگیری در صنعــت  حمل ونقــل در 
ــت.  ــته اس ــود نداش ــا وج ــول دورة کرون      رتبه بندی GMTI 2022؛ ارتباطاتط

آگاهــی  افزایــش  و  ارتبــاط  برقــراری 
توســعة  از  اطمینــان  بــرای  ذی نفعــان 
از  اســتقبال  و  الزم  زیرســاخت های 
بازدیدکننــدگان مســلمان در مقصــد بســیار 
ــن  ــل، ای ــن دلی ــه همی ــت. ب ــم اس مه
معیــار بــر درک تالش هــای بازاریابــی 
مقصــد بــرای مســافران مســلمان و آموزش 
ذی نفعــان ســفر در مقصــد متمرکــز اســت. 
بازاریابــی مقصــد تالش هایــی را بــرای 
ــق  ــلمانان از طری ــازار مس ــه ب ــتیابی ب دس
محتــوای آنالیــن دیجیتــال، راهنمــای 
اشــارات  مســلمان،  بازدیدکننــدگان 
ــی  ــای تبلیغات ــر فعالیت ه رســانه ای و دیگ
ــی  ــهام داران، آگاه ــی س ــنجد. آگاه می س

ــه  ــی ب ــای بین الملل ــت پروازه ــا بازگش ب
مقاصــد مختلــف در سراســر جهــان، امتیاز 
حمــل و نقــل هوایــی بــه روز می شــود . بــا 
بازگشــایی مرزهــای بین المللــی، الــزام  
 2021 GMTIــبة ــه در محاس ــزا ک ــذ وی اخ
ــه  ــورد توج ــاره  م ــود، دوب ــده ب ــف ش متوق
قــرار می گیــرد. در معیارهــای امســال، دیگــر 
محدودیت هــای کوویــد19 کــه در رتبه بنــدی 
ســال 2021 در نظــر گرفتــه شــده بــود، منظور 
ــر  ــی و قط ــدة عرب ــارات متح ــود. ام نمی ش
و عمــان در رتبه بنــدی، دردســترس ترین 
مقاصــد از میــان ســی بــازار برتــر خروجــی 
مســلمانان معرفــی شــده اند. ایــن امــر 
به دلیــل موقعیــت ویــژة آن هــا نســبت بــه 
ســی بــازار خروجــی برتــر و در نقــش قطــب 

ــی اســت. مهــم خطــوط هوای

  نمودار4: رتبه بندی GMTI  2022؛ دسترسی
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ــد  ــای مقص ــلمانان و تالش ه ــازار مس از ب
بــرای افزایــش آگاهــی را در بــردارد و آن 
ــاخص  ــن  ش ــد. ای ــری می کن را اندازه گی
برقــراری  زبانــی  مهــارت  همچنیــن 
ارتبــاط در 10  مقصــد برتــر کــه مســافران 
ــت  ــا صحب ــه آن زبان ه ــلمان در آن ب مس
ــترین  ــد. بیش ــش می ده ــد، را پوش می کنن
ــلمان  ــدگان مس ــه بازدیدکنن ــی ک زبان های
ــد  ــد عبارت ان ــت می کنن ــا صحب ــه آن ه ب
مالیــو،  باهاســا  عربــی،  انگلیســی،  از: 
ــی،  ــزی، ترک ــا اندون ــی، اردو، باهاس روس

ــی. ــی، آلمان ــوی، فارس فرانس
ــای  ــام ه ــس مق ــزی و تون ــزی، اندون مال
ــد. ــال دارن ــات امس ــر را در رده ارتباط برت

     راهنمای بازدیدکنندگان مسلمان )MVG۱ (؛ 
دارایی ارتباطی مهم

ــا  ــلمان ی ــدگان مس ــای بازدیدکنن راهنم
ــیار  ــی بس ــالل، دارای ــفر ح ــای س راهنم
مهمــی بــرای مقاصــد گردشــگری به منظــور 
نمایــش خدمــات  و  ارتبــاط  برقــراری 
مسلمان پســند در مقصــد اســت. ایــن 
ــی  ــات اختصاص ــکل صفح ــا به ش راهنماه
ــد و  ــی مقص ــازمان بازاریاب ــایت س در وبس
ــرای دانلــود  کتــاب راهنمــای پــی دی اف ب
یــا برنامــة تلفــن همــراه قابــل دسترســند. 
ــته  ــال گذش ــد س ــد در چن ــن مقص چندی
را  مســلمان  بازدیدکننــدگان  راهنمــای 
منتشــر کرده انــد. آن هــا بــا ایــن کار 
و  می کننــد  برجســته  را  امکاناتشــان 
۱- MUSLIM VISITOR GUIDES 

مهم تــر از آن، بــه مســافران مســلمان 
ــان  ــور آن ــه  از حض ــد ک ــان می دهن نش
ــدی  ــی از مقاص ــد. برخ ــتقبال می کنن اس
 MVG کــه در چنــد ســال گذشــته  توســط
ــای  ــد از آفریق ــده اند عبارت ان ــر  ش منتش
ــزی،  ــن، اندون ــی، ژاپ ــرة جنوب ــی، ک جنوب
نیــز  به تازگــی  ســنگاپور.  و  فیلیپیــن 
New York City & Co راهنمــای ســفر 
حــالل بــه شــهر نیویــورک را منتشــر کــرده 
اســت. ایــن اولیــن راهنمــای رســمی 
کــه  اســت  مســلمان  بازدیدکننــدگان 
ســازمان بازاریابــی مقصــد ایــاالت متحــده  

ــت. ــرده اس ــدازی ک آن راه ان

  نمودار۵: رتبه بندی GMTI  2022؛ ارتباطات
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    رتبه بندی GMTI 2022؛ ؛ محیط زیست
ــال  ــهولت اعم ــی و س ــایش و ایمن ــت، آس ــور محیط زیس فاکت
ــی  ــرای مســافران مســلمان در حیــن ســفر ارزیاب ــی را ب مذهب
می کنــد. ایــن  عوامــل  شــامل هرگونــه محدودیــت کــد لبــاس 
ــن،  ــر ای ــت. عالوه ب ــی اس ــی از اسالم هراس ــای ناش و جنایت ه
ــای  ــرفت ها و نوآوری ه ــی از پیش ــای کلّ ــدی نم ــای توانمن فض
تکنولوژیکــی را نشــان می دهــد کــه از رشــد امکانات گردشــگری 
در مقصــد حمایــت می کنــد. دربــارة ورود بازدیدکننــدگان، 
داده هــای ورود بازدیدکننــده در ســال 2019 برای معیارها اســتفاده 
می شــود. بــا افزایــش آگاهــی و عالقــة گردشــگران بــه حفاظــت 
از محیط زیســت، امســال معیــار جدیــد پایــداری بــه چارچــوب 
مــدل اضافــه شــده اســت. پایــداری انتشــار کربــن تولیدشــده 
ــده و  ــر استفاده ش ــرژی تجدیدپذی ــد ان ــته، درص ــال گذش در س
محدودیــت در اســتفاده از پالســتیک های یک بارمصــرف در 
ــه  ــزی س ــه و مال ــن و ترکی ــرد. بحری ــر می گی ــد را در نظ مقاص

مقصــد برتــر در ردة محیطــی امســال هســتند. 

    رتبه بندی GMTI 2021 ؛ خدمات
ــتانة  ــی دوس ــات اصل ــترس بودن خدم ــات، دردس ــاخص خدم ش
مســلمانان و نقــاط تمــاس کلیــدی در مقصــد را ارزیابــی می کنــد. 
بیشــتر خدمــات، ماننــد بخــش رســتوران کــه بــا تعطیلــی موقــت 
ــی  ــد به تازگ ــده بودن ــف ش ــال های 2020 و 2021 متوق ــاری در س اجب
ــد.  ــر می گیرن ــود را از س ــت خ ــی فعالی ــی طوالن ــس از تعطیل و  پ
ــرای  ــوان نقطــة مرجــع ب ــب، داده هــای ســال 2019 به عن به این ترتی
چنــد زیرمعیــار تحــت ایــن دســته در نظــر گرفتــه شــد. پیش بینی 
می شــود GMTI 2023  وضعیــت واقعــی بازگشــایی این ســرویس ها 

ــه تصویــر بکشــد. پــس از همه گیــری را ب

  نمودار6: رتبه بندی GMTI 2022؛ ؛ محیط زیست

  نمودار7: رتبه بندی GMTI 2022؛ ؛ خدمات
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   نــوآوری خدمــات بــرای نقطــة تمــاس 
اســت. الزم  کلیــدی 

         CRAHFT۱ ــالل ــتانه ح ــفر دوس ــزار س اب
CrescentRating در اولویت بنــدی نقــاط 
تمــاس کلیدی بــرای خدمــات مسلمان پســند 
بــه مقصدهــا کمــک می کنــد. بســیاری 
از مقاصــد قبــل از همه گیــری مشــغول 
نگرانــی  بودنــد کــه  توســعة خدماتــی 
مســافران مســلمان را از بیــن می بــرد.

۱- The CrescentRating Halal Friendly Travel 

ــالل      ــای ح ــه غذاخوری ه ــان ب ــی آس دسترس
ــا و  ــه هزاره ه ــالل ک ــوری ح ــازار غذاخ ب

ــد. ــت می کن ــس هدای ــل ایک نس
غذاخوری هــای  بــه  آســان  دسترســی 
حــالل در مقصــد یکــی از معیارهــای اولیــه 
ــن، درک  ــت. بنابرای ــدی اس ــرای رتبه بن ب
عمیق تــر از آداب غــذا خــوردن مســلمانان 
ــتم  ــد اکوسیس ــک می کن ــد کم ــه مقاص ب
ــد.  ــاده کنن ــر آم ــالل را بهت ــوری ح غذاخ
در اینجــا برخــی از بینش هــای کلیــدی از 
 Mastercard- CrescentRating گزارش 
ــنگاپور  ــالل س ــذای ح ــی غ ــبک زندگ س
ــد  ــزی )مقص ــر OIC( و اندون ــد غی )مقص
OIC( آمــده اســت. هزاره هــا و نســل 
ایکــس محرک هــای اصلــی در بخــش 
ــزی  غذاخــوری حــالل در ســنگاپور و اندون
بودنــد. ایــن امــر به دلیــل جمعیــت زیــاد 
ایــن دو گــروه ســنی و درآمــد نســبتاً 
گروه هــای  بقیــة  بــه  نســبت  بیشــتر 
ــازار  ــل از ب ــد حاص ــت.  درام ــنی اس س
ســنگاپور  حــالل  غذاخــوری  داخلــی 
500میلیــون دالر تخمیــن زده می شــود. 
نیــروی  محلــی  مســلمان  هزاره هــای 
محرکــة اصلــی رشــد ایــن بخــش هســتند. 
بیســت وپنج  بیــن  ســنین  در  آن هــا 
ــت  ــد از جمعی ــال، 24درص ــل س ــا چه ت
ــکیل  ــنگاپور را تش ــلمانان س ــی مس محل
ــا  ــک ت ــس )چهل وی ــل ایک ــد. نس می دهن
ــدی  ــن ردة بع ــال( باالتری ــج س پنجاه وپن
ــت  ــد از جمعی ــدود 19درص ــه ح ــت ک اس

الویت1

حمل و نقل محل اقامت مکان استراحتمراکز خرید راه آهن و
 بزرگ راه ها

دوبــاره  تســهیالت  ایــن  ازآنجاکــه 
می کننــد،  شــروع  را  خدمات دهی شــان 
مبتنــی  نیازهــای  ادغــام  بــه  بایــد 
در  مســلمان  مســافران  ایمــان  بــر 
برنامه هــای توســعة خــود ادامــه دهنــد.

ایــن ابــزار بــه مقصــد کمــک می کنــد 
نقشــة ســفر مســافر مســلمان را همــراه 
بــر  کلیــدی  خدمــات  بخش هــای  بــا 
ــفر  ــگام س ــه هن ــی ک ــطح اهمیت ــاس س اس
کنــد. ترســیم  قائل انــد  آن هــا  بــرای 

الویت3 الویت2

 خطوط هوایی
 قطارها

 سفرهای دریایی
اتوبوس ها

فرودگاه ها
راه آهن

ایستگاه ها
کشتی تفریحی

مراکز خرید 
مراکز پزشکی

هتل ها
ویالها

استراحتگاه ها
پارک های کمپینگ
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ــنگاپور  ــا درس ــد. هزاره ه ــی می کن ــی را نمایندگ ــلمان محل مس
و نســل ایکــس نزدیــک بــه 45درصــد از هزینه هــای غذاخــوری 
ــالل  ــوری ح ــی غذاخ ــازار داخل ــد. ب ــکیل می دهن ــالل را تش ح
اندونــزی 69میلیــارد دالر تخمیــن زده می شــود.  نســل ایکــس 
ــه را  ــترین هزین ــارج بیش ــرانه و کل مخ ــای س ــر هزینه ه ازنظ
ــس از  ــد. پ ــکیل می دهن ــت را تش ــد از جمعی ــد و 30درص دارن
ــت  ــد از جمعی ــامل 28درص ــه ش ــتند ک ــا هس ــا هزاره ه آن ه

مســلمان محلــی می شــوند. تحقیقــات در ایــن دو مقصــد 
ــی را نشــان  ــای بین الملل ــه غذاه ــه ب ــش عالق ــن افزای همچنی
ــرای غــذای  ــش درخورتوجــه تقاضــا ب ــه افزای ــه منجــر ب داد ک
حــالل بین المللــی شــد. بــا رونــق دوبــارة اقتصــاد، ایــن بخــش 
ــرای تســریع بهبــود کوتاه مــدت  همچنــان فرصــت بزرگــی را ب
کــرد. خواهــد  فراهــم  داخلــی  بــازار  میان مــدت  تــا 

1- نسل بومر1 به متولدین در بازه زمانی بین سال های 1946 تا 1964 اطالق می شود. 
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تعــداد گردشــگران مســلمان در ســال 2019 بیــش از 160میلیــون نفــر بــوده اســت و تخمیــن زده می شــود 
ــذا طراحــی  ــه بیــش از 225 میلیــارد دالر برســد؛ ل ــازار گردشــگری مســلمانان ب تــا ســال 2028 حجــم ب
ــلمانان  ــگری مس ــازار گردش ــتری از ب ــهم بیش ــب س ــه کس ــد ب ــه بتوان ــی ک ــت ها و برنامه های سیاس
توســط ایــران کمــک کنــد، حائــز توجــه و اهمیــت اســت. از ســوی دیگــر بیــش از 90درصــد ورودی هــای 
گردشــگری بــه کشــورما از کشــورهای مســلمان اســت و از طرفــی، تمــام گردشــگران داخلــی هــم مســلمان 
ــت  ــد موجــب حرک ــان مســلمان می توان ــای مخاطب ــازار و نیازه ــای ب ــی از ظرفیت ه ــذا آگاه هســتند؛ ل

ــردد. ــن حــوزه گ ــری درســت در توســعه گردشــگری کشــور و کســب وکارهای ای ــح و جهت گی صحی


