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جهت ي ابزاري راهبردي در منزله به پرجاذبه دليل، اغلب كشورهاي جهان از اين فعاليت
» عصر جديد معنويت«عصر كنوني كه از آن به  . دركننداستفاده مي خويش اقتصادي ي توسعه

) سفرهاي زيارتي و مذهبي بيش از گذشته مورد توجه قرار 1995شود، (ملتون، نيز ياد مي
اي كه مذهب گرفته است و گردشگري مذهبي رشد و گسترش قابل توجهي يافته است به گونه

قدس ماز اماكن زديد گردشگران امروزه با .هاي سفر شناخته شده استترين انگيزهيكي از اصلي
زاترين و  يكي از اشتغالدر چارچوب گردشگري مذهبي ها ها، مقابر و امامزادهمانند زيارتگاه

و و فوايد آن به لحاظ اقتصادي، فرهنگي  آيد.به شمار ميهاي اقتصادي  پردرآمدترين فعاليت
ي صنعت  رفي با توسعهبراي مردم و دولت هر كشور شايان توجه است؛ زيرا از طاجتماعي 

هاي سودآور طي فرهنگ ساز رونق بازار و تجارت توريسم در مقصد مورد نظر زمينه
توان شاهد منافع اجتماعي آن رهاوردخواهي گشته و با مناسك خاص در پارادايم دوركيمي مي

چنين از طريق گردشگري مذهبي  در قالب همبستگي اجتماعي و خاطره جمعي بود؛ هم
ي  مذهبي ملي، موجبات ارتقاي شناخت جامعههاي تاريخي و  حفظ يادمان منتوان ض مي
اجتماعي در كشور را فراهم كرده و در پس اين شناخت  - ي مذهبي المللي را از اين سرمايه بين

ي  آميز در جامعهظرفيت گفتگوهاي بيناديني و توانايي آن كشور در تقويت همزيستي مسالمت
ي ارتقاي  در گردشگري زمينه گذاري شد سرمايهگونه كه ر لذا همان آورد؛جهاني را فراهم مي

عنوان  آورد، گردشگري مذهبي نيز بهاجتماعي و اقتصادي را در شهرها و روستاها فراهم مي
 ي به توسعهي قوي و تاريخي است نيز  اي از اين صنعت كه در كشور ما داراي صبغهزيرمجموعه

ارتباط  در فرآيندي پايدار  به توسعهها را  آنيابي  دست يمينهز و كندميها و روستا كمك  شهر
فرهنگي و  و تماعيجاقتصادي، ا ي  يعني توسعه ،متقابل ميان چهار ركن اساسي توسعه

تأمين  و كيفيت زندگي ميزبانان اي كه ضمن ارتقايگونه آورد؛ بهفراهم ميمحيطي  زيست
منابع محيطي و از با حفاظت  عي در رابطهموجب خودآگاهي اجتماتقاضاي بازديدگنندگان 

  شود.ميانساني 
  مفهوم گردشگري مذهبي

هاى گذشته و حال، در  ترين گردشگري ترين و پر رونق گردشگرى مذهبى، يكى از قديمى
 :1387و همكاران،  منىؤرسد (م سراسر جهان است كه قدمت آن به تاريخ فرهنگ دينى مى

هاى مذهبى، چون  ، به گردشنظري بيفكنيمهاى مذهبى  اگر به تاريخ سفرها و گردش .)13
امامان شيعه در عراق، عربستان و ايران، مراسم   بارگاه ملكوتى حج و زيارت حرم نبوى، ي فريضه

مقدس يونانيان باستان در معابد آپولون و سفرهاى مصريان براى ديدار از فراعنه و ايرانيان 
اى، قدمت و رواج  گونه خوريم كه هريك به معبد آناهيتا در كنگاور و نظاير آن برمى باستان به

 75: 1384 زاهدى،و  دهند (رنجبران ميان ملل مختلف نشان مى اين شكل از گردشگري را در
 -74(. 
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تمركز گردشگري مذهبي بر بازديد از اماكن و بناهاي يادبود يا مقصدهاي مذهبي است و 
كه هدف گردشگري  تقويت يك عقيده يا اظهار همراهي با آن است؛ حال آن ي آن هدف اوليه

معنوي، كاوش عناصري از زندگي است كه در وراي خويشتن فرد قرار دارند و به تعامل جسم و 
كنند. اين عناصر ممكن است با دين ارتباط داشته يا نداشته باشند ذهن و روح او كمك مي

  .)17- 12: 2012، 1(چاكراوارت
كار برد. عنوان مترادف يكديگر بهتوان بهصطالحات گردشگري مذهبي يا زيارت را ميا

ها و مقصدهاي مذهبي، حتي آن دسته از گردشگران ميراث فرهنگي  بسياري از اماكن، يادمان
هاي متعددي كنند. برخي از گردشگران انگيزههاي مذهبي ندارند، نيز جذب ميرا كه وابستگي
هاي د؛ از قبيل باورهاي مذهبي، عالقه به معماري خاص مكان زيارتي و ارزشاز بازديد دارن

شود كه به تاريخي آن. از لحاظ نظري، گردشگري مذهبي تنها بازديدكنندگاني را شامل مي
گروه مذهبي خاصي تعلق دارند و اساساً با هدف افزايش معرفت يا اظهار همراهي با كيش و 

  كنند.يي خود اقدام به سفر م عقيده
توانند از ي يك مجموعه ويژگي براي اين نوع گردشگران نيز كار دشواري است؛ زيرا ميارايه

توان گفت كه چه هر سن، جنسيت يا مليتي باشند. با توجه به ماهيت عقيده يا دين مي
رود تمام درصدي از پيروان آن عقيده، جوياي گردشگري مذهبي هستند. (براي مثال، انتظار مي

 ارايههاي بنديبار در دوران حيات خود به حج بروند) يكي از بهترين طبقه مسلمانان حدأقل يك
ها سه گروه از  ) است. آن1989(3و نوالن 2هاي گردشگري مذهبي متعلق به نوالنشده از جاذبه
  كنند:ها را از هم تفكيك مياين نوع جاذبه

 ي هستند و در محل معمول زندگي هايي كه هدف سفرهاي مذهب مرقدهاي زيارتي: مكان
 مسافر قرار ندارند.

 هايي با ارزش مذهبي كه اهميت تاريخي يا هاي گردشگري مذهبي: ساختارها يا سايتجاذبه
 هنري نيز دارند.

 هايي با مضامين مذهبي.جشنواره 

زيرا زيارت و  ؛توان، پايدارترين نوع گردشگري معرفى كرد گردشگري مذهبى را مى
مذهبى ريشه دارد، و به مفهوم تخصصى خود  - ذهبى در باورها و اعتقادهاى دينى گردشگري م

گيرى  در شكل يو فراتر از وابستگى به زمان و اوقات فراغت، عامل مهم جغرافياى انسان
امروزه گردشگري مذهبى با  ،با اين همه ؛، ايجاد تمركز و چشم انداز فرهنگى استمسافرت

هاى ساختارى و كاركردى خاص، توانسته  لف آن به سبب ويژگىهاى مخت اجزا و گونه ي همه
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راسر جهان را نفوذ آن س ي اى كه حوزه گونه خود را در متن گردشگري جهانى جاى دهد؛ به
  .)13:1387و همكاراني فراگرفته است (مومن

ها و اماكن مقدس هرساله تعداد زيادي از گردشگران را به  گاه زيارت هاي مذهبي، جاذبه
ها  تأسيسات اقامتي و پذيرايي اين نوع از گردشگري مانند مسافرخانه كنند، خود جذب مي سوي

ميزبان داراي  ي جامعه فرهنگي و عقيدتي گردشگران و –و زائرسراها با توجه به بافت اجتماعي
قابل  ي نكته است.هاي خاص خود است كه در هر كشوري از تنوع بسيار بااليي برخوردار  ويژگي
به شمار از اشكال گردشگري  يتنها شكل ،است كه گردشگري مذهبي ر اين زمينه آنتوجه د

اين صنعت در پردازان  يكي از نظريه »سينگ« .نمايد بر موانع آب و هوايي غلبه مي كه آيدمي
بدين  ؛نمايد اديسه بر موانع آب و هوايي غلبه مي ي رسد روحيهنظر ميبه« گويد: اين زمينه مي

شود كه تعداد توريسم و بازديد از  ب و هوايي مشاهده ميآغييرات فصل و تحوالت با ت ،ترتيب
ها مقصد حائز تن كه براي اين نوع گردشگر، و اين»شود ها و مراكز مذهبي دچار تغيير نمي شهر

و وقايعي را كه  شود و تمام مسير آغاز مي أاو از همان ابتداي ترك مبد ي اهميت نيست. تجربه
 ).2004، 1(ميير گيرد در بر مي ،شود با آن مواجه ميدر طول مسير 

شناختي مورد بررسي  اي از مطالعات انسانعنوان مقوله ) زيارت را به1978( 2ويكتور ترنر
كند كه زيارت، فعاليتي مذهبي است كه افراد از طريق آن، بعد از قرار داده است. او بيان مي

شوند؛ در حالي به وضعيت آستانگي وارد ميپشت سر گذاشتن حصار زندگي كفرآلود خويش، 
   ها  اند، آنطور موقت به حالت تعليق در آمدههاي معمول زندگي اجتماعي بهكه محدوديت

) 1991(3توانند حسي از بازپيوست را همراه با ساير زائران  تجربه نمايند. تأليفات ايد و سالنومي
ي شروعي براي نقد  را ارج نهاده و آن را نقطه) در مورد زيارت، كار ترنر 1992( 4و مورينيس

اي و درك دنبال عناصر حاشيه كنند كه زائر برخالف گردشگر بهها اظهار مي دانند. آنمي
هانافورد و نيوتن   سطحي نيست و در جستجوي يافتن مركزيت فرهنگ و اجتماع خويش است.

  ي اصلي شكل  پيرامون سه حوزهدهند كه مي ارايه) نيز معيارهايي را براي زيارت 2008(
  اند:گرفته

كه  5پردازي ي انديشه ي شخصي، ج) جنبه هاي فيزيكي، ب) ابعاد تجربهالف) مادي، جنبه
  دهد.زائر را مورد تأكيد قرار مي7گردشگري و بازآفريني 6تفاوت بين تفريح

اند از: اداي يك تكليف ديني، ابراز شيفتگي به  هاي اصلي زيارت عبارتطور كلي، انگيزهبه
يك بناي اعجازآميز يا رويداد مهم، آمرزش گناهان، عبادت و طلب شفاي بيماري، شركت در 
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ي يك مراسم يا آيين ديني، شركت در مراسم  تجمعي عبادي با حضور يك رهبر ديني، مشاهده
جا به وقوع  اي اعجازآميز در آنرود واقعهه انتظار ميمذهبي خانوادگي، رفتن به مكاني ك

 بپيوندد.

  دسته تقسيم نمود: ششتوان به  هاي مذهبي را مي جاذبه ،بندي كليدر يك تقسيم
       هاي قديمي ها و حسينيه تكيه - 4 ها و قبور آرامگاه - 3 ها و بقعهها  امامزاده - 2مساجد  - 1
توانند  ميهاي مذهبي فوق  ها. هريك از جاذبه ها و خانقاه صومعه - 6ها  ها و آتشگاه آتشكده - 5

توان  مي ،در يك تعريف كلي .المللي باشند اي و بين اي، فرامنطقه منطقهملي،  داراي بعد محلي،
هاي هكنندگان درآن داراي انگيز اي از گردشگري دانست كه شركت گردشگري مذهبي را گونه

ها) هستند كه از اماكن مقدس نظير  تركيب با ساير انگيزهصورت و يا به اًمنحصر( مذهبي
  كنند. ها بازديد مي ها و نظاير آن مقابر امامزاده كليساها، مساجد،

مذهبي را مورد شناسايي مختلف از گردشگران  ي دو دسته توانميبا توجه به تعريف باال، 
مانند مسلماناني  ؛كنند بازديد ميكه از اماكن مقدس دين خود  كساني ،اول ي دسته قرار داد:

روند و  كه به زيارت اماكن مقدس خود نظير كعبه، عتبات عاليات و يا ساير اماكن متبركه مي
عنوان مثال افراد زيادي  به ؛كنند كه از اماكن مقدس ساير اديان ديدن مي كساني ،دوم ي دسته

كنند و يا مسيحياني  بازديد مي اما از كليساهاي نقاط مختلف يستند؛وجود دارند كه مسيحي ن
 روند. ها يا ساير اديان مي كه به ديدن معابد بودايي

ها را در  شود و آنل مييي گردشگران مختلف تمايز قا ) بين انگيزه و تجربه1996كوهن (
ي اول تا  دهد. سه دستهاي، آزمايشي و وجودي قرار ميهاي تفريحي، انحرافي، تجربهگروه

حوصلگي يا از خودبيگانگي فراري هستند و لزومأ انتظار نيل به روزمرگي، بيحدود زيادي از 
معنا را در جاهاي ديگر ندارند؛ در طرف مقابل، گردشگران آزمايشي، مراكز معنوي را در 

كنند و اغلب در تالش براي يافتن خويش، زندگي يا هاي متفاوت جايگزين جستجو مي طريق
تر و پست ها معموالً گردشگراني جوان نند. در موارد بسياري، آنكهاي اصيل را تجربه مي آيين

هاي پا به كنند؛ البته هيپيمدرن هستند كه براي مدتي در ديرهاي هندو يا كيبوتزها اقامت مي
 30ي ميالدي كه هرگز مقصد را ترك نكردند و شاغالن خسته 70و   60ي دهه  سن گذاشته

توان به اين دسته افزود؛ از طرف تجديد قوا كنند، هم ميخواهند مي اي را كهساله 50الي 
جا حضور  طور نيمه دائم در آنديگر، مسافران وجودي معموالً به يك مركز معنوي وفادارند و به

 نمايند.هاي شخصي از آن ديدن ميطور متناوب در زيارتپيدا كرده يا به

  اند:ه شده و در برابر هم قرار گرفتههاي گردشگران مذهبي و معنوي آورددر جدول زير ويژگي
  مند به جستجوي گردشگران ديني: وابستگي به يك دين يا گروه ديني خاص، عالقه

ها و چشم اندازهاي ديني ويژه، همدلي با ساير گري ديني، لذت بردن از ديدن سايتروشن
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يا رستگاري  زائران و جوامع محلي، مشاركت در سلوك آييني، طلب وصال :گردشگران مذهبي
  معنوي.

مند به شكوفايي معنوي شخصي، اي،عالقهگردشگران معنوي: داشتن رويكردي چند عقيده
لذت بردن از ديدن چشم اندازهاي معنوي و عرفاني، جوياي تعامل با اجتماعات محلي و بومي، 

  ها و مناسك، اميد به هماهنگي جسم و ذهن و روح.مشاركت احتمالي در آيين
كه گردشگري ديني و معنوي از حيث فعاليت، ارتباط نزديكي با يكديگر دارند، بديهي است 

تواند بسيار متفاوت باشد. در طول تاريخ سفرهاي فراواني براي ولي انگيزه اين گردشگران مي
روز ها بهاند ولي در جوامع پست مدرن اين انگيزهگري معنوي صورت گرفتهنيل به روشن

  كنند.دا ميتري پيماهيت غير ديني
  هاي سفرهاي مذهبي ويژگي

كه در زير به چند مورد  هستند هايي سفرهاي مذهبي نيز همچون ساير سفرها داراي ويژگي
 و گردشگري مذهبي داراي اثرات منفي زيست محيطي، فرهنگي - 1 :شوديها اشاره م از آن

هاي گردشگري است كه شايد بخشي از اين ويژگي به  اجتماعي كمتري نسبت به ساير گونه
هاي مكاتب، اديان و مذاهب زائران باشد و اينكه اغلب زائران افرادي آرام، اهل صلح  دليل آموزه

فصلي بودن سفرهاي مذهبي و اينكه بسياري از اينگونه سفرها تنها  - 2 و مطيع قانون هستند.
زنند به دليل افرادي كه دست به اينگونه سفرها مي - 3گيرند.صورت ميهاي خاصي در فصل

دنبال سادگي باشند زياد تنوع طلب نبوده و اكثرا بهاينكه بيشتر در جست و جوي معنويات مي
عبارت توانند دست به اينگونه سفرها بزنند. به تمامي افراد از هر طبقه اجتماعي مي - 4هستند.

 ازكشورهاي دربسياري تا جايي كه نه سفرها مختص طبقه خاصي از اجتماع نيست.اينگو ،ديگر
 برد گردشگري مذهبي،در مراحل ابتدايي خود به سر ميدر آن  گردشگري كه توسعه حال در

همچنين اين وضعيت در  آيد.شمار ميبراي بسياري از طبقات اجتماعي، تنها فرصت سفر به
ت متوسط آن از نظر مالي و از نظر اجتماعي توانايي سفرهاي جوامع متوسط و مياني كه طبقا

به وسيله بازديد از اماكن  ها اكثراً خورد و وقت آزاد آنطوالني را ندارند بيشتر به چشم مي
اكثر سفرهاي مذهبي و زيارتي به صورت گروهي و جمعي و  - 5  شود.مذهبي و زيارتي پر مي

برخي از سفرهاي مذهبي از لحاظ اجراي  - 6 گيرند.مي صورت سازمان دهي شده صورتبه
گيرند كه به ناچار خود ميحالت اجباري و يا تاكيدي به فرامين مربوط به آن دين و يا مذهب،

 گردندتمامي افراد مومن به آن دين يا مذهب مجبور به اجراي آن سفر دست كم براي يكبار مي
ه خدا كه بر تمامي مسلمانان واجب است وجود نظير آنچه در دين اسالم مبني بر زيارت خان(

 ها و مناطق هايي را براي ديدار و ارتباط مردم از فرهنگ مراكز مذهبي و زيارتي مكان - 7 .دارد)

ها و توليدات باستاني  توليد و فروش صنايع دستي قديمي، طرح - 8 .كنند مختلف فراهم مي
گردشگري مذهبي داراي  - 9 رد.گيمناطق مختلف در مراكز مذهبي و زيارتي صورت مي
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شمار اماكن ملي نيز به كه بسياري از اماكن مذهبي متعاقباً طوريست بهههاي سياسي نيز  جنبه
گيرند  هاي ملي مورد استفاده قرار مي آيند و بسياري از اماكن مذهبي براي برپايي جشنمي

 ).1992، 1رينچده(

  پيشينه تحقيق
گذاري گردشگري مذهبي در ايران (مطالعه ي سرمايهتوسعههاي شناسايي استراتژي«مقاله 

به بررسي تأثير عوامل داخلي و خارجي بر گردشگري مذهبي » موردي: زيارتگاه امام رضا(ع))
پردازد؛ و ضمن تحليل نقاط قوت، ضعف، تهديدها و اي چند وجهي ميعنوان مقوله به

، راهبردهاي مناسب براي بهبود و ي گردشگري مذهبي شهر مشهدهاي موجود در حوزه فرصت
ي زيارت امام رضا هاي داخلي و خارجي را در حوزهگذاريگذاري و جذب سرمايهتوسعه سرمايه

  ).1393نژاد و همكاران، دهد (حسن(ع) پيشنهاد مي
هاي گردشگري مذهبي (مطالعه موردي: شهر مقدس بررسي عوامل مؤثر بر هزينه«مقاله 

ي گردشگران در فرآيند اقتصاد گردشگري، به واكاوي اين هزينه حوهضمن بررسي ن ،»مشهد)
مذهبي در شهر مشهد به كداميك از  هاي گردشگراند كه بيشترين هزينهپردازموضوع مي
ي غذا و خوراك، تفريحات، بازديد، تردد و حمل و نقل، اقامت، گشت و گذار، موارد هزينه

هاي اختصاص دارد و معتقد است بر خالف يافتهخدمات ارتباطي، خدمات شهري و مانند آن 
هاي گردشگري به اقامت در درصد هزينه 60تحقيقات پيشين در مورد اختصاص بيش از 

هاي تحقيق مزبور مؤيد آن است كه گردشگران كمترين هزينه را براي تأمين محل مقصد، يافته
  ).1391اند (بدري و طيبي، اقامت خود صرف كرده

، ضمن »فرهنگي كالن شهر قم –ي گردشگري مذهبي هاي توسعهبر ظرفيت تحليلي«مقاله 
ي گردشگري در كالن شهر  ها و تهديدهاي توسعه تجزيه و تحليل نقاط ضعف و قوت و فرصت

ي گردشگري با  هاي توسعهراهبردها و راهكارهايي جهت غلبه بر موانع و چالش ارايهقم، به 
پردازد و بهبود و تاريخي و فرهنگي شهر قم ميهاي مذهبي استفاده بهينه از جاذبه

داند هاي اقتصادي، كالبدي، اجتماعي و فرهنگي را در اين زمينه ضروري مي زيرساخت
  ).1390(شاپورآبادي و سيزآبادي، 

، »فراتحليلي از تحقيقات موجود)اركردي گردشگري مذهبي در ايران (تحليل ك«مقاله 
ي مذهبي با استفاده از روش فراتحليل، اثرات ضمن بررسي پيامدهاي متنوع گردشگر

اي، اجتماعي و فرهنگي مورد گردشگري مذهبي را در چهار بخش: اقتصادي، سياسي و برنامه
هاي اساسي دهد و معتقد است كه گردشگري مذهبي موجب بهبود زيرساختبررسي قرار مي

هاي پذيراي گردشگري، در منطقه، ايجاد اشتغال، افزايش درآمدها و بهبود اقتصادي شهر
ها و اعمال سياستي براي افزايش ميزان گردشگران، افزايش كيفيت زندگي، باال تصويب برنامه

                                           
1 Rinschede 
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ها رفتن امكانات رفاهي، افزايش انسجام اجتماعي، انتقال و اشتراك فرهنگي و حفظ ارزش
  ). 1393شود (فيروزجانيان و همكاران،  مي

آثار قابل توجهي در زمينه گردشگري مذهبي به  بررسي ادبيات پژوهش گواه آن است كه
هاي مادي و معنوي براي تقويت اند ولي آثار مزبور كمتر بر نقش حمايترشته تحرير درآمده

چنين از نظر ابعاد متغيرهاي مستقل بر  اند؛ هم تهصنعت گردشگري مذهبي تاكيد داش
اند كه در نظر ابعاد در نظر گرفتهگردشگري مذهبي دامنه محدودي را هم از نظر تعداد و هم از 

  اين تخقيق قصد بر اين است تا اين موارد لحاظ گردد.
  سيماى گردشگري مذهبى در جهان امروز

گردشگرى مذهبى در جهان امروز، روند رو به افزايشى داشته است و اين روند، تمامى اديان 
توان در اروپا،  ري جهان را مىترين نقاط گردشگ گيرد. مهم و مذاهب را در سراسر جهان در برمى

  .آسيا و خاورميانه جست
، در چند سال از جمله واتيكان در رم گران اماكن زيارتى در اروپا افزايش تعداد گردش

آسيا و پاسيفيك را  گذشته، مورد توجه كارشناسان گردشگري سراسر جهان قرار گرفته است.
هاى زيارتى و  جاذبهترين برخوردار از مهم با توجه به اماكن مذهبى اديان مختلف، بايد

اى مهد اديان بزرگ الهى چون اسالم، مسيحيت،  گونه گردشگري مذهبى در دنيا دانست، به
يسم و ... در اين منطقه قرار گرفته و سازمان جهانى ئوئيهوديت، بوديسم، هندويسم، تا

مى از زايران و كه بيش از ني اذعان داشته 2011گردشگري در گزارش خود در سال 
كنند. عربستان، ايران، عراق، تايلند، هند، كامبوج،  گران مذهبى به اين منطقه سفر مى گردش

در حال  .آيندبه شمار ميگران مذهبى در آسيا  ترين مقاصد گردش از مهم غيره. سرى النكا و
 .خاورميانه هستندحاضر، كشورهاى ايران، سوريه، عراق و عربستان، چهار كشور مقصد زيارتى 

گذارى قابل هاى اخير، كشورهاى مسلمان ديگر نيز با سرمايه اين در حالى است كه در سال
اند. گردشگري در مجموع اى را آغاز كردهگران، تالش گسترده توجه، براى جذب بيشتر گردش

ن جهانى هاى اخير، روند رو به رشدى داشته است، چنان كه سازما در منطقه خاورميانه در سال
نسبت به سال قبل  2010درصدى گردشگري دراين منطقه در سال  13گردشگري از رشد 

شود كه حدود ششصد ميليون سفر مذهبي و برآورد مي) 2013، 1(مجله اقتصاد خبر داده است
 60، سازمان جهاني گردشگريالمللي در جهان وجود دارد. بر اساس آمار معنوي ملي و بين

، 2(سازمان جهاني گردشگري كنندن را عمل مياديمناسك يكي از ا اندرصد از جمعيت جه
مذهبى  و نظران صنعت گردشگري بر اين باورند كه به لحاظ موقعيت فرهنگى صاحب ).2011

خاص ايران در ميان كشورهاى اسالمى، گردشگري مذهبى جاى رشد و توسعه بسيارى در 

                                           
1 The Economist 
2 UNWTO 
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مسلمانان و شيعيان است. از ر بسيارى خصوص اينكه زيارت، هدف اول سفايران دارد. به
مكان مذهبى مقدس، هنوز فاقد ساماندهى تخصصى و  919هزار و  8متأسفانه ايران با وجود 

متمركز بوده و اين وضعيت نابسامان حتى در شهرهاى مهمى چون مشهد و قم نيز مشاهده 
، در زمره آثار ثبت شده اثر 319هزار و  4كم  شود. اين در حالى است كه از اين تعداد، دست مى

هاى  در فهرست ميراث ملى نيز قرار دارند و افزون بر داشتن جاذبه زيارتى، داراى جاذبه
ترين شهرهاى مذهبى ايران  توان مهم مشهد، قم و شيراز را مى .تاريخى هم هستندو فرهنگى 

 مساجد و زادگاندانست؛ هرچند در گوشه و كنار ايران، اماكن مذهبى بسيارى چون امام
گران مذهبى  خصوص مشهد و قم، براى گردشخورد؛ اما اين سه شهر و به بسيارى به چشم مى

گران خارجى  درصد گردش 55اى كه گونهاى برخوردار است؛ بهداخلى و خارجى، از جايگاه ويژه
دهند؛ هرچند ايران درميان كشورهاى اسالمى، از  گران مذهبى تشكيل مى در ايران را گردش

  با وجود اين، در  .رود شمار مىكشورهايى با پتانسيل قوى در زمينه گردشگري مذهبى به
ميان كشورهاى  ازبازار توريسم مذهبى كشورهايى چون مراكش، مصر، تركيه و مالزى  يعرصه

    درون شمار مىكشورهاى برتر در جذب توريسم در سطح جهان به يدر زمرهاسالمى، 
  ).302: 2010، 1(اوكوات

  چارچوب نظري تحقيق
 باآموزشي مرتبط هاي و نظاممراكز  كارآفرينان،المللي از  هاي بين ها و سازمĤن دولت  حمايت

موجب گرديده اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  ي  در فرآيند توسعه و نقش آن گردشگري مذهبي
 مذهبي وريسماي از درآمد دولت را به صنعت ت پذير بخش عمده كشورهاي توريست كه جوامع
اندركاران و گردانندگان چرخه اين  حمايت از دست بهها  سياستگذاران دولت دهند واختصاص 

 .اهتمام ورزندصنعت 

بوريس ووكونيچ در زمينه گردشگري مذهبي به بررسي تأثيرات اقتصادي و فرهنگي آن 
دهد كاوي قرار ميها را در حمايت مادي و معنوي در اين زمينه مورد واپردازد و نقش دولتمي

). در اين رهگذر، آرسن موضوع را از جنبه حمايت فرهنگي بررسي 94- 83: 1998، 2(ويوكونيك
 ).2008، 3كند (آرسينمي

اي عنوان پديده بهو افزا و تركيبي مفهومي همرا گردشگري مذهبي يك هيتراز سوي ديگر، 
و مطالعه آن را  كندمطرح مي فرهنگيپيچيده و چند بعدي و داراي ابعاد اقتصادي، اجتماعي و 

اي رويكردي ميان رشتهمند اتخاذ موضوعات و كاركردهاي متفاوت نيازبا توجه به برخورداري از 
داند اما در مي هاي علمي به مشكالتپاسخ براي يافتنمنظور يافتن يك پايه نظري كافي به

     پر اهميت قلمداد رفتاري  قواعد را از منظر نقش آن در تنظيمتوريسم مذهبي عين حال 
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ي گردشگري انداز بشر دوستانهچشمكند و نقش دولتها را در حمايت معنوي و تقويت مي
 ).49- 9: 1990، 1داند (هيتريكمذهبي مؤثر مي

همچنين دي جيووين نقش حمايتهاي مادي و معنوي را در توسعه كشورها از منظر 
، 2ورزد (ديگوينفرهنگ سازي در اين زمينه تاكيد ميداند و بر گردشگري فرهنگي مؤثر مي

2010 :271 -288.(  
به دو بخش  از گردشگري مذهبي راها  حمايتمقاله حاضر  با عنايت به ديدگاههاي فوق،
  :نموده استتقسيم معنوي و مادي با پارامترهاي زير 

  الف) حمايتهاي معنوي
  عهمبسترسازي و ترويج فرهنگ توريسم مذهبي در سطح جا ▪
  نشان دادن تاثيرگذاري مادي و معنوي صنعت توريسم مذهبي در زندگي همه شهروندان. ▪
هاي تحصيلي مرتبط با صنعت توريسم مذهبي براي جوانان و امكان  نشان دادن اهميت رشته ▪

  ها. التحصيالن اين رشته اشتغالزايي فارغ
  مذهبي.  ريسمهاي صنعت تو ارتقاي جايگاه علمي و اجتماعي استادان و متوليان آموزش رشته ▪
هاي تخصصي درباره توريسم  المللي، برپايي سمينارهاي ملي و سمپوزيوم هاي بين برگزاري كنگره ▪

  مذهبي.
ايجاد امكانات تبادل استاد، دانشجو و تكنولوژي صنعت توريسم مذهبي فيمابين كشورها و ملل  ▪

 مختلف

  سازي واقعي) (خصوصيمذهبيهاي صنعت توريسم  در اجراي برنامهدولت عدم دخالت  
 توريسم مذهبي. ، سياستگذاري و نظارت كامل بر روند صنعتريزي برنامه  

  هاي مادي ب) حمايت
 جهت تدوين و يا اصالح ساختاري در مباحث توريسم مذهبي. گذاري سرمايه  
 .اختصاص اعتبار و بودجه كافي براي امور پژوهشي در صنعت توريسم مذهبي  
 .امكان دسترسي سريع و سهل به تسهيالت اداري و مالي جهت متقاضيان صنعت گردشگري مذهبي  
 تمان، اصالح ساختار ناوگان ترابري ايجاد مراكز آموزشي، امكانات توريستي اعم از هتل، هتل آپار

  هاي مختلف توريستي المللي و سايت مطابق با استانداردهاي بين
 هاي آموزشي مكانيزه و الكترونيكي از  هاي عمومي و ايجاد شبكه گذاري براي تبليغات و آموزش سرمايه

  ي توريسم مذهبي.در عرصه راه دور
هاي قابل طرح اعم از تصويري، طبيعي، فرهنگي  ايران با داشتن پتانسيل در واقع، سرزمين

جهانگردان فرهنگي  ويژه براي جهانگردان، خصوصاً يهاي ها، داراي جذابيت و ساير قابليت
با عنايت  ،است. از سوي ديگر الملليگردشگري بينو مورد توجه بخش بزرگي از مذهبي 

مسوالن سازمان ميراث فرهنگي،  در ايران خصوصاًدولتمردان و متوليان صنعت توريسم 
                                           

1 Hitrec 
2 Di Giovine 
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كشور كه در راس آن معاون رئيس جمهور قرار گرفته است و با  گردشگريدستي و  صنايع
براي پذيرش  گردشگري بستر الزمبه صنعت  اين سازمان توسعه يافته و توجه ويژه  ريزي برنامه

 مذهبي فراهمتوريسم فرهنگي در عرصه  فرهنگي و توسعه صنعت توريسم خصوصاً گردشگران
ها مضاعف گردد و بر تقويت همكاري در اين عرصه، شايسته است تالش شده است.

اندركاران بخش خصوصي اعم از مديران واحدهاي آموزشي،  گذاران، مديران، دست سرمايهبا
  تأكيد گردد.هاي مختلف توريستي  هاي مسافرتي و مديران سايت هتلداران، آژانس

  يقاهداف تحق
  ي گردشگري مذهبي كشور در توسعهو مادي  حمايتهاي معنويشناسايي نقش : هدف اصلي

شناسايي ، ي گردشگري مذهبي كشور در توسعهمادي حمايتهاي شناسايي نقش  :اهداف فرعي
  ي گردشگري مذهبي كشور حمايتهاي معنوي در توسعهنقش 

  هاي تحقيق فرضيه
را  كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه ماديهاي  حمايت هاي مؤلفه: فرضيه اصلي اول

  كنند. تسهيل مي
 گذاري جهت تدوين و يا اصالح ساختاري در مباحث توريسم فرضيه فرعي اول: مؤلفه سرمايه

  كند.را تسهيل مي كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه
سم توري ، سياستگذاري و نظارت كامل بر روند صنعتريزي فرضيه فرعي دوم: مؤلفه برنامه

  كند.را تسهيل مي كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه
 هاي صنعت توريسم توسط دولت عدم دخالت در اجراي برنامهفرضيه فرعي سوم: مؤلفه 

  كند.را تسهيل مي كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه سازي واقعي) (خصوصي
ي در صنعت فرضيه فرعي چهارم: مؤلفه اختصاص اعتبار و بودجه كافي براي امور پژوهش

  كند.را تسهيل مي كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه توريسم،
فرضيه فرعي پنجم: مؤلفه امكان دسترسي سريع و سهل به تسهيالت اداري و مالي جهت 
متقاضيان ايجاد مراكز آموزشي، امكانات توريستي اعم از هتل، هتل آپارتمان، اصالح ساختار 

ي  توسعههاي مختلف توريستي،  المللي و سايت هاي بينناوگان ترابري مطابق با استاندارد
  كند.را تسهيل مي كشور در گردشگري مذهبي

هاي  هاي عمومي و ايجاد شبكه گذاري براي تبليغات و آموزش سرمايهفرضيه فرعي ششم: مؤلفه 
را تسهيل  كشور در ي گردشگري مذهبي آموزشي مكانيزه و الكترونيكي از راه دور توسعه

  كنند. را تسهيل مي كشور در ي گردشگري مذهبي حمايتهاي معنوي توسعه هاي مؤلفه كند. مي
ي  عه توسعهفرضيه فرعي هفتم: مؤلفه بسترسازي و ترويج فرهنگ توريسم در سطح جام

  كند.را تسهيل مي كشور در گردشگري مذهبي
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در زندگي فرضيه فرعي هشتم: مؤلفه نشان دادن تاثيرگذاري مادي و معنوي صنعت توريسم 
  كند.را تسهيل مي كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه همه شهروندان

هاي تحصيلي مرتبط با صنعت توريسم براي  فرضيه فرعي نهم: مؤلفه نشان دادن اهميت رشته
را  كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه ها التحصيالن اين رشته جوانان و امكان اشتغالزايي فارغ

  كند.تسهيل مي
هاي  رعي دهم: مؤلفه ارتقاي جايگاه علمي و اجتماعي استادان و متوليان آموزش رشتهفرضيه ف
  كند.را تسهيل مي كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه ريسمصنعت تو

المللي، برپايي سمينارهاي ملي و  هاي بين فرضيه فرعي يازدهم: مؤلفه برگزاري كنگره
  كند.را تسهيل مي كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه هاي تخصصي سمپوزيوم

فرضيه فرعي دوازدهم: مؤلفه ايجاد امكانات تبادل استاد، دانشجو و تكنولوژي صنعت توريسم 
  كند.را تسهيل مي كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه فيمابين كشورها و ملل مختلف

  ش تحقيقرو
ي گردشگري  توسعههايش براي  با توجه به اينكه تحقيق حاضر با قصد كاربرد نتايج يافته

جا  شود، بنابراين، روش آن بر اساس هدف از نوع كاربردي است و از آنانجام مي مذهبي كشور
ي  در توسعهو مادي  هاي معنوي حمايتكه پژوهش حاضر براي شناسايي و توصيف نقش 

  .رخورداراستبازماهيتي توصيفي  گيرد، لذا،مي صورت گردشگري مذهبي كشور
 جامعه آماري 

پژوهشگران مرتبط با پژوهشگاه سازمان ميراث ه يي آماري پژوهش حاضر كل جامعه
دستي و گردشگري و مركز ملي مطالعات جهاني شدن در كل شهر تهران فرهنگي، صنايع

نفر برآورد گرديد؛  172نفر بوده است. كه با توجه به فرمول زير، اندازه نمونه  400 مشتمل بر
نهاد پژوهشي مذكور نموده كه كاركنان بين  نامه پرسش 200دام به توزيع لذا محقق اق

    قابل استفاده بوده است. نامه پرسش 182هاي داده
)1(                                                                            = × ×× × 

 = 400 1.96 × 0.195400 0.05 + 1.96 × 0.195 = 172 

  
  ايراني گردشگري مذهبي در  مؤثر بر توسعه )عواملي(نحوه سنجش متغيرها

محقق بر اساس روش ليكرت به سنجش متغيرها مبادرت نمود كه در دو جنبه حمايت 
  مادي و معنوي به شرح زير مورد بررسي قرار گرفت.
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  هاي آماري روش آزمون وتحليل
د اطالعات يشده را محك زد تا مشخص نماآوري جمع هاي محقق در گام نخست اعتبارداده

براي . دارند و تطابق قيهاي اجتماعي تطب تيواقع ازان بيتا چه م نامه پرسشاستخراج شده از 
  ).43:1382جهانبخش ،( محاسبه نمودرا ب آلفاي كرونباخين منظور ضريا

 د.محقق در گام بعدي بايل گرديه و تحليبندي وتجزدسته آوري شده،اطالعات جمع
 ع فراوني خالصه كرده ويه جدول توزياطالعات جمع آوري شده را با ته في،يفاده ازآمار توصتاس

 هاي مستقل آماره كااسكوئر رابطه بين متغيرازو با استفاده  .به كمك نمودار نشان داده است
ي گردشگري  توسعهو مادي) و متغير وابسته ( حمايتهاي معنوي هاي تسهيل كننده (مولفه

) را از طريق آزمون كااسكوئر بررسي نمود و سپس با استفاده از محاسبه ضريب كشورمذهبي 
  هاي مستقل بر متغير وابسته مشخص گرديد. توافقي شدت تاثير متغير

  ها  آزمون فرضيه
گذاري جهت تدوين و يا اصالح ساختاري در مباحث  فرضيه فرعي اول: مؤلفه سرمايه

 كند. را تسهيل مي كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه توريسم

و مقدار بحراني كاي 53/165نتايج تحقيق نشان داد، مقدار كا اسكوئر محاسبه شده برابر
باشد. اين مي 29/26) مساوي r-1(×)m-1( =16درصد و درجه آزادي  5سطح خطاي  در اسكوئر

گيرد؛ لذا  قرار مي  H1آماره آزمون در ناحيه  مقدار در مقايسه مقدار بحراني جدول بيشتر است و
گردد. فرض مخالف مبني بر عدم تأثير مستقل بر متغير وابسته رد و فرض تحقيق تاييد مي

گذاري جهت تدوين و يا اصالح ساختاري  توان گفت سرمايهدرصد مي 95بنابراين با اطمينان 
 و ضريب توافقي كند.را تسهيل مي كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه در مباحث توريسم

ي گردشگري  توسعه گذاري جهت تدوين و يا اصالح ساختاري در مباحث توريسم بر سرمايه
گذاري جهت  كنندگي سرمايهاست اين بدان معنا است كه شدت تسهيل 39/0كشور در مذهبي

 نسبتاً كشور در ي گردشگري مذهبي توسعهتدوين و يا اصالح ساختاري در مباحث توريسمبر 
ر، اصالح ساختارها در رونق صنعت گردشگري مذهبي از درجه عبارت ديگضعيف است به

اهميت اندكي برخوردار است و شايد اهتمام به اصالح فرآيندها از اهميت بيشتري در اين زمينه 
  گيرد. برخوردار باشد كه در ادامه مورد واكاوي و آزمون قرار مي

توريسم  مل بر روند صنعت، سياستگذاري و نظارت كاريزي فرضيه فرعي دوم: مؤلفه برنامه
  كند.را تسهيل مي كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه

و مقدار بحراني  55/144شود مقدار كا اسكوئر محاسبه شده برابر  گونه كه مالحظه مي همان
است  026/21) مساوي r-1(×)m-1( =12درصد و درجه آزادي5درسطح خطا ي  كاي اسكوئر

گيرد قرار مي H1اين مقدار در مقايسه مقدار بحراني جدول بيشتر است وآماره آزمون در ناحيه 
 گردد.لذافرض مخالف مبني بر عدم تأثير مستقل بر متغير وابسته رد و فرض تحقيق تاييد مي
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ري و نظارت كامل ، سياستگذاريزي درصد مي توان گفت مؤلفه برنامه 95بنابر اين با اطمينان 
و ضريب  كند.را تسهيل مي كشور در ي گردشگري مذهبي توسعهتوريسم  بر روند صنعت
ي گردشگري  بر توسعهتوريسم  ، سياستگذاري و نظارت كامل بر روند صنعتريزي توافقي برنامه

، ريزي كنندگي برنامهاست اين بدان معنا است كه شدت تسهيل 46/0كشور در مذهبي
 كشور در ي گردشگري مذهبي برتوسعه توريسم ي و نظارت كامل بر روند صنعتگذارسياست

  باشد.كمي كمتر از حد متوسط مي
 هاي صنعت توريسم توسط دولت عدم دخالت در اجراي برنامهفرضيه فرعي سوم: مؤلفه 

  كند.را تسهيل مي كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه سازي واقعي) (خصوصي
 70/27سوم، نتايج تحقيق نشان داد، مقدار كا اسكوئر محاسبه شده برابردر رابطه با فرضيه 

) مساوي r-1(×)m-1( =8 درصد و درجه آزادي 5ي دار بحراني كاي اسكوئر درسطح خطاو مق
 H1شد اين مقدار در مقايسه مقدار بحراني جدول بيشتر است وآماره آزمون در ناحيه  50/15

ر عدم تأثير مستقل بر متغير وابسته رد و فرض تحقيق گيرد لذافرض مخالف مبني بقرار مي
هاي  عدم دخالت در اجراي برنامهتوان گفت درصد مي 95بنابر اين با اطمينان  گردد.تاييد مي

را  كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه سازي واقعي) (خصوصي صنعت توريسم توسط دولت
 هاي صنعت توريسم توسط دولت رنامهعدم دخالت در اجراي بكند و ضريب توافقي تسهيل مي
است اين بدان معنا است  22/0كشور در ي گردشگري مذهبي توسعهبر  سازي واقعي) (خصوصي

 هاي صنعت توريسم توسط دولت عدم دخالت در اجراي برنامهكنندگي  كه شدت تسهيل
  خيلي ضعيف است. كشور در ي گردشگري مذهبي توسعهبر  سازي واقعي) (خصوصي

فرعي چهارم: مؤلفه اختصاص اعتبار و بودجه كافي براي امور پژوهشي در صنعت فرضيه 
  كند.را تسهيل مي كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه توريسم

 در رابطه با فرضيه چهارم، نتايج تحقيق نشان داد، مقدار كا اسكوئر محاسبه شده برابر
) r-1(×)m-1( =8 درجه آزاديدرصد و  5ي و مقدار بحراني كاي اسكوئر درسطح خطا 88/27

است اين مقدار در مقايسه مقدار بحراني جدول بيشتر است وآماره آزمون در  50/15مساوي
فرض مخالف مبني بر عدم تأثير مستقل بر متغير وابسته رد و فرض  گيرد لذا قرار مي  H1ناحيه 

اختصاص اعتبار و بودجه توان گفت درصد مي 95بنابر اين با اطمينان  گردد.تحقيق تاييد مي
را تسهيل  كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه كافي براي امور پژوهشي در صنعت توريسم

و ضريب توافقي اختصاص اعتبار و بودجه كافي براي امور پژوهشي در صنعت توريسم  كند.مي
 است اين بدان معنا است كه شدت تسهيل 22/0كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه بر

ي  توسعهي اختصاص اعتبار و بودجه كافي براي امور پژوهشي در صنعت توريسمبر كنندگ
  خيلي ضعيف است. كشور در گردشگري مذهبي
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فرضيه فرعي پنجم: مؤلفه امكان دسترسي سريع و سهل به تسهيالت اداري و مالي جهت 
الح ساختار متقاضيان ايجاد مراكز آموزشي، امكانات توريستي اعم از هتل، هتل آپارتمان، اص

ي  توسعههاي مختلف توريستي  المللي و سايت ناوگان ترابري مطابق با استانداردهاي بين
  كند.را تسهيل مي كشور در گردشگري مذهبي

در رابطه با فرضيه پنجم، نتايج تحقيق نشان داد، مقدار كا اسكوئر محاسبه شده برابر 
) r-1(×)m-1( =8 د و درجه آزاديدرص5ي و مقدار بحراني كاي اسكوئر درسطح خطا 84/92

است اين مقدار در مقايسه مقدار بحراني جدول بيشتر است وآماره آزمون در  50/15مساوي 
گيرد لذافرض مخالف مبني بر عدم تأثير مستقل بر متغير وابسته رد و فرض  قرار مي H1ناحيه 

مؤلفه امكان دسترسي توان گفت درصد مي 95بنابر اين با اطمينان  گردد.تحقيق تاييد مي
سريع و سهل به تسهيالت اداري و مالي جهت متقاضيان ايجاد مراكز آموزشي، امكانات 
توريستي اعم از هتل، هتل آپارتمان، اصالح ساختار ناوگان ترابري مطابق با استانداردهاي 

 ند.كرا تسهيل مي كشور در ي گردشگري مذهبي توسعههاي مختلف توريستي المللي و سايت بين
و ضريب توافقي امكان دسترسي سريع و سهل به تسهيالت اداري و مالي جهت متقاضيان ايجاد 
مراكز آموزشي، امكانات توريستي اعم از هتل، هتل آپارتمان، اصالح ساختار ناوگان ترابري 

 ي گردشگري مذهبي توسعه هاي مختلف توريستيبر المللي و سايت مطابق با استانداردهاي بين
كنندگي امكان دسترسي سريع و باشد اين بدان معنا است كه شدت تسهيلمي 38/0ركشو در

سهل به تسهيالت اداري و مالي جهت متقاضيان ايجاد مراكز آموزشي، امكانات توريستي اعم از 
المللي و  هتل، هتل آپارتمان، اصالح ساختار ناوگان ترابري مطابق با استانداردهاي بين

  ضعيف است. كشور در ي گردشگري مذهبي توسعهستي برهاي مختلف توري سايت
هاي عمومي و ايجاد  گذاري براي تبليغات و آموزش سرمايهفرضيه فرعي ششم: مؤلفه 

را  كشور در ي گردشگري مذهبي هاي آموزشي مكانيزه و الكترونيكي از راه دور توسعه شبكه
  كند.تسهيل مي

اد، مقدار كا اسكوئر محاسبه شده برابر در رابطه با فرضيه ششم، نتايج تحقيق نشان د
) r-1(×)m-1( =4 درصد و درجه آزادي 5و مقدار بحراني كاي اسكوئر  درسطح خطا ي  35/34

است اين مقدار در مقايسه مقدار بحراني جدول بيشتر است وآماره آزمون در  48/9مساوي 
بر متغير وابسته رد و فرض فرض مخالف مبني بر عدم تأثير مستقل  گيرد لذا قرار مي H1ناحيه 

گذاري براي تبليغات  سرمايهتوان گفت درصد مي 95گردد. بنابراين با اطمينان تحقيق تاييد مي
ي  هاي آموزشي مكانيزه و الكترونيكي از راه دور توسعه هاي عمومي و ايجاد شبكه و آموزش

ري براي تبليغات و گذا سرمايه كند و ضريب توافقيرا تسهيل مي كشور در گردشگري مذهبي
ي  توسعهبر هاي آموزشي مكانيزه و الكترونيكي از راه دور  هاي عمومي و ايجاد شبكه آموزش

كنندگي است اين بدان معنا است كه شدت تسهيل29/0كشور در گردشگري مذهبي
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هاي آموزشي مكانيزه و  هاي عمومي و ايجاد شبكه گذاري براي تبليغات و آموزش سرمايه
 ضعيف است.  كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه بر از راه دور الكترونيكي

را  كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه ماديحمايتهاي  هاي فرضيه اصلي اول: مؤلفه
  كنند. تسهيل مي

در رابطه با فرضيه اصلي اول، نتايج تحقيق نشان داد، مقدار كا اسكوئر محاسبه شده برابر 
) r-1(×)m-1( =20 درصد و درجه آزادي 5ي درسطح خطا ار بحراني كاي اسكوئرو مقد1228

است اين مقدار در مقايسه مقدار بحراني جدول بيشتر است وآماره آزمون در  41/31مساوي 
گيرد لذافرض مخالف مبني بر عدم تأثير مستقل بر متغير وابسته رد و فرض  قرار مي H1ناحيه 

حمايتهاي  هاي توان گفت كه مؤلفهدرصد مي 95بنابر اين با اطمينان  گردد.تحقيق تاييد مي
شده كنند. ضريب توافقي محاسبهرا تسهيل مي كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه مادي

قوي  كشور در ي گردشگري مذهبي توسعهمادي بر حمايتهاي دهد كه تأثير ) نشان مي728/0(
  باشند.مي

ي  عه توسعهتوريسم در سطح جامفرضيه فرعي هفتم: مؤلفه بسترسازي و ترويج فرهنگ 
  كند.را تسهيل مي كشور در گردشگري مذهبي

در رابطه با فرضيه فرعي هفتم، نتايج تحقيق نشان داد، مقدار كا اسكوئر محاسبه شده برابر 
) r-1(×)m-1( =16درصد و درجه آزادي5درسطح خطا ي و مقدار بحراني كاي اسكوئر  94/147

در مقايسه مقدار بحراني جدول بيشتر است وآماره آزمون در است اين مقدار  29/26مساوي 
فرض مخالف مبني بر عدم تأثير مستقل بر متغير وابسته رد و فرض  گيرد لذا قرار مي H1ناحيه 

توان گفت بسترسازي و ترويج فرهنگ درصد مي 95بنابر اين با اطمينان  گردد.تحقيق تاييد مي
و ضريب  كند.را تسهيل مي كشور در گري مذهبيي گردش عه توسعهتوريسم در سطح جام

 در ي گردشگري مذهبي توسعه بر عهتوافقي بسترسازي و ترويج فرهنگ توريسم در سطح جام
كنندگي بسترسازي و ترويج فرهنگ باشد اين بدان معنا است كه شدت تسهيلمي 39/0كشور

   .باشدنسبتاً ضعيف مي كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه بر عهتوريسم در سطح جام
فرضيه فرعي هشتم: مؤلفه نشان دادن تاثيرگذاري مادي و معنوي صنعت توريسم در 

  كند.را تسهيل مي كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه زندگي همه شهروندان
در رابطه با فرضيه فرعي هشتم، نتايج تحقيق نشان داد، مقدار كا اسكوئر محاسبه شده برابر 

) r-1(×)m-1( =12 درصد و درجه آزادي5درسطح خطاي  دار بحراني كاي اسكوئرو مق 74/163
است اين مقدار در مقايسه مقدار بحراني جدول بيشتر است وآماره آزمون در  026/21مساوي 

فرض مخالف مبني بر عدم تأثير مستقل بر متغير وابسته رد و فرض  گيرد لذا قرار مي H1ناحيه 
توان گفت نشان دادن تاثيرگذاري درصد مي 95نابر اين با اطمينان ب گردد.تحقيق تاييد مي

 كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه مادي و معنوي صنعت توريسم در زندگي همه شهروندان



  1394 بهار، همددوازي  م، شمارهچهار، سال ريزي و توسعه گردشگريبرنامهي ........ مجله..........88
  

و ضريب توافقي نشان دادن تاثيرگذاري مادي و معنوي صنعت توريسم در  كند.را تسهيل مي
باشد اين بدان معنا مي 48/0 كشور در مذهبيي گردشگري  توسعهبر  زندگي همه شهروندان

كنندگي نشان دادن تاثيرگذاري مادي و معنوي صنعت توريسم در است كه شدت تسهيل
  كمي كمتر از حد متوسط است  كشور در ي گردشگري مذهبي توسعهبر  زندگي همه شهروندان

نعت توريسم هاي تحصيلي مرتبط با ص فرضيه فرعي نهم: مؤلفه نشان دادن اهميت رشته
 در ي گردشگري مذهبي توسعه ها التحصيالن اين رشته زايي فارغ براي جوانان و امكان اشتغال

  كند.را تسهيل مي كشور
 در رابطه با فرضيه فرعي نهم، نتايج تحقيق نشان داد، مقدار كا اسكوئر محاسبه شده برابر

) r-1(×)m-1( =8 آزادي درصد و درجه5درسطح خطاي  و مقدار بحراني كاي اسكوئر 53/165
باشد وآماره آزمون باشد اين مقدار در مقايسه مقدار بحراني جدول بيشتر ميمي50/15مساوي

تأثير مستقل بر متغير وابسته رد و گيرد؛ لذا فرض مخالف مبني بر عدمقرار مي H1در ناحيه 
نشان دادن اهميت توان گفت درصد مي 95گردد. بنابراين با اطمينان فرض تحقيق تاييد مي

التحصيالن  زايي فارغهاي تحصيلي مرتبط با صنعت توريسم براي جوانان و امكان اشتغال رشته
) 312/0كند. ضريب توافقي (را تسهيل مي كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه ها اين رشته

نگر هاي تحصيلي مرتبط با صنعت توريسم براي جوانان است و بيا ي اهميت رشتهدهندهنشان
 كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه ها التحصيالن اين رشته زايي فارغآنست كه امكان اشتغال

هاي  كنندگي نشان دادن اهميت رشتهكند. اين بدان معنا است كه شدت تسهيلرا تسهيل مي
التحصيالن اين  تحصيلي مرتبط با صنعت توريسم براي جوانان و امكان اشتغالزايي فارغ

  خيلي ضعيف است. كشور در ي گردشگري مذهبي وسعهتهابر  رشته
فرضيه فرعي دهم: مؤلفه ارتقا جايگاه علمي و اجتماعي استادان و متوليان آموزش 

  كند.را تسهيل مي كشور در ي گردشگري مذهبي ريسمتوسعههاي صنعت تو رشته
ه شده در رابطه با فرضيه فرعي دهم، نتايج تحقيق نشان داد، مقدار كا اسكوئر محاسب

) r-1(×)m-1( =8درصد و درجه آزادي5ي و مقدار بحراني كاي اسكوئر درسطح خطا 92/50برابر
است اين مقدار در مقايسه مقدار بحراني جدول بيشتر است وآماره آزمون در  50/15مساوي 

فرض مخالف مبني بر عدم تأثير مستقل بر متغير وابسته رد و فرض  گيرد لذاقرار مي H1ناحيه 
توان گفت ارتقا جايگاه علمي و درصد مي 95بنابر اين با اطمينان  گردد.تحقيق تاييد مي

 در ي گردشگري مذهبي توسعه ريسمهاي صنعت تو اجتماعي استادان و متوليان آموزش رشته
و ضريب توافقي ارتقا جايگاه علمي و اجتماعي استادان و متوليان  كند.را تسهيل مي كشور

است اين بدان  29/0 كشور در ي گردشگري مذهبي توسعهبر  ريسمصنعت تو هاي آموزش رشته
كنندگي ارتقا جايگاه علمي و اجتماعي استادان و متوليان آموزش معنا است كه شدت تسهيل

  خيلي ضعيف است. كشور در ي گردشگري مذهبي توسعهبر  ريسمهاي صنعت تو رشته
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المللي، برپايي سمينارهاي ملي و  بين هاي فرضيه فرعي يازدهم: مؤلفه برگزاري كنگره
  كند.را تسهيل مي كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه هاي تخصصي سمپوزيوم

در رابطه با فرضيه يازدهم، نتايج تحقيق نشان داد، مقدار كا اسكوئر محاسبه شده برابر 
) r-1(×)m-1( =8درصد و درجه آزادي5ي ار بحراني كاي اسكوئر درسطح خطاو مقد 61/37

است اين مقدار در مقايسه مقدار بحراني جدول بيشتر است و آماره آزمون در  50/15مساوي
فرض مخالف مبني بر عدم تأثير مستقل بر متغير وابسته رد و فرض  گيرد؛ لذاقرار مي H1ناحيه 

هاي  توان گفت برگزاري كنگرهدرصد مي 95 بنابر اين با اطمينان گردد.تحقيق تاييد مي
 در ي گردشگري مذهبي توسعه هاي تخصصي لمللي، برپايي سمينارهاي ملي و سمپوزيوما بين

المللي، برپايي سمينارهاي  هاي بين و ضريب توافقي برگزاري كنگره كند.را تسهيل مي كشور
باشد اين بدان مي 25/0 كشور در ي گردشگري مذهبي توسعهبر  هاي تخصصي ملي و سمپوزيوم

المللي، برپايي سمينارهاي ملي و  هاي بين كنندگي برگزاري كنگرهيلمعنا است كه شدت تسه
  ضعيف است. كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه هاي تخصصي بر سمپوزيوم

فرضيه فرعي دوازدهم: مؤلفه ايجاد امكانات تبادل استاد، دانشجو و تكنولوژي صنعت 
     را تسهيل  كشور در ي گردشگري مذهبي توسعه توريسم فيمابين كشورها و ملل مختلف

  كند.مي
در رابطه با فرضيه دوازدهم، نتايج تحقيق نشان داد، مقدار كا اسكوئر محاسبه شده برابر 

) r-1(×)m-1( =4درصد و درجه آزادي5درسطح خطاي  بحراني كاي اسكوئرو مقدار  30/21
است اين مقدار در مقايسه مقدار بحراني جدول بيشتر است وآماره آزمون در  48/9مساوي
فرض مخالف مبني بر عدم تأثير مستقل بر متغير وابسته رد و فرض  گيرد لذا قرار مي H1ناحيه 

توان گفت ايجاد امكانات تبادل استاد، درصد مي 95بنابر اين با اطمينان  گردد.تحقيق تاييد مي
ي گردشگري  توسعه نشجو و تكنولوژي صنعت توريسم فيمابين كشورها و ملل مختلفدا

و ضريب توافقيايجاد امكانات تبادل استاد، دانشجو و  كند.را تسهيل مي كشور در مذهبي
 در ي گردشگري مذهبي توسعهبر  تكنولوژي صنعت توريسم فيمابين كشورها و ملل مختلف

است كه شدت ايجاد امكانات تبادل استاد، دانشجو و تكنولوژي است اين بدان معنا  24/0 كشور
ضعيف  كشور در ي گردشگري مذهبي توسعهبر  صنعت توريسم فيمابين كشورها و ملل مختلف

  باشد.مي
را  كشور در ي گردشگري مذهبي حمايتهاي معنوي توسعه هاي فرضيه اصلي دوم: مؤلفه

  كنند. تسهيل مي
 م، نتايج تحقيق نشان داد، مقدار كا اسكوئر محاسبه شده برابردر رابطه با فرضيه اصلي دو

) r-1(×)m-1( =20درصد و درجه آزادي5درسطح خطاي  و مقدار بحراني كاي اسكوئر 49/77
است اين مقدار در مقايسه مقدار بحراني جدول بيشتر است وآماره آزمون در  41/31مساوي 
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تأثير مستقل بر متغير وابسته رد و فرض بر عدم گيرد؛ لذا فرض مخالف مبنيقرار مي H1ناحيه 
توان درصد مي 21درصد و با ضريب توافقي  95گردد. بنابراين با اطمينان تحقيق تاييد مي

و ضريب  كنند. را تسهيل مي كشور در ي گردشگري مذهبي حمايتهاي معنوي توسعه گفت كه
 در ي گردشگري مذهبي توسعهبر حمايتهاي معنوي توافقي محاسبه شده نشان ميدهد كه 

هاي  رو، شايسته است دولت در كنار نظارت و كنترل بر جنبهباشند. از اينضعيف مي كشور
گذاري در اين حوزه رغبت بيشتري  گذاران به سرمايهتشويقي و حمايتي تاكيد نمايد تا سرمايه

  نشان دهند.
  نتيجه گيري

اي در مديريت تحول از اهميت فزاينده توان اذعان داشت كه با عنايت به آنچه گذشت مي
ارتقاي صنعت گردشگري مذهبي برخوردار است كه مختصات آن را پيوند وثيق و هماهنگي 

دهد. در اين رهگذر، عالوه بر انسجام يافته بين ساختارها، فرآيندها و كارگزاران تشكيل مي
جمعي تفاهمي شايسته است مشترك براي دستيابي به خرد ذهنيتهاي  ايبيناهتمام به تقويت 

 اي براي رونق عيني گردشگري مذهبي در كنار آموزش و ريزي سنجيده و مرحلهبرنامه
سازي افراد دخيل در اين صنعت مورد تاكيد قرار گيرد. ارزيابي تأثيرگذاري بيشتر عوامل توانمند

معه آماري ي گردشگري مذهبي كشوراز سوي جا معنوي در مقايسه با عوامل مادي در توسعه
پژوهش گواه آن است كه نشان دادن تأثيرگذاري مادي و معنوي صنعت توريسم بر زندگي همه 

خودآگاهي و نيز احساس اثر بخشي در مورد تأثيرگذاري ملموس  اي كهشهروندان به گونه
ي  ي گردشگري مذهبي بر زندگي آحاد مردم بوجود آيد از اهميت مضاعفي در توسعه توسعه

سازي مثبت و حساس سازي ايجابي در باره رو ذهنيتور برخوردار است. از اينگردشگري كش
پذيري با تأكيد بر آموزش شهروندان اثرات گردشگري مذهبي در جامعه و نيز اهتمام به جامعه

كند. افزون ي گردشگري مذهبي ايفا مي نقشي كليدي در اقبال عمومي به اين صنعت و توسعه
    رگذار از منظر پرسش شوندگان يكي از عوامل مادي يعني مؤلفه بر اين، عامل دوم تأثي

ريزي، سياستگذاري و نظارت كامل بر روند صنعت توريسم و توسعه و بهسازي امور برنامه
  ساختاري در اين صنعت از اهميت در خور توجهي برخوردار است. در اين ميان، توجه به 

مند نظارت بر ريزي و اهتمام به تقويت نظامرنامهي سياستگذاري و بهاي علمي در عرصهجنبه
ي گردشگري مذهبي در كشور را فراهم كند. بدين  تواند موجبات توسعهصنعت توريسم مي
ي گردشگري مذهبي در كشور خواهيم  گردد كه در صورتي شاهد توسعهترتيب، مشخص مي

و كاركردي استوار گردد و هاي ساختاري بود كه اين صنعت بر گردشگري دانش بنيان از جنبه
با رويكردي علمي، تحقيقاتي و آموزشي به گردشگري مذهبي و با تصويرسازي مطلوب از 

هاي شكوفايي و بالندگي آن المللي زمينهو بين پيامدهاي مثبت اين صنعت در جامعه ملي
  فراهم گردد. 
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