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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال نهم، شماره 35، پاییز 1400

دریافت: 1399/5/29  پذیرش: 1399/8/29
یزدان شیرمحمدی1،اکبر بهمنی2، مژگان مستان راد3  

چکیده 

ــه واســطۀ  ــر مزایــای ســفر مذهبــی زیارتــی ب ــر تجربــۀ ســازندۀ زیــارت ب ــه بررســی اث در ایــن پژوهــش ب
ــد  ــر برن ــی و تصوی ــات تعامل ــارت، تجربی ــان زی ــر در زم ــۀ منحص ــات، تجرب ــرار از تجربی ــن، ف ــش ذه آرام
پرداختــه  شــده اســت. تصویــر برنــد مجموعــه زیارتــی- مذهبــی برداشــت ها و تصوراتــی اســت کــه از کل 
موجودیــت مجموعــه در ذهــن زائریــن شــکل می گیریــد. ایــن پژوهــش بــه لحــاظ هــدف کاربــردی و از نظر 
روش تحقیــق در زمــرۀ تحقیقــات توصیفــی پیمایشــی قــرار می گیــرد. جامعــۀ آمــاری پژوهش، گردشــگران 
مشــهد مقــدس )بــارگاه ملکوتــی امــام رضــا( g اســت و در مــدل ایــن پژوهــش 14 متغیــر مــورد ســنجش 
ــا روش نمونه گیــری تصادفــی ســاده جمــع آوری شــد. تحلیل هــای  ــرار گرفــت کــه 510 پرســش نامه ب ق
آمــاری نیــز بــا اســتفاده از نرم افــزار SPSS و Amos انجــام  شــده اســت. در تحلیــل اســتنباطی داده هــا از 
ضریــب آلفــای  کرونبــاخ و بــرای تعییــن ثبــات درونــی ابــزار آزمــون KMO و کرویــت بارتلــت بــرای مناســب 
بــودن حجــم نمونــه و درســت بــودن تفکیــک عامل هــا و بــرای تعییــن ارتبــاط علــی بیــن متغیرهــا از روش 
مــدل معــادالت ســاختاری اســتفاده شــد. یافته هــا پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه تجربــۀ ســازنده زیــارت 
بــر مزایــای ســفر مذهبــی بــه واســطۀ آرامــش ذهــن، فــرار از تجربیــات، تجربــه منحصــر در زمــان زیــارت، 
تجربیــات تعاملــی زائــران و تصویــر برنــد بــارگاه ملکوتــی امــام رضــا g تأثیرگــذار اســت. همچنیــن نتایــج 
ایــن پژوهــش نشــان داد کــه مزایــای ســفر گردشــگران مذهبــی بــر وضعیــت ســالمتی گردشــگران تأثیــر 
ــد،  ــی می توان ــگری مذهب ــه گردش ــود ک ــی از آن ب ــش حاک ــن پژوه ــج ای ــاداری دارد. نتای ــت و معن مثب

فرصت هــای مــادی، معنــوی و فرهنگــی زیــادی را بــرای شــهرهای مذهبــی فراهــم کنــد.

کلیدواژه ها: تجربۀ سازندۀ زیارت، گردشگری مذهبی، برند گردشگری، فرهنگ مذهبی.
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مقدمه

ــرون نخســتین و  ــن اســالمی در ق ــران یکــی از ارکان برجســته در تمــّدن زّری کشــور و تمــّدن ای
ــهرهای  ــه ش ــوده؛ اگرچ ــری( ب ــری قم ــده های 4 و 5 هج ــژه س ــه وی ــری )ب ــری قم ــی هج میان
گوناگــون و ِملــل مختلــف ایــن تمــّدن اســالمی هــر کــدام دارای خاســتگاه های تاریخــی، قومــی 
و فرهنگــی متفاوتــی از یکدیگــر بــوده است)عســکری، 1396: 6(. فضــای شــهری در ترکیــب بــا 
تجربــة حضــور و اســتمرار آمیختگــی بــا ســاحت های چندگانــه فضایــی زمانــی، انــگاره ای اســت 
حاصــل آمــده از موجودیــت کالبــدی و محتوایــی فضــا و عامــل انســانی حضــور مــردم کــه محصول 
آن رســیدن بــه مفهــوم تکامــل یافتــه مــکان اســت. توّجــه بــه مســائل اجتماعــی و هویتــی زندگــی 
ــام  ــرم ام ــن ح ــن بی ــیاری دارد. در ای ــت بس ــدی آن اهمی ــق کالب ــروز، در مصادی ــهرهای ام در ش
رضــا g در شــهر مشــهد از اهمیــت زیــادی بیــن شــهرهای اســالمی برخــوردار اســت. پــس از 
شــهادت امــام رضــا g آرامــگاه مطهــر ایشــان همــواره بــه عنــوان یــک مــکان مقــدس شــناخته 
می شــده)مطهری و نجفــی نــژاد، 1397: 9( و هــر ســال تعــداد زیــادی گردشــگر مذهبــی از ایــن 
مــکان مقــدس بازدیــد می کننــد. گردشــگری مذهبــی پدیــده نوظهــوری نیســت، بلکــه قرن هــای 
متمــادی اســت کــه افــراد بــه دالیــل مختلــف از جملــه، کنجــکاوی، عبــادت و شــرکت در مراســم 
 .)Olsen and Timothy, 2006 :27(مذهبــی بــه مکان هــای مذهبــی و مقــدس ســفر می کننــد
در برخــی از شــهرهایی اعتقــادات مذهبــی، قوی تریــن عامــل در انســجام اجتماعــی آن ها اســت. 
ــوره، در  ــه من ــه و مدین ــه معظم ــی مک ــتان یعن ــی در عربس ــهرهای زیارت ــه ش ــوان ب ــه می ت از جمل
ــی شــهر رانگــوران  ــاد و در بریان ــاد و الله آب ــارس، احمدآب ــال و نجــف، در هندوســتان بن عــراق کرب
متعلــق بــه بوداییــان، در تایلنــد شــهر بانکــوک، در تبــت شــهر لهاســا، در فلســطین اشــغالی شــهر 
بیت المقــدس، در ایتالیــا واتیــکان و در اســپانیا شــهرهای مذهبــی ســن سباســتین اشــاره کــرد. 

در ایــران نیــز مشــهد مقــدس، قــم و شــیراز بهتریــن نمونــه شــهرهای مذهبــی هســتند کــه نقــش 
ــی و  ــی، مذهب ــاص جغرافیای ــرایط خ ــل ش ــه دلی ــهد ب ــهر مش ــد. ش ــز دارن ــالمی نی ــی اس فرهنگ
فرهنگــی دارای موقعیــت خــاص در کشــور اســت. حضور ســاالنه حــدود 30 میلیــون زائــر در کالن 
ــا توجــه بــه جمعیــت 184/ 001/ 3 آن ، حاکــی از ایــن امــر اســت کــه مدیریــت   شــهر مشــهد ب
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پذیــرش گردشــگری در ایــن شــهرها و بــه  خصــوص در ایــن مقیــاس حجیــم امــری واجــب اســت 
)مافــی و ســقایی، 23:1388(. گردشــگری یــك نظــام بــا معناســت کــه هــر فــردی بــا هدفــی از 
مکانــی بــه مکانــی جابه جــا می شــود و سلســله تجربیــات و اتفاقاتــی را درك می کنــد)30: 2005 
,Goeldner et all(. گردشــگری مذهبــی بــر زیــارت و حضــور در اماکــن مذهبــی تأکیــد دارد. 

ریشــۀ گردشــگری را زیــارت و ســفرهای مذهبــی دانســته اند کــه از دیربــاز در زندگــی نســل بشــر 
 .)Ibid :55(بــه  عنــوان یــك وظیفــه و یــك اقــدام پســندیده، نســل بــه نســل ادامــه داشــته اســت
ســفر زیارتــی مســیری اســت بــرای رســیدن بــه خــود واقعــی انســان و در نهایت زنــده  بــودن چیزی 
یــا کســی کــه به مــا کمك می کنــد معنــای واقعــی مفهــوم زندگــی را درك کنیم)باقرنیــا و احمدیان، 
51:1394(. وجــود حــرم مطهــر علــی بــن موســی الرضا g و جاذبه هــای دیدنــی، تاریخــی و 
تفریحــی بســیار، شــهر مشــهد را بــه یکــی از شــهرهای گردشــگری ایــران تبدیــل کــرده اســت 
ــت  ــهد پایتخ ــد. مش ــفر می کنن ــه آن س ــیاری ب ــراد بس ــران اف ــارج از ای ــی خ ــران و حت ــه از ای ک
معنــوی ایــران نامیــده می شــود و عــالوه بــر جنبــۀ مذهبــی و زیارتــی ایــن شــهر در جنبه هــای 
گردشــگری نیــز پیشــرفت های چشــمگیری داشــته و دارای مجموعه هــای تاریخــی، تفریحــی، 
ــگران  ــرای گردش ــب ب ــهری جال ــیاحت، ش ــر س ــالوه ب ــد ع ــت و می توان ــی اس ــی متنوع فرهنگ
باشــد. بــه دلیــل تعــداد زیــاد مســافر بــا هــر ســن و ســالی بــرای بازدیــد از مشــهد و زیــارت امــام 
رضــا g تنــوع انتخــاب بــرای ســفری برنامه ریزی شــده بــا در نظــر گرفتــن تمامــی عناصــر ســفر 
همچــون هتــل مناســب، هزینــۀ حمل ونقــل یــا غــذا بســیار زیــاد اســت. در ایــن پژوهــش، تجربــۀ 
ســازندۀ گردشــگری از طریــق تصویــر برنــد مقصــد زیارتــی بــر مزایــای گردشــگری مذهبــی مورد 
ســنجش قــرار گرفتــه اســت. بیــن ایــن متغیرهــا نیــز ارتبــاط وجــود دارد. بــه عنــوان مثــال تعامل 
ــر در  ــه منحص ــن، تجرب ــش ذه ــذارد، آرام ــر می گ ــارت اث ــان زی ــر در زم ــه منحص ــر تجرب ــود ب خ
زمــان زیــارت، فــرار از تجربیــات روزمــره و تجربیــات تعاملــی زائــران خــود بــر گردشــگری ســازنده 
مذهبــی اثرگــذار اســت. تعامــل زائــران بــا یکدیگــر بــر تجربــۀ منحصــر در زمــان زیــارت اثــر دارد. 
منظــور از تجربــه منحصــر در زمــان زیــارت تجربــۀ فــردی زائــران در مکان هــای زیارتــی اســت. 
ــن  ــود ای ــد و خ ــه می گیرن ــراری فاصل ــره و تک ــی روزم ــراد از زندگ ــدس اف ــای مق ــن مکان ه در ای
ــی در  ــات تعامل ــی در تجربی ــد اصل ــود. تأکی ــا می ش ــی آن ه ــش ذهن ــه آرام ــر ب ــوع منج موض
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ــه پدیده هــا، رویدادهــا،  ــق آن هــا ب ــراد از طری ــی اســت کــه اف گردشــگری، روش هــای گوناگون
ــک  ــاد ی ــر ایج ــا ب ــۀ  این ه ــند)Riss & Woodhead, 2015:15(. هم ــا می بخش ــات معن تجربی
تجربــۀ ســازندۀ مذهبــی در ذهــن افــراد تأثیرگــذار اســت. شــهر مشــهد و حــرم مطهر حــرم علی بن 
موســی الرضا ع بــه عنــوان مطالعــۀ مــوردی انتخــاب شــد. بــر اســاس آمارهــای موجــود از مجمــوع 
حــدود 9 هــزار مــکان مذهبــی در نقــاط مختلــف کشــور، 5 هــزار و 800 بقعــه متبرکــه بــه عنــوان 
آرامگاه هــای امامــزادگان ثبــت شــده، هــزار و 200 بقعــه در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده 
و بیــش از ســه هــزار مــکان مذهبــی مقــدس ثبــت شــده شــامل حســینیه ها، مســاجد، مــدارس 
مذهبــی و حــوزۀ علمیــه، کلیســا، کنیســه، آتشــگاه و نیایشــگاه شناســایی شــده اســت)آقاجانی، 
ــگری  ــه گردش ــه مقول ــه ب ــرورت توج ــز، ض ــر چی ــش از ه ــه بی ــرد: 1394: 45(. آنچ فراهانی ف
مذهبــی را حائــز اهمیــت می ســازد، فرصت هــای مــادی، معنــوی و فرهنگــی اســت کــه توســعه 
گردشــگری دینــی و جــذب گردشــگران مذهبــی بــرای افــراد فراهــم مــی آورد. آرامــش ذهــن، فــرار 
از روزمرگــی، تجربــه منحصــر بــه فــرد زیــارت، ســالمت افــراد و بهبــود کیفیــت زندگــی، تعامــل بــا 
دیگــر گردشــگران، تجربــه زیــارت از دســتاوردهای گردشــگری مذهبــی می تواند باشــد. در ســطح 
کالن نیــز گردشــگری مذهبــی می توانــد فرصت هــای فراوانــی را بــرای کشــور بــه ارمغــان بیــاورد 
ــزوم سیاســت گذاری و برنامه ریــزی صحیــح در ایــن حــوزه بســیار اهمیــت  ــه همیــن دلیــل، ل و ب
دارد. رونــق جهانگــردی مذهبــی میــان کشــورها و جوامــع اســالمی و گشــت و گــذار مســلمانان 
جهانگــرد در ســایر کشــورهای اســالمی موجــب نزدیکــی و آشــنایی ملل مســلمان با یکدیگر شــده 
و شــناخت مشــکالت و ویژگی هــای فرهنگــی جوامــع مســلمان و یافتــن نقــاط اشــتراک و اختالف 
ــه  میــان فرهنگ هــا را در پــی خواهــد داشــت کــه ایــن امــر کمــک شــایانی در جهــت رســیدن ب
فرهنــگ مشــترک اســالمی، برقــراری پیونــد و اتحــاد میان مســلمانان و احیــای دوباره مفهــوم امت 
واحــد اســالم خواهــد کــرد. تاکنــون پژوهشــی دربــارۀ اثــر تجربــۀ ســازندۀ زیــارت بــر مزایــای ســفر 
مذهبــی بــه واســطه تصویــر برنــد شــهر مشــهد و یادگیــری فرهنــگ مذهبــی )مــورد مطالعــه حــرم 
مطهــر امــام رضــا g( انجــام نپذیرفتــه اســت کــه ایــن مطالعــه می کوشــد، ایــن خــأ را تــا حــدی 

مرتفــع کنــد.
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مبانی نظری و تعاریف گردشگری

ــت  ــادی در دنیاس ــای اقتص ــن فعالیت ه ــن و پربازده تری ــی از بزرگ تری ــگری یک ــت گردش صنع
ــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم، ســایر  ــد و ب ــزوده را ایجــاد می کن ــزان ارزش اف ــن می کــه باالتری
ــت  ــی فعالی ــگری نوع ــد. گردش ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــی را تح ــادی و فرهنگ ــای اقتص فعالیت ه
ــاص  ــای خ ــت و ویژگی ه ــل ماهی ــه دلی ــه ب ــت ک ــادی اس ــع اقتص ــوردار از مناف ــی برخ فرهنگ
آن، فرصت هایــی مناســب بــرای ورود بــه عرصه هــای تجــارت بین المللــی را فــارغ از ســطح 
ــوع  ــن موض ــکاران، 1395: 8(. ای ــت و هم ــم می آورد)نیک سرش ــورها را فراه ــعه یافتگی کش توس
مهــم باعــث شــده اســت کــه از ایــن فعالیــت اقتصــادی بــه عنــوان صنعــت یــاد شــود کــه اساســًا 
ماهیــت خدماتــی دارد و بعــد از صنعــت نفــت و خودروســازی بــه عنــوان ســومین صنعــت جهــان 
شــناخته می شــود)تقی زاده و همــکاران، 1390: 5(. گردشــگری یکــی از منابــع عمــدۀ درآمدزایی 
و ایجــاد اشــتغال در جهــان بــه شــمار می آیــد؛ بــه طــوری کــه بســیاری از آن بــه عنــوان صنعــت 
اول دنیــا یــاد می کننــد. بســیاری از کشــورها همچــون اســپانیا، فرانســه و ایتالیــا بخــش اعظمــی 
از درآمــد ارزی خــود را از طریــق گردشــگری بــه دســت می آورنــد. گرچــه گردشــگری بــه تنهایــی 
نمی توانــد منجــر بــه توســعه کشــور شــود ولــی بــا ورود گردشــگر بــه تدریــج نیــاز بــه تغییــر و ایجــاد 
امکانــات بــرای اقامــت، جابه جایــی و ســایر فعالیت هــای مربوطــه، توســعه را نیــز در پــی خواهــد 
ــزارش  ــاس گ ــر اس ــد. ب ــد ش ــات خواه ــات و تأسیس ــش امکان ــث افزای ــدت باع ــت و در درازم داش
ــی گردشــگری در ســال 2006 تعــداد 835 میلیــون جهانگــرد جابه جــا شــده اند  ســازمان جهان
ــی اســت کــه ســهم  ــد. ایــن در حال کــه ایــن جهانگــردان حــدود 800 میلیــارد دالر هزینــه کردن
ایــران از صنعــت گردشــگری جهانــی در ســال 2006 کمتــر از یــک دهــم درصــد بــوده اســت و بــه 
رغــم اینکــه ایــران، طبــق اعــالم یونســکو یکــی از10 کشــور دارای جاذبه هــای گردشــگری اســت 
ولــی آمــار موجــود گویــای ضعــف صنعــت گردشــگری کشــور اســت و نارســایی های موجــود باعــث 
عــدم توفیــق در جــذب جهانگــردان بــه میــزان توانمندی هــای کشــور شــده اســت. افزایــش رشــد 
بین المللــی از یــک ســو و افزایــش عالقــه بــه مقصدهــای گردشــگری از ســوی دیگــر ســبب شــده 
اســت کــه روز بــه روز پســوند و پیشــوندهای بیشــتری همچــون گردشــگری جنــگ، گردشــگری 
مذهبی، گردشــگری شــهری، گردشــگری روســتایی، گردشــگری ورزشــی و گردشــگری ســالمت 
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ــن  ــذا ای ــکاران، 1385: 25(. ل ــاش و هم ــیم)حقیقی کف ــاهد باش ــگری ش ــار واژۀ گردش را در کن
صنعــت در عصــر حاضــر یکــی از بزرگ تریــن فعالیت هــای خدماتــی دنیاســت)غفاری و همــکاران، 

.)7 :1398

گردشگری مذهبی

ســفر از مباحثــی اســت کــه خداونــد ســبحان در قــرآن کریــم تأکیــد زیــادی بــر آن کــرده  اســت. 
بــه  عنــوان  مثــال می تــوان بــه  آیــۀ شــریفه 137 ســورۀ آل عمــران اشــاره کــرد کــه می فرمایــد: َقــْد 
ِبیــَن؛ قطعــًا پیــش  ْرِض َفاْنُظــُروْا َکیــَف َکاَن َعاِقَبــُة اْلُمَکذَّ

َ
َخَلــْت ِمــن َقْبِلُکــْم ُســَنٌن َفِســیُروْا ِفــی األ

از شــما ســنت هایی ]بــوده و[ ســپری  شــده  اســت، پــس در زمیــن بگردیــد و بنگریــد کــه فرجــام 
تکذیب کننــدگان چگونــه بــوده  اســت. یــا در آیــۀ 11 ســورۀانعام کــه می فرمایــد: ُقــْل ســیُروا ِفــی 
بیــَن؛ روی زمین گردش کنید! ســپس بنگرید ســرانجام  ْرِض ُثــمَّ اْنُظــُروا َکیــَف کاَن عاِقَبــُة اْلُمَکذِّ

َ
اأْل

تکذیب  کننــدگان آیــات الهــی چــه شــد؟ در آیــۀ 36 ســورۀ نحــل می فرمایــد: َوَلَقــْد َبَعْثَنــا ِفــی ُکلِّ 
ــْت َعَلیــِه  ــْن َحقَّ ــْن َهــَدی الّلــُه َوِمْنُهــم مَّ اُغــوَت َفِمْنُهــم مَّ ِن اْعُبــُدوْا الّلــَه َواْجَتِنُبــوْا الطَّ

َ
ُســواًل أ ــٍة رَّ مَّ

ُ
أ

ِبیــَن؛ همانــا مــا در میــان هــر امتــی  ْرِض َفانُظــُروْا َکیــَف َکاَن َعاِقَبــُة اْلُمَکذِّ
َ
الَلــُة َفِســیُروْا ِفــی األ الضَّ

پیغمبــری فرســتادیم کــه خــدای یکتــا را پرســتید و از بتــان و فرعونــان دوری کنیــد. پــس بعضــی 
مــردم را خــدا هدایــت کــرد و بعضــی دیگــر ضاللــت و گمراهی بر آنــان حتمی شــد. اکنــون در روی 
زمیــن گــردش کنیــد تــا بنگریــد عاقبــت آنــان کــه )انبیــا را( تکذیــب کردنــد بــه  کجــا رســید و آن هــا 
ْرِض َفانُظــُروا َکیــَف 

َ
چگونــه هــالک ابــدی شــدند. در آیــۀ 69 نمــل می فرمایــد: »ُقــْل ِســیُروا ِفــی اأْل

َکاَن َعاِقَبــُة اْلُمْجِرِمیــَن؛ بگــو روی زمیــن ســیر کنیــد و ببینیــد عاقبــت کار مجرمــان به  کجا رســید! 
 اْلَخْلــَق ُثمَّ 

َ
ْرِض َفانُظــُروا َکیَف َبــَدأ

َ
یــا در آیــۀ 20 ســورۀ عنکبــوت کــه می فرمایــد: ُقــْل ِســیُروا ِفــی اأْل

ــَه َعَلــی ُکلِّ َشــیٍء َقِدیــٌر؛ بگــو در زمین بنگرید و بنگریــد خداوند  َة اآلِْخــَرَة ِإنَّ اللَّ
َ
ْشــأ ــُه ینِشــُئ النَّ اللَّ

چگونــه آفرینــش را آغــاز کــرده  اســت؟ ســپس خداونــد آخــرت را ایجــاد می کنــد! یقینــا خــدا بــر 
ْرِض َفانُظــُروا َکیــَف َکاَن 

َ
هرچیــز توانــا اســت! در آیــۀ 42 ســورۀ روم می فرمایــد: ُقــْل ِســیُروا ِفــی اأْل

ْشــِرِکیَن؛ بگــو در زمیــن بگردیــد و بنگریــد فرجــام کســانی  ْکَثُرُهــم مُّ
َ
ِذیــَن ِمــن َقْبــُل َکاَن أ َعاِقَبــُة الَّ
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کــه پیشــتر بــوده و بیشترشــان مشــرك بودنــد چگونــه بــوده اســت.

زمین گــردی  و  مســافرت  بــه  می کنــد،  دعــوت  انســان  از  نیــز  مختلــف  خطابــه ای  در 
ــری واژۀ  ــه کارگی ــا ب ــم ب ــرآن کری ــع ق ــینی، 1379: 13( در واق ــید حس ــور و س بپردازند)رحیم پ
»ســیر« در شــکل های مختلــف دســتور بــه گردشــگری می دهــد یــا بــه طــور مســتقیم)عنکبوت، 
20؛ روم، 42؛ نحــل، 36؛ نمــل، 69؛ انعــام، 11؛ آل عمــران، 137( یــا بــه گونــه اســتفهام و 
ــی  ــداف و منافع ــد، 10(، اه ــر، 21؛ محم ــر، 44؛ غاف ــف، 109؛ روم، 9؛ فاط غیرمستقیم)یوس
کــه قــرآن از گردشــگری بیــان مــی دارد عبــارت  اســت از: دیــدن آثــار گذشــتگان و عبرت آمــوزی 
ــرای  ــش، ب ــی آفرین ــی از چگونگ ــرای آگاه ــی، ب ــپاس گزاری، خداشناس ــئله س ــری، مس و پندگی
خــردورزی در مســائل و آگاهــی از وضعیــت گذشــتگان، بــرای آگاهی از ســنت های گذشــتگان که 
بیانیــه ای بــرای مــردم و ســبب هدایــت اســت، برخــورداری تجــاری و بازرگانــی از ســیر و ســیاحت و 
گــردش ســرمایه و اقتصــاد پویــا و زنــده، انتقــال فرهنگــی و علــم و تمــدن، آشــنایی بــا اقــوام و تنوع 
فرهنگــی و زبانــی و تمدنــی دیگــران؛ انتقــال زبــان و فرهنــگ و تمــدن و علــوم خــود بــه دیگــری 
ــرد: 1394:  ــی و فراهانی ف ــۀ خود)آقاجان ــوم و منطق ــه ق ــال ب ــا و انتق ــوم آن ه ــدی از عل و بهره من
59(. از ســوی دیگــر معصومیــن b هــم ســیر و ســفر را بســیار مــورد تأکیــد قــرار داده و بــه فوایــد 
گوناگــون مســافرت اشــاره کرده انــد. از آن جملــه می تــوان از تحصیــل ســالمتی و نشــاط جســم و 
روح، دانش انــدوزی و کســب علــم، آشــنایی بــا بــزرگان و آداب و اخــالق اجتماعــی ســایر ملت هــا، 
پندگیــری و عبرت آمــوزی، از بیــن رفتــن غم هــا و رنج هــا، تأمیــن معیشــت و کســب شــغل، تفکــر 
در نعمــات الهــی، تفریحــات ســالم و گذرانــدن اوقــات فراغــت، یــاد کرد)تنکابنــی، 1377: 146(.

ــروز  ــته و ام ــگری های گذش ــن گردش ــر رونق تری ــن و پ ــرۀ قدیمی تری ــی در زم ــگری مذهب گردش
سراســر جهــان قــرار دارد )Ajit, 2004 :2(  و قدمــت آن، بــه قدمــت خــود فرهنــگ دینی می رســد. 
در تعریفــی از گردشــگری مذهبــی آمــده: گردشــگری مذهبــی عبارت  اســت از بازدید گردشــگران 
)بــا تعریــف ویــژۀ جهانگــردی( از اماکن مقدس نظیــر زیارتگاه هــا، مقابــر امامزاده ها و نظایــر آن ها. 
گردشــگران مذهبــی، گردشــگرانی فرهنگــی هســتند کــه بــرای زیــارت اماکــن، آثــار، یادمان هــای 
مذهبــی، انجــام اعمــال مذهبــی و دینــی، ترویــج و آمــوزش و گــذران اوقــات فراغــت بــه مکان هــا 
ــگری  ــینی، 1379: 14(. گردش ــید حس ــور و س ــفر می کنند)رحیم پ ــان س ــی جه ــز مذهب و مراک
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مذهبــی تمامــی مذاهــب و ادیــان را شــامل می شــود. گردشــگران مذهبــی ممکــن اســت، بارها به 
زیــارت اماکــن مقــدس برونــد و یــک بــار رفتــن بــه ایــن اماکــن، آن هــا را از مراجعــه مکــرر منصــرف 
ــه دو  ــوان ب ــی را می ت ــگران مذهب ــوب، 1390: 2(. گردش ــری محب ــادی و وزی ــض آب نمی کند)فی
ــا کســانی کــه انگیــزه آن هــا از مســافرت، فقــط انجــام امــور  ــران ی گــروه تقســیم کــرد: یکــی زائ
مذهبــی اســت و زمــان و مــدت اقامت شــان، تابــع اوقــات فراغــت نیســت؛ دیگــری، گردشــگران 
مذهبــی کــه ضمــن انجــام زیــارت و شــرکت در مراســم مذهبــی از مکان هــای دیگــر گردشــگری 
اعــم از مذهبــی و غیــر زیارتــی نیــز دیــدن می کننــد یــا بــه عبــارت دیگــر، اهــداف مســافرت آن هــا 
چنــد منظــوره بــا اولویــت زیــارت اســت)مؤمنی و همــکاران، 1387: 14(. در دســته بندی دیگــری 
ــه رو می شــویم؛ دســته اول کســانی کــه از اماکــن مقدســه  دو دســته مختلــف از جهانگــردان روب
در دیــن خــود بازدیــد می نماینــد و گــروه دوم کســانی کــه از اماکــن مقدســه ســایر ادیــان دیــدن 
ــی  ــگری مذهب ــی و گردش ــگری دین ــینی، 1379: 14(. گردش ــید حس ــور و س می کنند)رحیم پ
اکثــر مواقــع یکســان گرفتــه می شــود؛ ولــی بــا توجــه بــه تعاریــف هــر کــدام، می تــوان گفــت کــه 
گردشــگری دینــی بخشــی از گردشــگری مذهبــی محســوب می شــود. جهانگــردی دینــی ویــژه 
کســانی اســت کــه بــرای مقصــد، ارزش دینــی و معنــوی قائل انــد، ســفر حــج از مثال هــای بــارز 

ایــن نــوع جهانگــردی اســت)همایون، 1391: 104(.

ــه  ــت ک ــگری دانس ــه ای از گردش ــی را گون ــگری مذهب ــوان گردش ــی می ت ــف کل ــک تعری در ی
شــرکت کنندگان در آن فقــط دارای انگیــزه ای مذهبــی یــا بــه  صــورت ترکیبــی بــا ســایر انگیزه هــا 
ــد  ــا بازدی ــر و امامزاده ه ــاجد، مقاب ــاها، مس ــد، کلیس ــر معاب ــدس نظی ــن مق ــه از اماک ــتند ک هس
می کننــد. بــا توجــه بــه تعریــف بــاال، گردشــگران مذهبــی کســانی کــه از اماکــن مقــدس دینــی 
خــود بازدیــد می کننــد، ماننــد مســلمانانی کــه بــه زیــارت اماکــن مقــدس خــود نظیــر مکــه مکرمه 
و عتبــات عــراق می رونــد و برخــی گردشــگران نیــز کســانی هســتند کــه از اماکــن مقــدس ســایر 
ادیــان دیــدن می کننــد. نظیــر افــرادی کــه مســیحی نیســتند امــا از کلیســاهای مختلــف بازدیــد 
می کننــد. خاســتگاه خــود گردشــگری نیــز بــه ســفرهای زیارتــی برمی گــردد کــه اهــل هــر دیــن 
بــرای زیــارت اماکــن مذهبــی خــود انجــام می دادنــد و گردشــگری، شــکل جدیــد و پیشــرفته از 
ســفرهای زیارتــی اســت. امــروزه گردشــگری مذهبی بــه ســبب ویژگی هــای ســاختاری و کارکردی 
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خــاص توانســته خــود را در متــن گردشــگری جهانــی جــای دهــد و بــر اســاس برآوردهــای صــورت 
گرفتــه، 26درصــد از کل جریان هــای گردشــگری بــه گردشــگری مذهبــی اختصــاص دارد. 
گردشــگری مذهبــی تمامــی مذاهــب و ادیــان را شــامل می شــود. گردشــگران مذهبــی ممکــن 
اســت، بارهــا بــه زیــارت اماکــن مقــدس برونــد و یــک  بــار رفتــن بــه ایــن اماکــن، آن هــا را از مراجعــه 
ــی را  ــگران مذهب ــوب، 1390: 2(. گردش ــری محب ــادی و وزی ــض آب ــرف نمی کند)فی ــرر منص مک
می تــوان بــه دو گــروه تقســیم کــرد: یکــی زائــران یــا کســانی کــه انگیــزۀ آن هــا از مســافرت، فقــط 
انجــام امــور مذهبــی اســت و زمــان و مــدت اقامت شــان، تابــع اوقــات فراغــت نیســت و دیگــری، 
گردشــگران مذهبــی کــه ضمــن انجــام زیــارت و شــرکت در مراســم مذهبــی از مکان هــای دیگــر 
ــداف  ــر، اه ــه  عبارت دیگ ــا ب ــد ی ــدن می کنن ــز دی ــی نی ــر زیارت ــی و غی ــم از مذهب ــگری اع گردش
مســافرت آن هــا چندمنظــوره بــا اولویــت زیــارت اســت)مؤمنی و همــکاران، 1387: 14( در آمــار 
ــر از  ــون زائ ــا 330 میلی ــال 300 ت ــر س ــه ه ــت ک ــده اس ــرآورد ش ــگری ب ــی گردش ــازمان جهان س
ــا افزایــش  مناطــق مذهبــی جهــان بازدیــد می کننــد کــه ایــن تعــداد از ســال 2002 تــا 2005 ب
30 درصــدی مواجــه شــده اســت. بــا توجــه بــه آمــار ســازمان جهانــی گردشــگری 39/1 میلیــون 
ســفر بین المللــی بــه منطقــه خاورمیانــه در ســال 2005 انجــام  شــده کــه پیش بینــی می شــود، 
ایــن تعــداد بــه 159 میلیــون ســفر در ســال 2030 برســد. ایــن منطقــه بــه علــت مرکزیت برای ســه 
دیــن اســالم، مســیحیت و یهودیــت، کانــون گردشــگری مذهبــی دنیــا شــده اســت. گردشــگری 
ــت)آقاخانی و  ــرده اس ــاد ک ــال 2005 ایج ــارد دالر در س ــدود 26 میلی ــدی ح ــه درآم در خاورمیان

ــکاران، 1394(. هم

گردشگری سازنده1

ریچــارد و ویلســون2 )2006( بیــان می کننــد کــه گردشــگری ســازنده، گردشــگران را عمیقــًا در 
چشــم انداز فرهنگــی مقصــد درگیــر می ســازد)Richards & Wilson, 2006:1209(؛ به گونــه ای 
ــع  دســتی، هنــر، آشــپزی و ســایر  ــان در فعالیت هــای گوناگــون آن مقصــد از قبیــل صنای کــه آن
1. Creative Tourism
2. Richards & Wilson
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فعالیت هــای خالقانــه مشــارکت می کننــد؛ بدیــن ترتیــب فرصت هــای جدیــدی بــرای یادگیــری 
مهارت هــای جدیــد و برقــراری پیونــد نزدیــک میــان گردشــگران و مــردم محلــی و میــراث فرهنگــی 
آن هــا پدیــد می آیــد)Huang & Lee, 2016:763(. گردشــگری ســازنده تأثیــر مثبتــی بــر رشــد 
اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه دارد، رشــد گردشــگری ســازنده، توســعه اقتصــاد یــک 
مقصــد را افزایــش می دهــد و تأثیــر مثبتــی بــر جذابیــت مقصــد می گــذارد و هنگامی کــه 
گردشــگران از محــل زندگــی خــود بــه مقصــد گردشــگری می رســند، تجربــۀ مثبتــی را بــه دســت 
می آورنــد)Ali & Hussain, 2016:85(. بــر ایــن اســاس، بســیاری از مناطــق تــالش خــود را بــرای 
ایجــاد جاذبه هــای خالقانــه بــرای بــرآوردن نیازهــای گردشــگران و ســاکنان انجــام می دهنــد. در 
محیــط رقابتــی و چالش برانگیــز گردشــگری جهانــی، یــک اســتراتژی مهــم بــرای مقصــد، ایجــاد 
ــگری  ــات گردش ــت)Loi & Fong, 2017:115(. ادبی ــب اس ــرد و مناس ــر منحصربه ف ــک تصوی ی
ــت  ــه کیفی ــد، ارائ ــت مقص ــر مثب ــک تصوی ــاد ی ــی در ایج ــر حیات ــک عنص ــه ی ــد ک ــان می ده نش

.)Stylidis , Shani, 2017:184(ــت ــگری اس ــای گردش ــب جاذبه ه مناس

مزایای گردشگری مذهبی

گردشــگری دینــی نقــش بســیار بــارزی در بســط ارزش هــای معنــوی، توســعه گردشــگری پایــدار 
کالن شــهر مشــهد و ارتقــای ســرمایه فرهنگــی آن شــهر دارد. در واقــع یکــی از موضوعــات مهمــی 
کــه هنــگام فراغــت بــرای گــذران تعطیــالت می توانــد، مــورد اهتمــام گردشــگران باشــد، ســفرهای 
زیارتــی بــه اماکــن مقــدس و متبرکــه اســت. ســفر زیارتــی، رفتــن بــه  ســوی مکانــی مقــدس اســت. 
ســفر زیارتــی عامــل آرامــش روح و جــالی جــان بشــریت اســت کــه زائــر مســافتی را می پیمایــد و 
می خواهــد از جایگاهــی مقــدس دیــدار کنــد؛ بنابرایــن، در دل ســفرهای زیارتــی هــدف بازیــد از 
مکانــی مقــدس نهفتــه اســت)محالتی، 1380: 12(. در ایــن پژوهــش مزایــای ایــن ســفر مذهبی 
شــامل ســالمتی و آرامــش در نظــر گرفتــه شــده اســت. ســفرهای مذهبی می توانــد، باعــث آرامش 

ذهــن روان فــرد شــود و ســالمتی افــراد را ارتقــا دهــد.
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تجربۀ سازندۀ زیارت

تجــارب ســازندۀ گردشــگری مذهبــی یکــی از عوامــل کلیــدی اســت کــه بــه درک تصویــر برنــد 
گردشــگری خارجــی، زمانــی کــه آن هــا فرهنــگ آن مــکان را تجربــه می کننــد، کمــک می کنــد 
و گردشــگران از طریــق ارزیابــی مثبــت و تأثیــرات مقصــد در دســت یابی و دریافــت مزایــای ســفر 
اســتفاده می کننــد. بــه  عبــارت  دیگــر، تجــارب ســازندۀ گردشــگران بــرای ایجاد یــک تصویر مقصد 
و مزایــای ســفر ضــروری اســت)Ali & Hussain, 2016:85(. آغــاز ارتبــاط احساســی بــا رضایــت 
مســافران ایجــاد می کنــد)Blapp & Mitas, 2017:23(. گردشــگران دارای تجــارب ســازنده 
می تواننــد تأثیــر مثبتــی بــر تصویــر برنــد مقصــد داشــته باشــند. در مقایســه بــا تأثیــر مســتقیم اثــر 
خالقانــه بــر تصویــر برنــد، اســتدالل بــر ایــن اســت که هــدف یادگیــری فرهنــگ مذهبــی، ظرفیت 
یادگیــری گردشــگران را در زمینــۀ یادگیــری فرهنــگ مذهبــی جدیــد و تفکــر بیشــتر دربارۀ خــود را 
تقویــت می کنــد و درنتیجــه یادگیــری فرهنــگ مذهبــی، اثــر مثبــت بــر تصویــر برنــد و بــر مزایــای 
ســفر دارد)Richard, 2014:1225; Funk & Bruun, 2007:806(؛ تجارب ســازندۀ گردشــگری 
مذهبــی از طریــق تعامــالت اجتماعــی در طــول گردشــگری منجــر به ایجــاد هماهنگــی خاطرات 

از تجربــۀ منحصــر در زمــان زیــارت و پــس  از آن، ارزیابــی تصویــر مثبــت در مقصــد اســت.

ــی از  ــطح باالی ــه س ــود ک ــرح می ش ــده مط ــن ای ــی، ای ــات فرهنگ ــگری و ادبی ــات گردش در ادبی
ــاط دارد)2015:8  ــرد ارتب ــارکت منحصربه ف ــدگان و مش ــد کنن ــت بازدی ــرات مثب ــا خاط ــل، ب تعام
ــه  عنــوان  مثــال، مشــارکت منحصربه فــرد در تجربیــات فرهنگــی، بخشــی از  ,Bond & et al(. ب

ــه رهایــی از چیزهایــی در زندگــی را شــامل می شــود،  نتیجــه فراینــد همــکاری اســت کــه نیــاز ب
درحالی کــه ارتقــای دانــش فرهنگــی و عقایــد مذهبــی آرامــش ایجــاد می کنــد)2017:145 
,Hung et all(. آرامــش ذهــن بــه نگرانــی اصلــی گردشــگران دربــارۀ نیــاز فیزیکــی و روانــی بــرای 

ــن  ــاال در ای ــب ب ــه مطال ــه ب ــا توج ــاره دارد)Chen & Chen, 2010:30(. ب ــایش اش ــی و آس ایمن
پژوهــش بــه بررســی تجربــۀ ســازندۀ زیــارت و تأثیــر آن بــر تصویــر برنــد و مزایــای ســفر بــا نقــش 
تعدیــل کننــده یادگیــری فرهنــگ مذهبــی پرداختــه می شــود. آنچــه بیــش از هــر چیــز، ضــرورت 
توجــه بــه مقولــه گردشــگری مذهبــی را حائــز اهمیــت می ســازد، فرصت هــای مــادی، معنــوی و 
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فرهنگــی اســت کــه توســعه گردشــگری دینــی و جــذب گردشــگران مذهبــی را بــرای هــر کشــوری 
بــه ارمغــان مــی آورد و بــه همیــن علــت، لــزوم سیاســت گذاری و  برنامه ریــزی صحیــح در ایــن حــوزه 
بســیار اهمیــت دارد. رونــق جهانگــردی مذهبــی میــان کشــورها و جوامع اســالمی و گشــت و گذار 
مســلمانان جهانگــرد در ســایر کشــورهای اســالمی موجــب نزدیکــی و آشــنایی ملــل مســلمان بــا 

یکدیگــر شــده اســت)آقاجانی و فراهانــی،43:1394(.

تصویر برند مقصد گردشگری مذهبی

ــت  ــه از کل موجودی ــت ک ــی اس ــت ها و تصورات ــی برداش ــی مذهب ــه زیارت ــد مجموع ــر برن تصوی
مجموعــه چــه براســاس واقعیــت و چــه براســاس برداشــت ذهنــی در ذهــن زائریــن  شــکل گرفتــه 
اســت. تجربــۀ برنــد را بــه  عنــوان پاســخ های درونــی و ذهنــی مصرف کننده)ادراکــی، احساســی و 
شــناختی( و پاســخ های رفتــاری مصرف کننــده کــه بــه  وســیلۀ محرک هــای مرتبــط بــا برنــد ایجــاد 
می شــوند، بیــان می کننــد)Huang & Liu, 2018:155(. تصویــر مقصــد یــک مفهــوم پیچیــده 
ــه  عنــوان  ــه  طــور کلــی ب ــر مقصــد ب اســت و تعریــف آن بیــن دانشــمندان متفــاوت اســت. تصوی
خالصــه ای از تصــورات، باورهــا و ایده هایــی کــه یــک فــرد در رابطــه بــا یــک مقصــد دارد، تفســیر 
می شــود)Stylidis, 2017:184(. تعریــف تصویــر مقصــد، پیچیدگــی ســاختار را نشــان می دهــد 
و درنتیجــه روش هــای مختلفــی در مطالعــه تصویــر مقصــد مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. رویکــرد 
اول نشــان می دهــد کــه تصویــر مقصــد شــامل ســه بعــد جنبه هــای شــناختی، عاطفــی و رفتــار 
اســت. آگاپیتــو و همــکاران )2013( نشــان دادنــد کــه تصویــر مقصــد شــامل درکــی اســت کــه یک 
فــرد دربــارۀ چیــزی دارد )عنصــر شــناختی( و شــخص آن را می بیند )مؤلفــه عاطفی( و نحــوۀ رفتار 
بــا اســتفاده از اطالعــات دربــارۀ آن چگونــه اســت)عنصر رفتــاری(. ایــن ابعــاد، تصویــر شــناختی 
ــرداری  ــه ویژگی هــای یــک مقصــد را نشــان می دهــد کــه هم زمــان تصویرب یــک درک و اعتقــاد ب
از مقصــد اســت)Agapito, 2013:471(. تصویــر شــناختی حــاوی دانــش و اعتقــاد بــه مقصــد و 

.)Lin et all, 2007:183(عمدتــًا تمرکــز بــر ویژگی هــای ملمــوس مقصــد اســت
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فرهنگ یادگیری در گردشگری

ــه  ــل جاذب ــه بالفع ــوه ب ــت بالق ــد از حال ــه می توان ــی از کل جامع ــوان بخش ــه  عن ــگ ب فرهن
گردشــگری یــک مقصــد تبدیــل شــود. از دیــدگاه ادوارد تیلــور، فرهنــگ نظامــی اســت از 
ــوده و از  ــترک ب ــردم مش ــان م ــترده ای در می ــرز گس ــه ط ــه ب ــی ک ــا و دانش ــا، ارزش ه نگرش ه
ــش  ــب افزای ــگری موج ــود)کروبی،1382: 22(. گردش ــل می ش ــر منتق ــل دیگ ــه نس ــلی ب نس
آگاهــی جوامــع از شــیوه های زندگــی یکدیگــر و در نتیجــه نزدیکــی فرهنگ هــای ملــل مختلــف 
ــگ،  ــر فرهن ــه عنص ــه ب ــن گون ــوان نزدیک تری ــه  عن ــی ب ــگری فرهنگ ــود گردش ــبب می ش و س

ــد. ــب کن ــا کس ــگری را در دنی ــد گردش ــزان رش ــریع تر از می ــدی س رش

پیشینۀ پژوهش

جعفــری و همــکاران)1397( در پژوهشــی کــه بــا عنــوان شناســایی و مفهوم پــردازی کیفیــت تجربه 
مذهبــی گردشــگر )مــورد مطالعــه: گردشــگران خارجــی شــهر قــم( انجــام دادنــد، بــه ایــن نتیجــه 
رســیدند کــه کیفیــت تجربــۀ مذهبی گردشــگر شــامل پنــج بعــد دانش افزایی دینــی، روان شــناختی، 
ــریف)1394( در  ــلطانی و ش ــت. س ــی اس ــی اجتماع ــالت فرهنگ ــادی و تعام ــی عب ــی، اخالق زیارت
پژوهشــی کــه  بــا عنــوان خدمــات گردشــگری مذهبــی در حــرم شــاه چراغ شــیراز بــا تأکیــد بــر عوامل 
محیطــی رضایــت انجــام دادنــد، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه رضایت مندی گردشــگر مذهبــی تابعی 
از شــرایط اجتماعــی اقتصــادی گردشــگران بــوده و از طرفــی میــزان رضایــت هــم بــرای زائــران بومــی 
ــا عنــوان  ــر از حــد متوســط اســت. در پژوهشــی کــه آقاجانــی و همــکار)1394( ب و غیربومــی باالت
گردشــگری مذهبــی و عوامــل مؤثــر بــر آن )مطالعــه مــوردی ایــران( انجــام دادنــد، بــه ایــن نتیجــه 
رســیدند که گردشــگری از نگاه اســالم اهمیت بســیاری دارد و می توان آیندۀ گردشــگری مذهبی در 
ایــران را مثبــت ارزیابــی کــرد. در پژوهــش آنــان در نهایــت بــا توجه به نتایــج حاصــل از برآورد اثــر عوامل 
مؤثــر بــر میــزان گردشــگری مذهبــی، راهکارهــا و تدابیــر الزم از ســوی آنــان بــه منظــور بهره گیــری از 
فرصت هــای گردشــگری مذهبــی بــرای افزایــش درآمدهــای ناشــی از صنعــت جهانگــردی مذهبــی 
در ایــران بــه  عنــوان یکــی از بهتریــن راه هــای خــارج شــدن از اقتصــاد تک محصولــی نفــت ذکــر شــد. 
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در پژوهشــی کــه موســوی و همــکاران)1393( بــا عنــوان تحلیــل نقش مذهب در توســعه گردشــگری 
شهرســتان اردکان انجــام دادنــد، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه وجــود اماکــن زیارتــی و پایبنــدی بــه 
آیین هــای مذهبــی بیشــترین تأثیــر را در توســعه گردشــگری مذهبــی در ایــن شهرســتان داشــته و 
همچنیــن افزایــش تعــداد گردشــگران ســاختار فضایــی توســعۀ ایــن شهرســتان را نیــز افزایــش داده 
ــا عنــوان ظرفیت هــای توســعه  اســت. در پژوهشــی کــه احمــدی شــاپورآبادی و ســبزآباد )1390( ب
گردشــگری مذهبــی فرهنگــی شــهر قــم انجــام دادنــد، به ایــن نتیجه رســیدند که اســتفادۀ بهینــه از 
جاذبه هــای مذهبــی، تاریخــی و فرهنگــی شــهر قــم در کنــار ســودآوری اقتصــادی آن منجر بــه ترویج 
و گســترش ارزش هــا و فرهنــگ اســالمی و معرفــی فرهنــگ نــاب اســالمی ایرانــی و غنــا بخشــیدن 
ــگ و  ــگ ان هوان ــود. چان ــی می ش ــه ای و مل ــی، منطق ــطوح بین الملل ــوی در س ــگ معن ــه فرهن ب
همــکاران)2018( بــه بررســی تجربــۀ ســازندۀ زیــارت و تأثیــر آن بــر تصویر برنــد و مزایای ســفر با نقش 
تعدیــل یادگیــری فرهنــگ مذهبــی پرداختنــد. نتایــج پژوهــش آنــان نشــان داد کــه اثــر تعدیل کنندۀ 
یادگیــری فرهنــگ مذهبــی تأثیــر مثبتــی بــر روی تصویــر برنــد بــر مزایــای ســفر دارد؛ زیــرا آمــوزش 
فرهنــگ باعــث تقویــت ارتبــاط می شــود. بــه  طــور خالصــه، تجــارب ســازندۀ گردشــگری مذهبــی اثر 

مثبــت غیرمســتقیم بــر مزایــای ســفر را از طریــق تصویــر برنــد را افزایــش می دهــد.

زیارتــی عزیــز)2011( در پژوهشــی ســعی می کنــد کــه بــا توجــه بــه منابــع چاپــی و الکترونیکــی 
موجــود، موضــوع گردشــگری دینــی بــا تأکیــد بــر آیــات قــرآن و روایــات را بررســی کنــد. خلیلــی 
چرمهینــی)1389( بــه طــور اجمــال بــه پدیــدۀ گردشــگری اســالمی و ابعــاد و اثــرات آن و راه هــای 
ارتقــا پرداختــه اســت. تقوایــی و همــکاران)1389( نیــز بــر اهمیــت مکان هــای مذهبــی در جــذب 
ــد کــه مکان هــای مذهبــی در جــذب گردشــگران و  ــن باورن ــر ای ــد و ب گردشــگران تأکیــد می کنن
توســعه مناطــق مختلــف نقــش و تأثیــر قابــل مالحظــه ای دارد. وارثــی و حیــدری)2010( نیــز در 
پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند که گردشــگری اســالمی بــر همگرایــی بین مســلمانان اثــر قابل 
توجهــی داشــته اســت. نهاونــدی و همــکاران )1389( نیــز در پژوهشــی بــر مفاهیــم حوزۀ زیــارت و 
گردشــگری مذهبــی پرداختنــد و بــا اســتفاده از مــدل SWOT فرصت هــا و تهدیدهــای پیــش روی 
گردشــگری زیارتــی در ایــران را بررســی کرده انــد. کار1 )2009( در مطالعــه ای بــه منافــع و معایــب 

1. Kar
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مرکــز مذهبــی شــرق هنــد و تأثیــر گردشــگری مذهبــی پرداخــت. روبیــو و همــکاران1 )2008( نیــز 
بــه بررســی وقایــع مذهبــی بــه عنــوان یکــی از مــوارد گردشــگری مذهبــی در اســپانیا پرداختنــد.

الگوی مفهومی پژوهش

بــرای ارائــه چشــم انداز گســترده ای از ســازوکار یادگیــری در گردشــگری فرهنگی، مــدل یکپارچه 
از میانجیگــری اعتدالــی بــه کار گرفتــه شــد کــه اثــر میانجــی از تصویــر برنــد را بــر تجــارب ســازنده 
گردشــگری مذهبــی و مزایــای ســفر نشــان می دهــد، در حالــی  کــه اثــر تعدیلــی یادگیــری فرهنگ 
مذهبــی رابطــه بیــن برنــد تصویــر و مزایــای ســفر را تقویــت می کنــد. مطالعــۀ حاضــر، یــک مــدل 
نظــری میانجیگرانــه و یکپارچــه گردشــگری را پیشــنهاد می دهد. مــدل اولیه پژوهــش از مطالعات 
تحقیــق چانــگ-ان هوانــگ و همــکاران)2018( گرفتــه شــده اســت کــه در این پژوهــش تغییراتی 
در مــدل اعمــال شــده و ابعــاد شــهرت مقصــد گردشــگری، ارزش درک شــده شــهر گردشــگری 
مذهبــی، تعامــل بهتــر بــا دیگــران و بهبــود کیفیــت زندگــی بــه آن اضافــه شــده اســت؛ بنابرایــن بــا 

توجــه بــه مطالــب بیــان شــده فرضیــات زیــر مطــرح می شــود:

1. تجربۀ سازندۀ زیارت بر آرامش ذهن گردشگران مذهبی اثر مثبت و معناداری دارد.

2. تجربۀ سازندۀ زیارت بر تجربۀ سازندۀ زیارت گردشگران مذهبی اثر مثبت و معناداری دارد.

3. تجربۀ سازندۀ زیارت بر فرار از تجربیات روزمره گردشگران مذهبی اثر مثبت و معناداری دارد.

4. تجربۀ سازندۀ زیارت بر تجربیات تعاملی گردشگران مذهبی اثر مثبت و معناداری دارد.

5. تجربۀ سازندۀ زیارت بر تصویر برند گردشگران مذهبی اثر مثبت و معناداری دارد.

6. تجربیات تعاملی بر فرار از تجربیات روزمرۀ گردشگران مذهبی اثر مثبت و معناداری دارد.

7. فــرار از تجربیــات روزانــه بــر تجربــه منحصــر در زمــان زیــارت گردشــگران مذهبــی اثــر مثبــت و 
معنــاداری دارد.

1. Rubio et al.
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8. تجربه زیارت بر آرامش ذهن گردشگران مذهبی اثر مثبت و معناداری دارد.

9. تصویر برند شهر زیارتی بر مزایای سفر مذهبی گردشگران مذهبی اثر مثبت و معناداری دارد.

10. یادگیری فرهنگ مذهبی بر مزایای سفر مذهبی گردشگران مذهبی اثر مثبت و معناداری دارد.

11. مزایای سفر مذهبی بر مزیت سالمتی گردشگران مذهبی اثر مثبت و معناداری دارد.

12. مزایای سفر مذهبی بر مزیت رفاه گردشگران مذهبی اثر مثبت و معناداری دارد.

13. مزایای سفر مذهبی بر تعامل با دیگران اثر مثبت و معناداری دارد.

14. شهرت شهر گردشگری مذهبی بر تصویر مقصد گردشگری اثر مثبت و معناداری دارد.

15. ارزش درک شده شهر گردشگری مذهبی بر تصویر مقصد گردشگری اثر مثبت و معناداری دارد.

16. مزایای گردشگری مذهبی بر تعامل با دیگران اثر مثبت و معناداری دارد.

17. مزیت سالمتی بر بهبود کیفیت زندگی گردشگران مذهبی اثر مثبت و معناداری دارد.

18. مزیت رفاه با دیگران بر بهبود کیفیت زندگی گردشگران مذهبی اثر مثبت و معناداری دارد.

 

شکل )1( منبع مدل مفهومی برگرفته شده از تحقیق چانگ-ان هوانگ و همکاران)2018( 
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روش تحقیق

ایــن پژوهــش بــر اســاس هــدف کاربــردی اســت. از ســوی دیگــر، از نظــر ماهیــت و روش تحقیق، 
توصیفــی )غیرآزمایشــی( از نــوع پیمایشــی اســت. در ایــن تحقیــق، پژوهشــگر ماهیــت مســئلۀ 
تحقیــق را کــه همــان بررســی تجربــۀ ســازندۀ زیــارت و تأثیــر آن بــر تصویــر برنــد و مزایــای ســفر بــا 
تأکیــد پرنقــش تعدیلــی یادگیــری فرهنــگ مذهبــی اســت توصیــف می کنــد. قلمــرو مکانــی ایــن 
تحقیــق بــارگاه ملکوتــی امــام رضا ع در شــهر مشــهد اســت. قابــل ذکر اســت عمده پرســش نامه ها 
در دی مــاه مصــادف بــا ایــام فاطمیــه 1399 گــردآوری شــد. روش نمونه گیــری تصادفــی ســاده 
اســت. در ایــن تحقیــق بــرای جمــع آوری داده هــا از روش میدانــی و از ابــزار پرســش نامه محقــق 
ســاخته برگرفتــه از مطالعــات چونــگ ان هوانــگ)2018(، ژانــگ و همــکاران)2019( و لــی هانگ 
ــورت  ــرت به ص ــف لیک ــک طی ــه کم ــش نامه ب ــت. پرس ــده اس ــتفاده  ش ــکاران)2014( اس و هم
ــه در  ــده ک ــذاری ش ــاد )5( نمره گ ــی زی ــاد )4( و خیل ــط )3(، زی ــم )2( متوس ــم )1(، ک ــی ک خیل
ــتقل ارزش  ــر مس ــش متغی ــن پژوه ــت. در ای ــده اس ــش نامه آم ــای پرس ــاد و گویه ه ــدول 1 ابع ج
درک شــده و متغیرهــای میانجــی آرامــش ذهــن، فــرار از روزمرگــی، تجربــه منحصربه فــرد زیــارت، 
تجربــه تعاملــی، تجربــۀ ســازندۀ زیــارت، تصویــر برنــد شــهر مذهبــی زیارتــی، یادگیــری فرهنــگ 
مذهبــی، مزایــای گردشــگری مذهبــی، مزیــت ســالمتی، تعامــل بهتــر بــا دیگــران و مزیــت رفــاه 
و متغیــر وابســته بهبــود کیفیــت زندگــی اســت. در تحلیــل اســتنباطی داده هــا از ضریــب آلفــای 
 کرونبــاخ و بــرای تعییــن ثبــات درونــی ابــزار آزمــون KMO و کرویــت بارتلــت بــرای مناســب بــودن 
حجــم نمونــه و درســت بــودن تفکیــک عامل هــا و بــرای تعییــن ارتبــاط علــی بیــن متغیرهــا از روش 
ــرار  ــنجش ق ــورد س ــر م ــش 14 متغیی ــن پژوه ــدل ای ــتفاده و در م ــاختاری اس ــادالت س ــدل مع م
ــه اینکــه در ایــن تحقیــق از روش  ــا توجــه ب ــر شــد. ب گرفتــه شــده اســت کــه 510 پرســش نامه پ
معــادالت ســاختاری بــرای آزمــون فرضیه هــا اســتفاده  شــده اســت؛ بنابرایــن تعــداد نمونــه آمــاری 
طبــق اصــل کفایــت نمونــه، بایــد بیــن 5 تــا 15 برابــر گوی هــای متغیرهــا در پرسشــنامه تحقیــق 
باشــد. از آنجــا کــه تعــداد گوی هــا )ســؤاالت( پرســش نامه ایــن تحقیــق، 34 ســؤال اســت؛ بنابراین 
بایــد تعــداد نمونــه آمــاری بیــن 170 تــا 510 نفــر باشــد کــه تعــداد 510 پرســش نامه پــر شــده ایــن 
پژوهــش در ایــن بــازه اســت. جــدول 1 تعــداد ســؤاالت پرســش نامه 34 ســؤالی تحقیــق را نشــان 
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ــاری SPSS23 و  ــزار آم ــتفاده از نرم اف ــا اس ــش ب ــن پژوه ــاری ای ــبات آم ــه محاس ــت. کلی داده اس
تحلیل هــای مربــوط بــه مدل یابــی معــادالت ســاختاری بــا اســتفاده از نرم افــزار Amos23 انجــام 

گرفــت و ســطح معنــاداری تمامــی آزمــون P > 0/05 اســت.

جدول 1: گویه  ها پرسش نامه

گویه ها ابعاد

1. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g باعث شد، احساس راحتی کنم.

2 بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g باعث می شود، من احساس آرامش کنم.آرامش ذهن

3. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g باعث می شود، من احساس امنیت کنم.

1. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g می تواند، مرا از نگرانی های زندگی دور کند.

2. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g می تواند، باعث شود کارهای روزانه ام را فراموش کنم.فرار از روزمرگی

3. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g می تواند، باعث شود که من تجربه های متفاوتی داشته 
باشم.

1. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g منحصربه فردترین تجربه ی فراموش نشدنی من است.
تجربه منحصر به فرد 

2. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g جدیدترین تجربه است، متفاوت از آنچه من قباًل انجام زیارت
داده ام.

1. خادمین بارگاه مطهر امام رضا g برخورد دوستانه با من دارند.

تجربه تعاملی
2. کارکنانی که بارگاه مطهر امام رضا g را اداره می کنند، آگاه هستند.

3. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g به من حس انتخاب و تصمیم گیری های بیشتری در 
زندگی می دهد.

1. بازید از بارگاه مطهر امام رضا g باعث می شود تجربۀ جدیدی در زندگی داشته باشم.
2. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g باعث می شود کاری را انجام دهم که من معمواًل انجام تجربه سازنده زیارت

نمی دهم.

1. بارگاه مطهر امام رضا g از شهرت بی بدیلی در میان بدیلی در میان شیعیان برخوردار 
است.

شهرت شهر مذهبی
2. بارگاه مطهر امام رضا g از شهرت بی بدیلی در میان بدیلی در میان مسلمانان برخوردار 

است.
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1. فضای بارگاه مطهر امام رضا g متناسب با شخصیت من است.
تصویر برند شهر زیارتی

2. تجسم فضای مذهبی با نفس من سازگار است.

1. زیارت بارگاه مطهر امام رضا g از شهرت بی بدیلی در میان شیعیان برخوردار است.

2. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g، تعامل بهتر با محیط کار را بهبود می بخشد.ارزش درک شده

3. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g درک من را از زندگی بیشتر می کند.

1. من پس از بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g، چیزهای بسیار آموختم.

یادگیری فرهنگ 
مذهبی

2. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g، ذهن مرا برای یادگیری دربارۀ فرهنگ های جدید باز 
می کند.

3. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g یک تجربه است که در آن شما واقعًا چیزی دربارۀ  
فرهنگ یاد می گیرید.

1. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g باعث می شود با افراد و فرهنگ های مختلف آشنا شوم. مزایای گردشگری 
2. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g باعث تغییر در رفتار می شود.مذهبی

1. بازدید از مکان مذهبی تعالی روح برایم دارد.
مزیت سالمتی

2. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g فشار خون من را کاهش می دهد.

1. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g، تعامل بهتر با خانواده را بهبود می بخشد.
تعامل بهتر با دیگران

2. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g، تعامل بهتر با اطرافیان را بهبود می بخشد.

1. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g به من احساس احترام می دهد.

2. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g به من روحیه می دهد. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا مزیت رفاه
g باعث می شود که استرس نداشته باشم.

3. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g باعث می شود که استرس نداشته باشم.

1. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g، تجربۀ من را از زندگی بهبود می دهد.

2. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g، احساس من نسبت به زندگی مثبت می کند.بهبود کیفیت زندگی

3. بازدید از بارگاه مطهر امام رضا g، کیفیت زندگی مرا ارتقا می دهد.

یافته های تحقیق

بــرای تعییــن اعتبــار محتــوای و روایی پرســش نامه از نظر خبرگان اســتفاده شــد. آلفــای  کرونباخ 
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 SPSS همــه ســازه ها ایــن پژوهــش بیشــتر از 0/7 اســت. بــرای محاســبه ایــن پایایــی از نرم افــزار
اســتفاده شــده اســت. جــدول 2 شــاخص های مــورد نیــاز بــرای اعتبــار و پایایــی ســازه ها نشــان 
ــه منظــور تحلیــل ســاختار درونــی پرســش نامه و کشــف عوامــل تشــکیل دهنــده  داده اســت. ب
ــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی تأییــدی انجــام شــده اســت. همچنیــن  هــر ســازه، روایــی ســازه ب
ــدول 3  ــد. ج ــتفاده ش ــرگان اس ــر خب ــش نامه از نظ ــی پرس ــوای و روای ــار محت ــن اعتب ــرای تعیی ب

ــی ســازه ها را نشــان داده اســت. ــی و پایای ــرای روای ــاز ب شــاخص های مــورد نی

جدول )3( تحلیل عاملی تاییدی: شاخص های اعتبار و پایایی

میانگین 
واریانس 

استخراج شده 
)AVE( باالی 

0/5

اعتبار سازه 
)CR( باالی 

0/60
آلفای کرونباخ بار عاملی گویه ها سازه

0/659 0/852 0/923

0/871 PM1

0/842آرامش ذهن PM2

0/714 PM3

0/595 0/815 0/899

0/764 ED1

0/789فرار از روزمرگی ED2

0/760 ED3

0/522 0/671 0/881
0/882 UE1 تجربۀ منحصر 

0/515به فرد زیارت UE2

0/580 0/685 0/887

0/903 EI1

0/773تجربۀ تعاملی EI2

0/741 EI3

0/820 0/901 0/952
0/857 EM1 تجربۀ سازندۀ 

0/952زیارت EM2

0/580 0/685 0/778
0/818 FM1 شهرت شهر 

0/619مذهبی FM2
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0/717 0/835 0/906
0/831 IB1 تصویر برند شهر 

0/862زیارتی IB2

0/692 0/871 0/906

0/831 PU1
ارزش درک 

0/838شده PU2

0/826 PU3

0/509 0/756 0/725

0/719 CI1
یادگیری 

0/768فرهنگ مذهبی CI2

0/648 CI3

0/616 0/762 0/900
0/768 BT1 مزایای 

گردشگری 
0/801مذهبی BT2

0/656 0/792 0/885
0/777 AH1

مزیت سالمتی
0/842 AH2

0/726 0/841 0/954
0/851 BI1 تعامل بهتر با 

0/853دیگران BI2

0/547 0/695 0/746

0/622 AW1

0/789مزیت رفاه AW2

0/735 AW3

0/527 0/690 0/652
0/694 IQ1 بهبود کیفیت 

0/757زندگی IQ2

بــرای آزمــون مــدل مفهومــی و فرضیه هــای پژوهــش از مدل ســازی معــادالت ســاختاری و 
ــا افــزودن کواریانــس بیــن  تحلیــل مســیر در نرم افــزار Amos اســتفاده شــده اســت. از ایــن  رو، ب
مؤلفه هــای خطــا اصــالح شــد؛ بنابرایــن، بــا توجــه بــه جــدول 3، مــدل اصــالح شــده از بــرازش 

مناســبی برخــوردار اســت.
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جدول )3(  شاخص های برازندگی مدل

مقادیر نهایی مقدار مجاز نام شاخص گروه شاخص 
برازش

3/438 کمتر از 5 CMIN/DF )کای اسکوئر بهنجار شده(

0/072برازش مطلق کمتر از 0/08 RMSEA )ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد(

0/840 باالتر از 0/7 GFI )نیکویی برازش(

0/782 باالتر از 0/7 AGFI )شاخص برازندگی تعدیل یافته(

برازش افزایشی
0/861 باالتر از 0/7 CFI )شاخص برازش مقایسه ای– تعدیل یافته(

0/830 باالتر از 0/7 NFI )برازندگی نرم شده(

0/821 باالتر از 0/7 TLI )برازندگی نرم نشده(

ــی  ــیار خوب ــرازش بس ــدل از ب ــه م ــت ک ــوان دریاف ــاال می ت ــدول ب ــات ج ــه اطالع ــه ب ــا توج ب
ــای  ــی فرضیه ه ــه بررس ــدل ب ــل م ــه و تحلی ــج تجزی ــن نتای ــر گرفت ــا در نظ ــت. ب ــوردار اس برخ
پژوهــش پرداختــه شــده اســت کــه نتایــج آن در شــکل شــماره )2( ارائــه شــده اســت. در 
پژوهــش حاضــر بــه منظــور آزمــون معنــاداری فرضیه هــا از دو شــاخص جزئــی مقــدار بحرانــی 
CR و P اســتفاده شــده اســت. بــر اســاس ســطح معنــاداری 0.05 مقــدار بحرانــی بایــد بیشــتر 
ــن  ــود، همچنی ــمرده نمی ش ــم ش ــو مه ــن در الگ ــر از ای ــر کمت ــدار پارامت ــد، مق از 1.96 باش
ــده  ــبه ش ــدار محاس ــادار مق ــاوت معن ــی از تف ــدار P حاک ــرای مق ــر از 0.05 ب ــر کوچک ت مقادی
بــرای وزن هــای رگرســیونی بــا مقــدار صفــر در ســطح 0/95 اســت. بــرای آزمــون فرضیه هــای 
ــرم  ــرم افــزار Amos18 اســتفاده شــده اســت کــه خروجــی ن پژوهــش معــادالت ســاختاری و ن
افــزار بــه صــورت شــکل )2( اســت. همان گونــه کــه پیش تــر بیــان شــد، ایــن پژوهــش مبتنــی بــر 
18 فرضیــه اســت. بــرای بررســی ایــن فرضیه هــا از روش تحلیــل مســیر اســتفاده شــده اســت. 
ســطوح معنــاداری بــه  منظــور آزمــون ایــن فرضیه هــا در جــدول )3( نشــان داده  شــده اســت. 
مبنــای تاییــد فرضیه هــا ایــن اســت کــه ســطح معنــاداری )p-value( بــرای آن هــا کوچک تــر از 

ــد. 0.05 باش
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 شکل )2( برآورد مسیر فرضیه های پژوهش
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جدول)3( بررسی فرضیه های پژوهش

نتیجه
برآورد مسیر

مسیر فرضیه ها
)Estimate )p-value

تایید فرضیه 0/089 )0/032( تجربۀ سازندۀ زیارت        آرامش ذهن فرضیه 1

تایید فرضیه 0/407 )***( تجربۀ سازندۀ زیارت        فرار از روزمرگی فرضیه 2

تایید فرضیه 0/227)***( تجربۀ سازندۀ زیارت        تجربه منحصر به فرد فرضیه 3

تایید فرضیه 0/346 )***( تجربۀ سازندۀ زیارت        تجربیات تعاملی فرضیه 4

تایید فرضیه 0/500 )***( تجربه تعاملی        تجربه منحصر به فرد فرضیه 5

تایید فرضیه 0/273)***( تجربه منحصر به فرد        فرار از روزمرگی فرضیه 6

تایید فرضیه 0/852)***( فرار از روزمرگی        آرامش ذهن فرضیه 7

تایید فرضیه 0/442 )***( تجربۀ سازندۀ زیارت        تصویر برند شهر زیارتی فرضیه 8

تایید فرضیه 0/584 )***( شهرت شهر مذهبی        تصویر برند شهر زیارتی فرضیه 9

تایید فرضیه 0/252 )***( ارزش درک شده        تصویر برند شهر زیارتی فرضیه 10

تایید فرضیه 0/352 )***( تصویر برند شهر زیارتی        مزایای گردشگری فرضیه 11

تایید فرضیه 0/730 )***( یادگیری فرهنگ مذهبی        مزایای گردشگری فرضیه 12

تایید فرضیه 0/494 )***( مزایای گردشگری        مزیت سالمتی فرضیه 13

تایید فرضیه 0/475 )***( مزایای گردشگری        تعامل بهتر با دیگران فرضیه 14

تایید فرضیه 0/539 )***( مزایای گردشگری        مزیت رفاه فرضیه 15

تایید فرضیه 0/245 )***( مزیت سالمتی        بهبود کیفیت زندگی فرضیه 16

رد فرضیه 0/061 )0/112( تعامل بهتر با دیگران        بهبود کیفیت زندگی فرضیه 17

تایید فرضیه 1/146)***( مزیت رفاه        بهبود کیفیت زندگی فرضیه 18

ــه  ــود ک ــاهده می ش ــش، مش ــی پژوه ــات اصل ــون فرضی ــماره )4( و آزم ــدول ش ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــون  ــح آزم ــود. در توضی ــد می ش ــد تایی ــان 95درص ــطح اطمین ــش در س ــی پژوه ــات اصل فرضی
فرضیــات اصلــی بایــد گفــت کــه بــا توجــه بــه مقــدار بحرانــی )CR( کــه بــرای تمامــی فرضیــات 
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ــطح  ــت، در س ــای 0/05 اس ــطح خط ــر از س ــه کمت ــدار )P( ک ــش از 1/96 و مق ــدار بی دارای مق
ــود. ــد می ش ــش تایی ــی پژوه ــات اصل ــد فرضی ــان 95درص اطمین

نتیجه گیری

بــه لحــاظ موقعیــت فرهنگــی مذهبــی خــاص ایــران در میــان کشــورهای دیگر و بــا وجــود 8 هزار 
و 919 مــکان مذهبــی، گردشــگری مذهبــی جــای رشــد و توســعه بســیاری در کشــور مــا دارد که با 
برنامه ریــزی صحیــح بــرای تقویــت آثــار مثبــت آن و جلوگیــری و رفع آثــار منفــی می تــوان از مزایای 
ــت  ــک حرک ــد ی ــی را می بای ــگری مذهب ــت. گردش ــره جس ــی به ــگری مذهب ــاد گردش ــیار زی بس
فرهنگــی و تبلیغــی دیــد بــه گونــه ای کــه جنبه هــای اقتصــادی آن همــواره تابع مصالــح فرهنگی و 
تبلیغــی آن باشــد. گردشــگری مذهبــی می توانــد فرصت هــای مــادی، معنــوی و فرهنگــی زیــادی 
را بــرای شــهرهای گردشــگری بــه خصــوص شــهر مقــدس مشــهد فراهــم کنــد. نتایج ایــن پژوهش 
نشــان داد کــه رونــق جهانگــردی مذهبــی میان کشــورها و جوامــع اســالمی و بازدید گردشــگران از 
امــکان متبرکــه بــه ویــژه حــرم علــی بــن موســی الرضــا ع موجــب نزدیکــی و آشــنایی ملل مســلمان 
بــا یکدیگــر خواهــد شــد و ایــن امــر کمــک شــایانی در رســیدن بــه فرهنــگ مشــترک اســالمی، 
برقــراری پیونــد و اتحــاد میــان مســلمانان و احیــای دوبــاره مفهــوم امــت واحد اســالم خواهــد کرد. 
در واقــع حضــور گردشــگران مذهبــی در مشــهد مقــدس تبلیغــات ســوئی را کــه علیه جهان اســالم 
می شــود خنثــی خواهــد کــرد و ایــن دســتاورد بســیار مهمــی بــرای کشــور محســوب خواهد شــد و 
نشــان خواهــد داد کــه ایــران دارای ســاختاری امــن اســت. گردشــگری مذهبی به لحاظ سیاســی 
ــت  ــز صنع ــی نی ــی و سیاس ــگ تمدن ــر فرهن ــد. از منظ ــا بخش ــور را ارتق ــگاه کش ــد جای می توان
گردشــگری مذهبــی بــه شناســاندن فرهنــگ و تمــدن ایــران اســالمی بــه دیگــر کشــورها کمــک 
قابــل توجــه می کنــد. یافته هــای ایــن پژوهــش تحقیــق حاکــی از آن اســت کــه تجربــۀ ســازندۀ 
ــارت،  ــان زی ــر در زم ــه منحص ــره، تجرب ــی روزم ــات زندگ ــرار از تجربی ــن، ف ــش ذه ــر آرام ــارت ب زی
تجربیــات تعاملــی و تصویــر برنــد گردشــگران مذهبــی اثرگــذار اســت. می تــوان گفــت گردشــگری 
ــا نوعــی جــالی  ــه ایــن نــوع جهانگــردی و ســفر ب ــران و گردشــگران مشــتاق ب ــرای زائ مذهبــی ب
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روح و جــان و آرامــش روانــی می توانــد، همــراه باشــد کــه بــا نتایــج تحقیقــات چانــگ-ان هوانــگ 
و همــکاران)2018( و نتایــج تحقیــق شــربتیان)1393( مطابقــت دارد. نتایــج تحقیــق نشــان داد 
کــه تجربیــات تعاملــی گردشــگری مذهبــی بــر فــرار از تجربیــات روزمــره تأثیــر مثبــت و معنــاداری 
دارد کــه ایــن نتیجــه همســو بــا نتایــج چانــگ-ان هوانــگ و همــکاران)2018( اســت. از ایــن  رو، 
گردشــگرانی کــه نســبت بــه یــک مقصــد گردشــگری مذهبــی تجربــه خوبــی کســب می کننــد، بــه 
 احتمــال  زیــاد تمایــل بیشــتری خواهنــد داشــت تــا مجــدد ســفر بــه آن منطقــه را تجربــه کننــد. 
گردشــگران بــار اول، معمــواًل اطالعــات زیــادی دربــارۀ شــرایط، امکانــات و داشــته های مقصــد مــد 
نظــر ندارنــد و بــرای اولیــن بــار ایــن مســائل را تجربــه می کننــد؛ امــا گردشــگران تکــراری بــا مقصد 
آشــنا هســتند و گاهــی عالقه مندنــد کــه تجــارب خــوش گذشــته را تکــرار کننــد یــا از جاذبه هــای 
دیگــر موجــود در مقصــد کــه در ســفر گذشــته فرصــت دیــدار از آن را نداشــته اند، بازدیــد کننــد. 
یافته هــای پژوهــش گویــای آن اســت کــه تصویــر برنــد و یادگیــری فرهنگ مذهبــی بر مزایای ســفر 
گردشــگری مذهبــی تأثیــر دارد. کرمــی و فخرایــی)1391( در پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
کــه تصویــر برنــد در مطالعــات 30 ســال اخیــر بــه  عنــوان مهم تریــن عامــل ارزیابــی گردشــگران 
ــی  ــه اطالعــات فرهنگ ــا ارائ ــران ب ــن مدی ــت؛ بنابرای ــی شــده اس ــگری تلق ــد مقصــد گردش از برن
می تواننــد باعــث افزایــش آگاهــی گردشــگران از فرهنــگ مــکان گردشــگری شــوند. نتایــج ایــن 
فرضیــه همســو بــا نتایــج چانــگ-ان هوانــگ و همــکاران)2018( اســت. همچنیــن علــی پــور و 
ــه  ــن تجرب ــی بی ــۀ مثبت ــه رابط ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی، ب ــز در پژوهش ــکاران)1395( نی هم
برنــد، تمایــل بــه بازدیــد مجــدد و تمایــل بــه توصیــه مقصــد بــه دیگــران وجــود دارد. یافته هــای 
ایــن پژوهــش نشــان داد کــه یادگیــری فرهنــگ مذهبــی در گردشــگری مذهبــی اثــر تصویــر برنــد 
ــر مزایــای ســفر را نمــی توانــد، تعدیــل کنــد. شــاید بتــوان گفــت مزیــت رفاهــی و  گردشــگری ب
ســالمتی گردشــگران بــه خوبــی تأمیــن نشــده اســت. نتایــج ایــن فرضیــه مغایــر بــا نتایــج تحقیــق 
چانــگ-ان هوانــگ و همــکاران)2018( همچنیــن مغایــر بــا نتایــج تحقیقــات جعفــری و همکاران 
)1397( اســت. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه مزایــای ســفر بــرای بــر وضعیــت ســالمتی و 
رفــاه گردشــگران مذهبــی اثــر مثبــت و معنــاداری دارد. می تــوان گفــت کــه در مکان هــای مذهبی 
وجــود درمانگاه هــای تخصــص و رایــگان می توانــد تأثیــر مثبتــی بــر گردشــگران مذهبــی از لحــاظ 
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وضعیــت ســالمتی داشــته باشــد. شــهر مشــهد، مرکــز اســتان و قطــب اصلــی ارائــه انــواع خدمات 
برتــر پزشــکی، در ســطح ملــی و بین المللــی از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت. ایــن شــرایط بــه 
همــراه وجــود زیرســاخت های حمل ونقــل )راه هــای زمینــی، راه آهــن، فــرودگاه بین المللــی و...(، 
مراکــز اقامتــی، مراکــز تفریحــی و گردشــگری و بــه  ویژه گردشــگری مذهبــی توانســته زمینۀ جذب 
گردشــگر درمانــی و پزشــکی را در ایــن شــهر فراهــم آورد. نتایــج ایــن فرضیه هــا همســو بــا نتایــج 
ــای  ــدر مقصده ــر چق ــت، ه ــوان گف ــس می ت ــت. پ ــکاران)2018( اس ــگ و هم ــگ-ان هوان چان

زیارتــی از امکانــات رفاهــی بیشــتر برخــوردار باشــد، در جــذب گردشــگران مؤثــر خواهــد بــود.

پیشنهادهای کاربردی

ــرای  ــا g ب ــام رض ــی ام ــارگاه ملکوت ــود در ب ــنهاد می ش ــۀ اول پیش ــج فرضی ــه نتای ــه ب ــا توج ب
آرامــش ذهنــی گردشــگران تســهیالت رفاهــی مناســبی بــه خصــوص در صحن هــای حــرم ایجــاد 
شــود. بــا توجــه بــه نتیجــۀ فرضیۀ دوم پیشــنهاد می شــود بــرای مشــارکت فــردی و فــرار از تجربیات 
روزمــره، طرح هــای مناســب بــرای معرفــی آداب و معرفــت زیــارت مذهبــی تهیــه و تدویــن شــود. با 
توجــه بــه نتایــج فرضیــه ســوم پیشــنهاد می شــود، عوامــل و کارکنــان حــرم رضوی بــا ایجــاد فضای 
معنــوی پربارتــر، موجــب شــوند کــه گردشــگران مذهبــی در ایــن حــرم خــارج از تعلقات مــادی و در 
زمــان زیــارت، تجربــه منحصربه فــردی را ســپری کننــد. بــا توجه بــه نتایــج فرضیه چهارم پیشــنهاد 
می شــود کــه آســتان قــدس رضــوی تبلیغــات سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی در حــوزه شــناخت 
آداب  و رســوم، فرهنــگ زیارتــی، تکریــم زائــران و گردشــگران فراهــم شــود تــا گردشــگران بتواننــد 
از تجربیــات همدیگــر اســتفاده کننــد و تعامــالت مناســبی بــا یکدیگــر و مجموعــه داشــته باشــند. 
بــا توجــه بــه نتایــج فرضیــۀ پنجــم پیشــنهاد می شــود، بــرای ایجــاد تجربــۀ ســازندۀ زیــارت بــرای 
زائــران زمینــه الزم فراهــم آیــد تــا از ایــن طریــق تصویــر برند شــهر مشــهد بیــش از پیــش ارتقــا یابد. 
ضــروری اســت تمامــی امکانــات مــورد نیــاز گردشــگران مذهبــی در شــهر مشــهد فراهــم آیــد. بــا 
توجــه بــه نتیجــۀ فرضیــۀ ششــم و هفتــم پیشــنهاد می شــود، فضایــی مذهبی بــا معماری اســالمی 
ایرانــی در کل شــهر مشــهد گردشــگران مذهبــی فراهــم آید تــا گردشــگران تجربۀ منحصــر در زمان 
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زیــارت کســب کننــد. بــا توجــه بــه نتایــج فرضیــۀ هشــتم پیشــنهاد می شــود از طریــق روش هــای 
مختلــف آرامــش ذهــن گردشــگران در شــهر مشــهد ارتقــا یابــد. بــا توجــه بــه نتایــج فرضیــۀ نهــم 
ــه  ــا ارائ ــوی ب ــدس رض ــتان ق ــئوالن آس ــن مس ــران هتل هــا و همچنی ــه مدی ــود ک ــنهاد می ش پیش
اطالعــات فرهنگــی باعــث افزایــش آگاهــی گردشــگران از فرهنــگ مــکان گردشــگری شــوند. بــا 
توجــه بــه نتایــج فرضیــۀ دهــم پیشــنهاد می شــود بــه یادگیــری فرهنــگ مذهبــی و مشــارکت در 
زمینــۀ فرهنگــی بــرای مزایــا ســفر و ارائــه تصویــر درســت از مــکان مذهبــی توجــه کافــی داشــته 
باشــند. همچنیــن پیشــنهاد می شــود، مســئوالن فرهنگــی آســتان قــدس رضــوی آمــوزش تعامــل 
خــود را بــا زائــران افزایــش دهنــد. بــا توجــه بــه نتایــج فرضیــۀ یازدهــم پیشــنهاد می شــود، ســازمان 
میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری در شــهر مشــهد بــه هتل ها و غــذای خــوری نظارت 
کافــی داشــته باشــند تــا ســالمتی گردشــگران و زائــران بــه خطــر نیفتد. همچنین می شــود شــبکه 
بهداشــتی و علــوم پزشــکی شــهر مشــهد بــرای ارائــه خدمــات پزشــکی ارتقــا یابــد. بــا توجــه بــه 
نتایــج فرضیــۀ دوازدهــم پیشــنهاد می شــود آســتان قــدس رضــوی و کلیــۀ مســئوالن مربوطــه بــه 
ایجــاد تســهیالت خدماتــی، رفاهــی، پذیرایــی، بهداشــتی، وســایل حمل ونقــل و برخورد مناســب 
ــج فرضیــۀ دوازدهــم پیشــنهاد  ــه نتای ــا توجــه ب ــا گردشــگران توجــه بیشــتری داشــته باشــند. ب ب
می شــود کــه شــهرداری شــهر مشــهد توجــه بیشــتر بــه تأمیــن اقامتگاه هــای مناســب، راه هــای 
ــی  ــارگاه ملکوت ــران ب ــگران و زائ ــاه گردش ــرای رف ــب ب ــی مناس ــی و زمین ــای هوای ــوب، پایانه ه خ
امــام رضــا g داشــته باشــند. بــا توجــه بــه فرضیــۀ ســیزدهم پیشــنهاد می  شــود در رســانه ها بــر 
مزایــای ســفر مذهبــی تأکیــد گــردد. بــا توجــه بــه فرضیــۀ چهاردهــم و پانزدهــم پیشــنهاد می شــود 
بــر افزایــش تبلیغــات شــهر مشــهد بــه انحــای مختلــف بــرای جــذب گردشــگر تأکیــد شــود. بــا 
توجــه بــه فرضیــۀ  هفدهــم و هجدهــم پیشــنهاد می شــود در رســانه های مختلــف بــر اثــر مثبــت 

گردشــگری مذهبــی بــر ســالمتی اطالعــات فراگیــری بــه مــردم تاکیــد شــود.

توجــه بیشــتر بــه تأمیــن اقامتگاه هــای مناســب، راه هــای خــوب، پایانه هــای هوایــی و دریایــی و 
زمینــی مناســب، ایجــاد تســهیالت خدماتــی، رفاهــی، پذیرایــی، بهداشــتی، وســایل حمل ونقل و 
برخــورد مناســب بــا گردشــگران از طریــق آمــوزش و کنتــرل و نظــارت بــر تمــام خدمــات ارائه شــده 
بــرای زائــران و گردشــگران. همچنیــن آمــوزش راهنمــای متخصــص تــور در گردشــگری مذهبی از 



119
نقش زیارت حرم امام رضا g در کیفیت زندگی     )شیرمحمدی و همکاران(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 35، پاییز 1400

دیگــر پیشــنهادهای ایــن پژوهــش مــوارد زیر اســت:

تبلیغــات سیاســی، فرهنگی، اجتماعی در حوزۀ شــناخت آداب و رســوم، فرهنــگ زیارتی، تکریم 
زائــران و گردشــگران نیــز از دیگــر توصیه هــای ایــن تحقیــق اســت. آمــوزش فرهنگــی و تعاملــی بــه 
مهمانــان در برخــورد بــا فرهنگ محلی و ســاکنان محلی شــهر زائرپذیــر از دیگر پیشــنهادهای این 
پژوهــش اســت. تبلیغات سیاســی، فرهنگی، اجتماعــی در حوزۀ شــناخت آداب و رســوم، فرهنگ 
زیارتــی، تکریــم زائــران و گردشــگران، آمــوزش فرهنگــی و تعاملــی بــه مهمانــان و ســاکنان محلــی 
شــهر زائرپذیــر و آگاه ســازی جامعــه دربــارۀ مزایایــی گردشــگری مذهبــی، از دیگــر توصیه هــای 

ایــن پژوهش اســت.
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