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ین ذایقه گردشگری مذهبی در جامعه ایران با تاکید بر جوانان؛ موانع و یتب

 هاچالش
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 11/11/2931تاریخ پذیرش:  21/12/2931تاریخ دریافت: 

 چکیده

های نسلی مختلف جامعه ایرانیی  یقه گردشگری مذهبی در میان گروهتبیین ذاهدف مقاله حاضر 

های سنی مختلف به گردشگری میذهبی گگونیه   دهد که گرایش گروهاست و به این سوال پاسخ می

ها و درک جوانان از جامعه ایرانی گه تاثیری در ذایقه گردشیگری میذهبی هن یا دارد     است و گالش

نظریه ذایقه و میدان بوردیو و نظریه کنش ماکس وبر استفاده شید   برای تبیین نظری این موضوع از 

روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایش است  جامعه هماری پژوهش، تمام گردشگرانی بودنید در  

کیردن و   های میذهبی روسیتایی سیمیرم بازدیید      از مکان 1931روزهای پنج شنبه و جمعه تابستان 

ابتیدا بیه    نفر بیه ننیوان نمونیه همیاری     099ردید که از این میان هن ا رهورد گنفر ب 3099تعداد هن ا 

و سپس به صورت تصادفی پاسخگویان انتخیا   طبق بر اساس روزهای مذکور صورت س میه بندی م

هیا و شیرای    تغییرات فرهنگی اجتمیانی و گیالش  شدند  نتایج این تحقیق بیانگر این نکته است که 

هیا   در ذایقه گردشگری دینی جامعه نیز اثر گذاشته است  ایین گیالش   دوران جوانی در جامعه ایرانی

نتایج این تحقییق   ی فرهنگی نمود بیشتری دارند  در بعضی قلمروها از جمله قلمرو فرهنگ و توسعه

دهد که جوانان نسبت به سایر گروه ای سنی تمایل کمتری به گردشگری مذهبی دارنید و   نشان می

 سوی گردشگری تفریحی گرایش دارد ذایقه گردشگری هن ا به 

 گردشگری مذهبی، ذایقه، گردشگری تفریحی، گردشگری روستایی، سمیرم های کلیدی:  واژه
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 مقدمه  

هیای هن فرصیتی بیرای    گردشگری و فراغت برای انسان امیروزی در نصیر ماشیین و پیگییدگی    

ا به دلیل مشغله فیراوان، همیواره   هبازتولید روانی و اجتمانی است  در ج ان پر تنش امروز که انسان

)ملکیی و   کنند، اهمیت اوقات فراغت و گردشیگری بیر کسیی پوشییده نیسیت     احساس خستگی می

ی معنوی بیا رشید صینعت گردشیگری در دوران میدرن       افزایش سفرهایی با انگیزه( 1931مظفری، 

زییارت   ایران دارد  ای در اوقات فراغت جامعه سنتی گردشگری مذهبی جایگاه ویژههمراه شده است  

ی ایرانی است و انتقاد میردم بیه    داری جامعه های دین ها که یکی از شاخص اماکن متبرکه و امامزاده

ها و نیز برخورداری از نونی هویت دینی و پیوستگی جامعه ایران به لحیا  نسیلی بیا ایین     این مکان

بیو  بیه هن و زنیدگی میذهبی و     های مر ها همراه است صنعت گردشگری و فعالیت انتقادات و هموزه

ننیوان   ن ادهای دینی در سراسر ج ان بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند؛ بنیابراین گردشیگری دینیی بیه    

گراکه دیین،  شیود   های پژوهشیی در تحقیقیات گردشیگری محسیو  میی      ترین حوزه یکی از متداول

کننیده رفتیار و حیا ت     ینی بخش اصلی ساختار تأثیرگذار بر جامعیه و یکیی از نوامیل تعیی     منزله به

شیود  توسیعه    جایی نییز میی   شده و همگنین سبب ایجاد انگیزه برای مسافرت و جابه انسانی شناخته

ای،افیزایش اشیتغال و بیه تبی، هن، افیزایش       توانیددر راسیتای توسیعه منطقیه     گردشگری مذهبی می

گری اسیت کیه بیا    ترین انیواع گردشی   گردشگری مذهبی جزو رایج.درهمدوحفظ میراث فرهنگی باشد

گیرد اما با وجود اهمیت گردشگری و زیارت در ایران و اینکه کیفیت  هدف تجربه مذهبی صورت می

ها بیشتر است، این امر کمتر میورد   گردشگری مذهبی از نظر حجم و ابعاد نسبت به سایر گردشگری

میدرن امیروزی    تواند هرامش بیشتری به انسان گردشگری مذهبی می.پژوهش نلمی قرارگرفته است

(  از ایین رو گردشیگری میذهبی       002:916:،1)کزرنیی   هدیه دهد و نقش تسکین بخشی ایفاد کنید 

        یکی از مناب، هویت ساز و انسیجام بخیش بیویژه بیرای جوامی، سینتی و جوامی، اییدیولو ی  و         هم 

ی در هم به ننوان ی  فرصیت غییر قابیل جیایگزین بیرای تقوییت سیرمایه اجتمیانی  نقیش م می          

:های مربو  به اوقات فراغت دارد )هالسیاستگذاری
 (  11:2:911، 9و سارنین  

فرهنگی که قدمتی  -ای اجتمانی ننوان پدیده بهاین صنعت، گردشگری،شناختی  با بررسی جامعه

هیای زییادی    اندازه نمر بشر داشیته و بیه همیان مییزان اثرگیذار بیوده اسیت؛ بیا موانی، و گیالش           به

برخی از این موان، که اثراتیی بیر ن ادهیای اجتمیانی و فرهنگیی دارد، شیامل       است   گریبان به دست

گذاری،موان، اقلیمی و ه  و هیوایی وموانی، روبنیایی ازجملیه نیدم       مشکالت اجتمانی،کمبودسرمایه

ننیوان نوامیل بازدارنیده صینعت گردشیگری       ونقل و ب داشت، درجای خودبیه  تبلیغات، حمل امنیت،

 هثیار  گردشیگری،  مراکیز  هیا،  گنین کمبود بسترهای  زم اجتمانی مانند هتیل شود  هممحسو  می

 جمله تنگناهای دیگری هست که که در این پژوهش به هن پرداخته شد  هن از نظایر فرهنگی و

                                                           
1 Czernek 
2 Hall 
3 Saarinen 



 2931تابستان، و یکم بیستی  م، شمارهششریزی و توسعه گردشگری، سال ی برنامه.. مجله...221

 

هیای هیویتی میردم    تاریخ فرهنگی ک نسال ایرانیان نیز گردشیگری در انیواع هن از مشخصیه   در 

)طبیعیت گیردی(    توان از نید نوروز و سیزده نیوروز ترین هن ا میصسامان این بوده است که از شاخ

ها و دیگر اسناد مربو  به سیر و سیاحت مسلمانان در زمین به کمتیرین   نام برد  در بررسی سفر نامه

خوریم که غرض اصلی ج انگرد مسلمان از سفر، پژوهش و تحقیق، همیوختن دانیش و    موردی بر می

 ( 216  1931ین ای دیگر و زیارت و تجربیه معنیوی نباشید )همیایون،    درک محضر دانشمندان سرزم

طیور سینتی، خیود روسیتا اسیت  در زمیان        ی گردشگری روستایی، بیه  ترین جاذبه ترین و اصلی م م

های طبیعیی   ی گردشگری روستایی بسیاری از بازدیدکنندگان، با لذت بردن از ویژگی گسترش اولیه

کردند    های دیگر احساس می و نیاز کمی برای روی هوردن به جاذبهشدند  و فرهنگی روستا اقناع می

طلبیی،   های اخیر تقاضا برای کیفیت ب تر و اسیتانداردهای بیا تر خیدمات و راحیت     بنابراین در سال

ی گردشگری روستایی شده اسیت و بیرای جلیب گردشیگران      جایگزین نقاید و انتظارات اولیه درباره

هیا م ییا شیود و بیه      ها برای سیرگرمی هن  ها در روستا باید انواع جاذبه ن هنداشت سوی روستا و نگه به

(  م یاسیازی  200 1909، 1گردشگران امکان داده شود تا در اقتصاد روستا مشیارکت کننید )شیارپلی   

زیسیت روسیتایی و    ای است  از نظر بسیاری از گردشیگران، محیی    گردشگری روستایی روند پیگیده

های گردشگری روستایی، وجود  ی از تجار  گردشگری هستند یکی از جاذبهدرک مف وم روستا بخش

شیود بسییاری از بازدیدکننیدگان بیه ج یت       اماکن مقدس و مقابر بزرگان مذهبی است که سبب می

کند که مسیالل   ( بیان می911:ها دیدن کنند هراسته و محمدی ) ای جدید از این مکان کسب تجربه

دهند و در ادامه نقیش دیین در صینعت     ردشگری را تحت تاثیر قرار میهای گ مذهبی همواره فعالیت

 کند  گردشگری در ایران را بررسی می

توانند در ذایقه گردشگری نقش داشته باشند، محیی  و شیرای  اجتمیانی و    نوامل گوناگونی می

انی و اقتصادی و نیز سرمایه های فرهنگی و اجتمانی از قبیل سن، میزان تحصیالت، موقعیت اجتمی 

     شغلی، سطح درهمد و دسترسی به امکانات گردشگری از جمله نلیل م یم در ایین زمینیه بیه شیمار       

ازدیدگاه پژوهشگران نیز نوامل مختلفی درانجام گردشگری مذهبی توس  مردم مؤثراسیت   روند می

گونه که  ان( هم1939توان به کسب تجربه معنوی اشاره کرد )نولل و جعفری،  هامی ترین هن که ازم م

اسالمی ایران است، شناخت   جامعه  جانبه همه  ای ضروری برای توسعه ی فرهنگ دینی مقدمه توسعه

ی راهکارهیای نملیی بیرای ب بیود      برانگیز و موان، گردشگری دینی و اراله های گالش و تبیین زمینه

و گیرایش   گریژوهش درصدد تبیین هن است گردشی روند هن نیز امری م م و ضروری است که این پ

توانید باشید    مردم به نوع گردشگری خود دماسنجی از بررسی تغییرات فرهنگی در جامعیه نییز میی   

های بسییاری بیر سییر و سیفر تأکیید داشیته و در        قرهن که برای هدایت بشر نازل شده است، در هیه

ور و سیید  گردی بپردازنید  )رحییم پی    کند به مسافرت و زمین های مختلف از انسان دنوت می خطا 

های مختلف دستور به گردشیگری   کارگیری وا ه سیر در شکل ( قرهن کریم با به219 1933حسینی، 
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، سوره نمل 96، سوره نحل هیه :0، سوره روم هیه 9:دهد یا به طور مستقیم )سوره ننکبوت هیه  می

یر مسیتقیم )سیوره   ( و یا به گونه استف ام و غ193و سوره هل نمران هیه  11، سوره انعام هیه 63هیه 

 ( 19و سوره محمد هیه 1:، سوره غافر هیه 00، سوره فاطر هیه 3، سوره روم هیه 193یوسف هیه 

کشور ما نیز به دلیل برخورداری از تمدنی ک ین و حضیور پییروان ادییان مختلیف دارای امیاکن       

فرهنگیی در   مذهبی بسیار متنونی است و به تصدیق سازمان یونسکو، از نظر وجیود هثیار تیاریخی و   

 1های اکوتوریسمی و تنوع اقلیمی هم جزو  کشور نخست ج ان جای دارد و از منظر جاذبه 19میان 

هیزار مکیان میذهبی در نقیا       3کشور برتر دنیاست  بر اساس همارهای موجود از مجموع نزدی  به 

 99:ه، هیزار و  های امامزادگان ثبت شید  بقعه متبرکه به ننوان هرامگاه 099هزار و  1مختلف کشور، 

بقعه در ف رست هثار ملی به ثبت رسیده و بیش از سه هزار مکان مذهبی مقدس ثبیت شیده شیامل    

ها، مساجد، مدارس مذهبی و حوزه نلمیه، کلیسا، کنیسه، هتشگاه و نیایشگاه شناسایی شده  حسینیه

 د ( که برای جذ  گردشگر از اهمیت با یی برخوردارن210 1939است )سلطان مرادی، 

حنا،ون ، کمه  ش رستان سمیرم واق، در جنو  استان اصف ان دارای گ ار نقطه ش ری سمیرم،

های خاص خود را دارند  با توجه به این که این  روستای دارای سکنه است که هرکدام ویژگی 190و 

داد های بسیاری است که توانایی جذ  تعی  ها و قابلیت ش رستان از دیدگاه گردشگری دارای پتانسیل

های گردشگری دارد  یکیی   گردی، مذهبی و دیگر گونه زیادی گردشگر را در قالب گردشگری طبیعت

هیای روسیتایی    های گردشگری سمیرم و روستاهای تابعه، وجود اماکن مذهبی است  مکیان  از ویژگی

دارای شاخص گردشگری مذهبی در سمیرم شامل مقبره امامزاده زید بن نلی معروف به زیین نلیی   

مقبیره   روستای قلعه قدم که میزبان بیشترین تعداد گردشگران در نواحی روستایی سمیرم اسیت،   در

بیی نیاز بیانو در شی ر      یا دوازده ایوان در ش ر ون ، مقبره بیی  ومه خاتون، معروف به دوازده اماممعص

امامزاده  حنا، امامزادگان احمد و محمد در روستای خفر، امامزاده محمد در روستای کیفته گیوسین،

 داوود در روستای ک نگان و امامزاده احمد در روستای ه  ملخ است 

استان اصف ان نیز با ظرفیت ای تاریخی و تمدنی مطمئن بستر مناسبی برای توسعه گردشیگری  

ج یانی در   رد لیکن همگام بیا تغیییرات فرهنگیی   مذهبی برای جامعه پذیری دینی و هرامش روانی دا

دهید کیه ذایقیه    ری تحت تاثیر هن قرار گرفتیه وشیواهد و قیراین نشیان میی     ایران نیز کنش گردشگ

های مختلف کنش گردشگرانه متفاوتی را از های اخیر رقم زده است و نسلمتفاوتی را نسبت به دهه

دهند و همین به ننوان نقطه هغاز این مقاله اسیت کیه کینش گردشیگری بیین نسیلی       خود بروز می

 تی دارد درجامعه ایرانی گه تمایزا

ایرانی با تاکید بیر  مذهبی در گروه ای نسلی در جامعه  تببین ذایقه گردشگری هدف کلی مقاله

دهید کیه گردشیگری    و شناسایی نوامل تبیین کننده هن است و به این سوال پاسخ می ذایقه جوانان

یگر گیه  مذهبی در گروه ای نسلی در جامعه ایرانی تحت تاثیر گه نوامل و منابعی است و بیا همید  

 یی دارند تفاوت ا
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 ادبیات تحقیق

 الف(پیشینه پژوهش

در زمینیه بررسیی گردشیگری و تیأثیرات هن      های متعددی درسطح روستاهای کشورما، پژوهش

بیه مقولیه گردشیگری میذهبی      کمتیر  ها، اما دراین پژوهش صورت پذیرفته است؛ برجامعه روستایی،

 .شود هورده می ها این پژوهش ادامه برخی از در است شده  وموان، رونق هن در جامعه روستایی اشاره 

ماهیت وکارکرد( با مروری به موضیوع   ( در پژوهشی با ننوان )گردشگری دینی19302پور )کرمی

گردشگری دینی،ابتدا هن رابه لحا  مف ومی ومعنایی موردبررسی و تحلییل قیرارداده اسیت  سیپس     

فرهنگی و معنوی میورد تحلییل قیرار داده اسیت       نقش هن در سه سطح واقعیت اجتمانی، و کارکرد

اجتمانی و نگرشی با این نوشیتار همخیوان اسیت  بیدری و      -پژوهش حاضر در بخش موان، فرهنگی

هفرینان اصیلی توسیع     ننوان نقش بندی گردشگران روستایی به به شناخت و بخش (1930همکاران )

هیای   ندی گردشیگران براسیاس ویژگیی   ب گردشگری در نواحی روستایی کمتر توجه شده است  بخش

گیری مطلیو    های هدفمند و ب ره مختلف، از جمله متغیرهای انگیزشی است که برای سیاستگذاری

های  های بازار گردشگری، اهمیت بسزایی دارد  همگنین اطالنات ارزشمندی دربارة سلیقه از ظرفیت

به نیازهای متنوع گردشگران، دستیابی  هورد و از این راه، زمین  پاسخگویی مطلو  مختلف فراهم می

پیذیر   گردشیگری را امکیان   پیذیری در بخیش   به وضعیت ب تر در بازار گردشگری و ب بود سطح رقابت

دهید کیه در اییران نییز تیاکنون پژوهشیی در زمینی          سازد  بررسی ادبییات پیژوهش نشیان میی     می

گیری از پرسشنام   حاضر با ب ره بندی گردشگران روستایی انجام نشده است؛ بنابراین، پژوهش بخش

بندی گردشگران روستایی در محیدودة دهسیتان سروسیتان از توابی، بخیش       ساخته، به بخش محقق

پردازد  این دهسیتان بیا محورییت روسیتای بیزم طیی        مزایجان ش رستان بوانات در استان فارس می

منطقیه تبیدیل شیده     ترین مقصدهای گردشیگری روسیتایی در   های گذشته، به یکی از برجسته سال

نیاملی و تحلییل    هیای تحلییل   نمونیه، بیا اسیتفاده از روش    06:هیای   هیای تحلییل داده   است  یافته

انید از2  ای، بیانگر پنج بخش در بازار تقاضای گردشیگری روسیتایی منطقیه اسیت کیه نبیارت       خوشه

وسیتاگرایی و  درصید(، ر  3/0درصید(، گیروه منفعیل )    6/10گردی و بازدید از هثیار تیاریخی )   طبیعت

گردی و تعلیق مکیانی    درصد(، طبیعت 9:/3درصد(، هرامش و استراحت ) :3/0هرامش و استراحت )

درصد(  نتایج پژوهش، اطالنات ارزشمندی در زمینی  سیاختار حیاکم بیر وضیعیت تقاضیای        1/13)

وکیار گردشیگری و جامعی  محلیی فیراهم       گردشگری روستایی برای ن ادهای دولتی، فعیا ن کسیب  

تیوان بیه راهبردهیای     های مختلیف بیازار گردشیگری میی     که مطابق نیازهای بخش طوری هورد؛ به می

 ای و بازاریابی مناسب دست یافت مدیریتی، توسعه

های خدمات رفیاهی گردشیگری    ( در پژوهشی با ننوان )تحلیل استراتژی  نرصه1939سقایی )

گری مذهبی( به تحلییل وارزییابی   ش رمش د باتأکیدبرمدیریت کیفیت منسجم گردش مذهبی درکالن
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این مقاله  .خدمات رفاهی گردشگری مذهبی درش رمش د به روش ارزیابی استراتژی  پرداخته است

 در بخش موان، امکاناتی و مدیریتی با پژوهش پیش رو همخوانی دارد 

گردشگری گذاری  های توسعه سرمایه ستراتژی( با هدف )شناسایی ا1939) حسن نژادو همکاران

گیذاری در   با توجه به این که فرایند سرمایه مذهبی در ایران( در مطالعه موردی زیارت امام رضا )ع(

شیدت ازمحیی     ای گنیدوج ی اسیت و بیه    مقولیه  ی گردشگری واز جمله گردشگری میذهبی،  حوزه

 نوامیل داخلیی و   قبیول در ایین نرصیه،    ای قابیل  به منظوررسیدن به نقطیه  پذیرد، اقتصادی تأثیرمی

 انید   اند و سپس بیه تیدوین راهبردهیای ب ینیه اقیدام نمیوده       ررسی کردهبفعالیت   جی این حوزهخار

هیای گردشیگری    )بررسی ارتبا  بیین گونیه   ( در نوشتاری با ننوان1939) شریفی ت رانی و دیگران

شناختی بیا گردشیگری فرهنگیی( نشیان داد کیه بیه لحیا  ماهییت فعالییت           روستایی وبوم مذهبی،

که  شناختی درصورتی طورکامل وگردشگری بوم گردشگری مذهبی وروستایی به مقصد، رگردشگران د

درکنار سفر مسئو نه خودبه شناخت وی تحقیق ( غیرمستقیم گردشگران ازطریق ارتبا  مستقیم یا

اکبرییان   .ای از گردشگری فرهنگی قلمدادشوند توانندگونه می مورد فرهنگ مردم محلی بپردازند، در

گیردی در ب بیود    در )تحلیل تطبیقی نقش گردشگری مذهبی و طبیعت (:193) همکارانرونیزی و 

کیفیت ساکنان نواحی روستایی در مطالعه موردی روستاهای امامزاده داوود ت ران(، به دنبیال پاسیخ   

گردی در ب بود کیفییت   های گردشگری مذهبی و طبیعت به این سؤال که گه تفاوتی بین نقش گونه

ن محلی و نواحی روستایی وجود دارد  به این نتایج دست یافته اسیت کیه گردشیگری    زندگی ساکنا

اند که البته بیین   گردی نقش مؤثری در ب بود کیفیت زندگی ساکنان محلی داشته مذهبی و طبیعت

گیردی،   ها تفاوت معناداری وجود دارد و درمجموع گردشگری مذهبی در مقایسه با طبیعیت  نقش هن

 ب بود کیفیت زندگی ساکنان محلی ایفا نموده است نقش مؤثرتری در 

( در پژوهشی با ننوان )شناسایی مؤثر بر توسیعه گردشیگری   :193رنجبر دستنایی و همکاران )

کیه   اند؛ مذهبی در استان گ ارمحال بختیاری به مطالعه موردی امامزاده حمزه نلی بروجن( پرداخته

انمندی نسبتاً با یی برای توسعه گردشگری مذهبی در ی مورد مطالعه از تو دهد که منطقه نشان می

تیر از همیه اجیرای     هیا و م یم   ریزی دقیق برای این پتانسیل استان برخوردار است و در صورت برنامه

 های توسعه گردشگران را در این استان فراهم سازد   توان زمینه ها، می دقیق این برنامه

ریزی راهبردی توسعه گردشگری  ی با ننوان )برنامه( در پژوهش1939خلیل رحمانی و همکاران )

ی موردیروستاهای دارای مکان مذهبی اورامان تخیت و نجیار و    مذهبی در مناطق روستایی با مطالعه

بیرداری از   هیای ب یره   تواند یکی از شیوه ریزی با رویکرد راهبردی می دهند که برنامه هجیج( نشان می

هیا بیرای    ن فواید اقتصادی و اجتمانی و کالبدی از این فرصتهای گردشگری مذهبی و رساند جاذبه

بنیابراین حضیور گردشیگران میذهبی پیامیدهای       های فرهنگیی و میذهبی باشید؛    مناطقی با ظرفیت

 اقتصادی، اجتمانی و کالبدی را با بیشترین تأثیر بر ابعاد اجتمانی به همراه داشته است 
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عنوی به تاثیر سرمایه اجتمانی دین و سفرهای م ( در کتا  گردشگری996:) :و السن 1تیموتی

گردشیگری  "( در پژوهش خود با ننیوان  919:) امین مصطفیگردشگری دینی اشاره نموده است  بر

های مختلف در گردشیگری، گردشیگری در مصیر را     های کشور با مقایسه استراتژی "مذهبی در مصر

( در مقاله 911:کند سلیمان و محمد ) ن میهای مربوطه را بیا بررسی میکند و نقش دولت و سازمان

هیای   تاثیر نوامل موثر بیر بیازار گردشیگری میذهبی2 مطالعیه میوردی سیرزمین       "خود تحت ننوان 

کنید   گیری میی  دهند  این مقاله نتیجه اهمیت گردشگری مذهبی در فلسطین را نشان می "فلسطین

ییایی، محیی  زیسیت و میذاهب هن     که فلسطین با توجه به تاریخ، میراث، فرهنیگ، موقعییت جغراف  

در تحقیق خود با ننوان برررسی تجربه ترکیه در گردشیگری اسیالمی    9تئومان منحصر به فرد است 

نتیجه می گیرد که سایر کشورهای اسالمی از جمله مالزی هیم میی تواننید از ایین تجربیه اسیتفاده       

 ( 362:911کنند)تئومان،

 

 گردشگری مذهبی

شود که مردم  اطالق می گردشگریی  کنش فرهنگی به نونی از  گردشگری مذهبی به ننوان

، تبلیغ مذهبی یا حتی گذران اوقات فراغت به اماکن و زیارتبه صورت انفرادی یا جمعی و به منظور 

ترین هدف  شود که اصلی گردشگری مذهبی به سفرهایی اطالق می کنند  مناطق مذهبی سفر می

 در و حتی پیش ازورود اسالم، ورهای دگردشگری مذهبی ازگذشته ی مذهبی باشد  ها تجربه هن

برگزاری  مکان ای مقدس مذهبی و دیدار پیروان مذاهب مختلف به قصد ته است وایران رواج داش

هن گردشگران  واق، گردشگری سفری موقت است که در در هدا  ورسوم مذهبی سفرمی کردند 

 همین منظر، از روند خود می کار ای خارج از محل سکونت وسیاحت به منطقه و برای سیر

مقابر،  ،زیارتگاه ا اماکن مقدس نظیر گردشگران از ازدیدگردشگری مذهبی نبارت است از ب

گردشگران مذهبی را میتوان به دوگروه  ( 91،1936)محمدی و همکاران، هن ا نظایر امامزاده ا و

 مسافرت فق  انجام امور مذهبی است و زمان و از هن ا یکی زالران یا کسانی که انگیزة :تقسیم کرد

دوم گردشگران مذهبی که ضمن انجام زیارت و شرکت  و اغت نیست،مدت اقامت شان تاب، اوقات فر

به  و کنندانم از مذهبی وغیرمذهبی دیدن می گردشگری نیز مراسم مذهبی از مکان ای دیگر در

 (  6021903همکاران، مؤمنی و) گند منظوره با اولویت زیارت است نبارتی اهداف مسافرت هن ا

جایگزین « زیارت»ی  توان با کلمه را نمی« گردشگری مذهبی»باید به این نکته اشاره کرد که 

رود  اما در گردشگری  کنشگر به قصد زیارت به مکان مقدس مذهبی دین خود می کرد  در زیارت

           مذهبی ممکن است ی  مسلمان برای بازدید از کلیسای تاریخی به ش ر دیگری سفر کند 

   تری یارت و انجام انمال مذهبی نیست و طیف گستردهدر گردشگری مذهبی هدف از سفر صرفا ز

                                                           
1 Timoti 
2 Elsen 
3 Teoman 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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      شود  برای مثال حضور در کنفرانس مذهبی، رویدادهای  از سفرهای مذهبی را شامل می

 شوند  اجرای کنسرت موسیقی مذهبی جز گردشگری مذهبی محسو  می و مذهبی -فرهنگی

طول مدت  ازمان یافته بودن سفر،(  گردشگری مذهبی بر حسب سه نامل میزان س1،302:990)مایر

 ( 911:،0:شوند )برایان،ها و اهداف سفر دسته بندی می انگیزه اقامت،

 و در همیه ابعیاد   :ننوان ی  واقعیت اجتمانی به شناختی، جامعه انداز گشم گردشگری مذهبی از

 ق ایجیاد طریی  ننوان ی  کا ی معنوی از سطوح زندگی حضور دارد و از این لحا  فرهنگ زیارت به

 و یکیی از  شیود  جمعیی دییده میی    نبیادات فیردی و   حا ت روحی، اجرای مراسم مذهبی معنیوی و 

  هیای زنیدگی جمعیی از    سب  رفتاری و زبانی و های فکری، ترین مجاری اشانه فرهنگی درقالب م م

 .( 993:،16)فقری، نسلی به نسلی دیگرشده است

و کارهیای اجتمیانی    سیاز  ه تجربه انسیانی و مقدس مربو  ب امور برخی جامعه شناسان، نظر در

 وامیور   شیود   داند که از طرف افراد به اشیاءداده می که امیل دورکیم، تقدس را صفتی می گنان است 

2 9،1933نیدارد )ویلیم    ربطی به خصلت ذاتیی هن یا   گیرند، می اشیالی که در ادیان مورد پرستش قرار

گه پیگیده خصوصیتی یکسان را اراله  شده،گه ساده و دورکیم انتقادات دینی شناخته به نظر ( ::

کننید و   داندکه ماهیت گیزهای مقدس را بیان می دورکیم انتقادات دینی را نمودهایی می دهند  می

که گگونگی رفتار انسان را در برابیر گیزهیای    مقرراتی هستند معتقد است انمال مذهبی یا مناس ،

 ( 03-19 19092، 0کنند )دورکیم مقدس معین می

منشیأ   و انید  جوام، داشته هاومراسم هیینی، کارکردی ضدساختاری در به انتقاد ترنر زیارت،جشن

واسیطه   های اجتمانی وتجربه رابطه بی رواج موقت نقش ها گرایش به جوام، محلی غیرساختاری، هن

انی   سفر به نقا  مقدس باتحری  این دست احساسیات ب  بین مردم بوده است گردشگری مذهبی و

 ( 2100 1901 ،1شود )ترنر میان پیروان مذهب می حس تقدس نسبت به مکانی جغرافیایی در ایجاد

هیای افیراد و    ی تکرارکنش واسطه ننوان واقعیت اجتمانی، درسطح نینی به گردشگری مذهبی به

 ازسیوی دیگیر،   های هنرا کسب کرده اسیت   حاصل از هن به صورت ن اد درهمده است و ویژگی برهیند

مستلزم  ی گردشگری مذهبی برای افراد توجیه وپذیرفتنی شود و این امر  زم است نظم ن ادی شده

گری حفاظی ازتعبییرات شیناختی و هنجیاری را بیر روی     ج ان نمادی و نقیدتی است  فرایندتوجیه

مل ن ن ادمندی زیارت حاصل انجام مکرر ( 239 1931، 6کشد تا هنرا پذیرفتنی کند )برگر واقعیت می

نظام ن ادی و توجی ی زیارت اغلیب شیامل مجمونیه     احکام شرنی است  گارگو  هدا  و زیارت در

نمیدتاً از   تفصییل همیده اسیت و     به ها احادی  و روایاتی است که درباره فضیلت و ثوا  هن در کتا 

                                                           
1 Meyer 
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تجربه ذهنیِ گردشگری مذهبی حاصل روند پیرورش   .طرف مراج، شیعی مورد تأکیدقرارگرفته است

پیرورش   محتویات خاصی کیه در  اما مضامین و اجتمانی و درونی شدن وجه دینی گردشگری است؛

 متفاوت است  ی دیگر ای تا جامعه از جامعه هیند،می اجتمانی اولیه به صورت درونی در

ب تیرین   کسانی کیه ارتبیا  دارنید،    به هنگام برخورد با کنند تا از دیدگاه گافمن، مردم سعی می

هیای متعیدد    کارگیری تکنی  به ممکن را ازخود اراله دهند  انجام گنین نملی نیازمند ذهنی تصویر

واق، نونی پوشاندن معایب و نیو  فردی درج ت اراله دادن گ ره مثبت از  در پیش شناختی است 

شیار و نظرییه    (  با توجه به نظرییات کینش متقابیل نمیادی کیولی،     :216 1930، 1خود است )ریتزر

احسیاس   تأثیر نیز های جامعه و بخش تأثیرات گردشگری بر فرهنگ، مذهب و دیگر ن،نمایشی گافم

 شود  میزبان بر رضایت گردشگران از سفرشان استد ل می  رفتار جامعه امنیت و

براساس دو محرک اساسی برای گردشگراست  یکی غم غربیت کیه سیبب     :شوتن  نظریه فرانس

مالمت ویکنواختی زندگی روزمیره بیه دنبیال نیونی      تنش،کننده امروزی برای گریزاز شود مصرف می

و  یابید؛  هایشان میی  شده بازندگی هشتی و همسازی با زندگی باشد که هن را درگذشته کشورهای تباه

گردشیگران درپیی فرصیتی     انید،  های اصییل  دهد گردشگران درپی تجربه دیگری اصالت که نشان می

بیه نبیارتی    ( 216 1930ی میزبانشان بیندازنید )شیوتن،   تا از پس پرده نگاهی به زندگی واقع هستند

و گیاهی   نونی پدیدار شناسانه به مقوله گردشگری دینی پرداخته است  اما این تجربه دینیی درونیی  

ساختارها و ن ادهیا از سیویی و نییات و     کنش هدفمند اغلب موارد تحت تاثیری   ش ودی به ننوان

عنی هم کنشی معطوف به انگیزه است و این انگیزه روانیی و  ی قصد و یا حا ت روانی کنشگران است 

ذایقه هن تحت تاثیر سیاختارها و  یا ندم گرایش به هن و به تعبیر بوردیو  معنوی است و هم گرایش و

هیای مختلیف تجربییات نسیلی     جیایی کیه نسیل   ن ادهای اجتمانی فرهنگی و سیاسی اسیت و از هن 

هنگی هن ا از جمله ذایقه گردشگری دینی هن ا با هم متفیاوت  های اجتمانی و فرمختلفی دارند ذایقه

و و انتقادی  سکیاست  در نین حال در کنش گردشگری دینی و مف وم حداقلی هن زیارت ابعاد منا

کینش ذهنیی و هیم بیه ننیوان      ننوان  تجربه دینی قابل مالحظه است و هر کدام از این ابعاد هم به

ن یادی   -انی بر ساختی اجتمانی تحت تاثیر نوامل ساختاری ذایقه اجتمکنش نینی به ننوان ی  

هیای  تغییر ذایقه گردشگری در  ییه  گیرد  به نبارت دورکیمیقرار می های مختلفو فردی در نسل

هیای اجتمیانی اسیت و    واقعیتها و اجتمانی نشان دهنده تغییرات فرهنگی جامعه در تقدس پدیده

ان دهنیده کینش اولوییت دار در سیاحت اجتمیانی و فرهنگیی       یا دور شدن به این ذایقه نشنزدی  

 کنشگران است 

 

 

                                                           
1 Ritzer 
2 Shoten 
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 2ذایقه گردشگری یک بر ساخت اجتماعی

که تحت به انجام ی  کنش اجتمانی ی  بر ساخت اجتمانی است  ذایقه یا تمایل و گرایش

های اخصیکی از م مترین ش»ذالقه در واق،  1برای بوردیو گیرد تاثیر نوامل نینی و ذهنی شکل می

ها و ای از سالیق زیبایی شناختی برای سب فرهنگی است که نه تن ا شکل ساده -سرمایه نمادین 

ای را شود که نقش نمدهکا های خاصی نیست بلکه به ننوان ی  شاخص تمایزگذاری محسو  می

های رین میدانبرای بوردیو، ذالقه یکی از م مت ( 3321900،:)هینی  کند در ساختار میدان ا ایفا می

مبارزه در باز تولید فرهنگی و مشرونیت قدرت است و ذالقه نالوه بر ابزار قدرت، ی  ابزار سلطه نیز 

باشد  طبقات برتر جامعه ازذالقه فرهنگی متمایز هم برای نشان دادن پایگاه برای طبقات برتر می

هنگی اجتمانی و سیاسی های فرشان و هم برای حفظ مناف، و امتیازاتشان در حوزهاجتمانی

دهد که به سطوح هموزشی و   بوردیو به طور کلی سه نوع ذالقه را تشخیص میکننداستفاده می

اصیل است  یعنی؛ ذالقه کسانی که  اولین نوع ذالقه، ذالقه نابی»د  طبقاتی افراد بستگی دار

شود  این نوع میگفته « فرهنگ متعالی»محصو ت فرهنگی هن ا مشرونیت دارد که به اصطالح 

)موسوی، « شود های طبقات برتری که سرمایه فرهنگی زیادی دارند یافت میذالقه در بین گروه

ذالقه متوس  یا معمولی است که ذالقه طبقات متوس  یا خرده بور وا را  دومین ذایقه ( 219  1930

به گمان  دهد ا تشکیل میدهد سومین ذالقه، ذالقه نامیانه است که ذالقه طبقات کارگر رتشکیل می

های فردی و معانی بینا ذهنی استوار بوردیو، تبیین زندگی اجتمانی نه فق  بر ساخت که بر کنش

است و حتی در این میان نباید در واکنش به ساخت گرایی واقعیت هن را به پدیدارهای بیناذهنی و 

زمان و توأمان کنش افراد و ساختی مبین تبیین هم -فردی فروکاست  تحلیل یکپارگه کارگزاری

بر زندگی اجتمانی  مانند نظریه کنش و جامعه شناسی کنش بوردیو ی بروز هن هاست زمینه ساخت

کند  گنان که به انتقاد بوردیو برای جامعه شناس نه فق  توجه ی ذهنی نگاه میرا از منظر تجربه

ست، بلکه درک این نکته نیز ضرورت دارد که این دو بُعد گگونه به طرز به هر دو روی قضیه  زم ا

نوامل محی   از این رو ( 91621900پور، محمدی،)جالیی اندتفکی  ناپذیری به هم گره خورده

سرمایه اجتمانی کنشگر بر گگونگی ذایقه اجتمانی ، و کیفیت و رضایت از زندگی )انتماد، اجتمانی

 ای دارنددهتاثیر تعیین کنن فرد

حسب توضیحات در سطور قبلی گارگو  نظری این مقاله تلفیقی از نظریه کنش وبیر و نظرییه   

ها، گردشگری مذهبی هم به ننوان یی  کینش ارزشیی و    این نظریه با استفاده از ذایقه بوردیو است 

ت کیه  ای اسی ذایقه به ننوان میدان نمل اجتمیانی  وان کنشی معطوف به هدف تحت تاثیرهم به نن

ای دارند و ایین نحیوه تعامیل    ساختارها و نظامات اجتمانی فرهنگی جامعه در هن نقش تعیین کننده

ساختارهای اجتمانی و فرهنگی با کنشگران اجتمانی است کیه در مییان نسیل ای مختلیف جامعیه      

                                                           
1 Bourdieu 
2 Heank 
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هید  بیا   دهای کنشگران در میدان نمل اجتمانی را تحت تاثیر قرار میذایقهکند و یا ذایقه سازی می

دانست که ناظر بیه دو کینش   توان گردشگری مذهبی کنشی نینی و ذهنی وام گیری از نظر وبر، می

و بر اساس نظریه ذایقیه بوردییو انجیام ایین کینش       معطوف به هدف و کنش معطوف به ارزش، است

تحیت تیاثیر    است به ننیوان یی  بیر سیاخت اجتمیانی     معطوف به هدف و ارزش  نینی و ذهنی که

 گیرد   نسلی و متغیرهای محیطی مختلف قرار می تجربیات

 

 روش شناسی تحقیق

ایین نیوع پیژوهش بیرای فیراهم هوردن       نوع مطالعه حاضر پژوهش توصییفی ی پیمایشیی اسیت     

کنید  جامعیه همیاری ایین      هایی را از راه تعامل با افراد در ی  موقعیت گیردهوری میی   اطالنات، داده

از  1931نی که روزهای پنج شینبه و جمعیه  سیه میاه تابسیتان      اند از کلیه گردشگرا پژوهش نبارت

انید کیه    های گردشگری در روستاهای دارای امامزاده سمیرم بازدید کرده اماکن مذهبی و دیگر جاذبه

نفر بر اورد گردید  و از میان هن ا تعیداد   3099تعداد هن ا طبق همار اداره اوقاف و امور خیریه سمیرم 

روز( انتخیا  شیدند و    :9) س میه بندی مطبق بر لسلس تعداد روزهای مذکورنمونه بر اساس  009

و  سپس این نمونه به صورت تصادفی ساده و به صورت مساوی بر اساس سن و جنس انتخا  شیدند 

اسیتفاده    اطالنات از پرسشینامه  طالنات کامل اخذ شد برای گرداوریا از نمونه 099که از این تعداد 

پرسشنامه توزی،  11ایایی پرسشنامه موان، رونق گردشگری مذهبی ابتدا تعداد برای محاسبه پشد و 

مییزان هلفیای   گذاری، پایایی پرسشنامه بر اساس هلفای کرونبیا  محاسیبه گردیید      شد و بعد از نمره

بیود؛   01/9کرونبا  ج ت بررسی همسانی درونی پرسشنامه موان، توسعه رونق گردشیگری میذهبی   

 رسشنامه فوق مورد تالید شد بنابراین پایایی پ

 

 2تعریف نملیاتی و نحوه سنجش متغیرها

گوییه( و   10برای سنجش متغیرهای گردشگری مذهبی که تعاریف نظری هن ا قیبال ذکیر شید )   

هیا و همگنیین   گویه( مورد استفاده قرار گرفتند و با استفاده از بار ناملی گوییه 10) ذایقه گردشگری

دشیگری  بیرای سینجش گر   هن ا مورد سنجش و تایید قیرار گرفتنید    یبا ، انسجام درونضریب کرون

، برنامیه رییزی   )انگیزه سفر،طول مدت اقامیت  گویه 10در مجموع از  مذهبی2 بر اساس مبانی نظری

میزان کسب احساس هرامش روانیی،   ل،اهداف و تعداد سفرهای مذهبی در سا شده و هدفمند بودن،

تا هگیاهی و همیادگی روانیی در    یگران به انجام هن،( استفاده شد میزان ضرورت و نیاز به هن،تشویق د

سخنرانی تشویقی در  و ساماندهی مکان ای مقدس،مشارکت در توسعه  و اماکن مقدسه، زیارت مورد

 مکان ای مقدس، را مورد سنجش قرار دهد 

به سایر انواع  جیح، ترگرایش نگرش،گویه که  10سنجش ذایقه اجتمانی  همگنین برای

پس از  است  تمرار هن را مورد سنجش قرار دادهردشگری و تشویق دیگران، تمایل به تکرار و اسگ
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گردشگری را  ذایقه ها در نرم افزار و ساختن متغیر جدید،وزن دادن و انجام سایر مراحل همایش داده

  مورد ضعیف و متوس گرایش و تاثیرات هن میزان گرایش به گرایش قوی،د ،انگیزه بر اساس نگرش،

 سنجش قرار گرفتند 

شیود  بیه منظیور ارالیه      های هماری مختلفی استفاده می ها از هزمون وتحلیل داده به منظور تجزیه

های توصیفی به بررسی جامعه هماری مورد مطالعه  ها ابتدا با استفاده از تحلیل تفسیر مناسبی از داده

حیال اولیین    نین وصیفی غالباً مفیدترین و درها در بخش ت وتحلیل داده شود  برای تجزیه پرداخته می

ها بر اساس یی  میالک منطقیی اسیت و سیپس اسیتخراج        ها مرتب کردن داده قدم در سازمان داده

هییای مرکییزی و پراکنییدگی اسییت و در بخییش همییار اسییتنباطی از هزمییون فریییدمن بییرای   شییاخص

 های هماری استفاده گردید  وتحلیل داده تجزیه

 
 ف جدول بقاع متبرکه و امامزادگان و مقابر سمیرم نمونه و جامعه آماریتوصی 2جدول شماره 

  1931منب،2اداره اوقاف و امور خیریه ش رستان سمیرم، 

 های پژوهشیافته

 

 هاتوصیف داده

درصد( را 01کننده در پژوهش حاضر، )شرکت 099از کل نمونه های هماری مطالعه شده، از بین 

مربو  به دامنه سنی بین  ه سنی،دادند  بیشترین فراوانی گرودرصد( را زنان تشکیل می11مردان و )

بیود  همگنیین    11/19با انحراف استاندارد  16/03درصد بوده است  میانگین سن 01سال  01تا  91

 مکان نام و نشان
نسب به 
امامان 
 شیعه

فصل 
گردشگری 
 و زیارت

جمعیت 
پیرامون 
 به نفر

میزان 
گردشگر در 
 سال به نفر

فاصله از 
سمیرم به 
 کیلومتر

زید بن علی 
 )زینعلی(

روستای 
 قلعه قدم

 11 نفر 1999: رنف 199 گ ارفصل امام سجاد

 99 نفر 3999 نفر 1999 گ ارفصل امام سجاد ش ر ون  معصومه خاتون
 01 نفر 1999 نفر 0999 گ ارفصل امام موسی ش ر کمه بی گل خاتون بی
 99 نفر 1999 نفر 0999 گ ارفصل نامشخص ش ر حنا بی ناز بانو بی

 امامزاده احمد
روستای 
 خفر

 39 نفر 1999 نفر 999: تابستان امام موسی

 امامزاده محمد
روستای 
 خفر

 39 نفر 1999 نفر 999: تابستان امام موسی

 امامزاده محمد
روستای 
کیفته 
 گیوسین

 19 نفر 199 نفر 1999 تابستان امام سجاد

 زاده داوود امام
روستای 
 ک نگان

 119 نفر 1999 نفر 1199 گ ارفصل امام سجاد

 امامزاده احمد
روستای 
 ه  ملخ

 تابستان امام موسی
کمتر از 
:9 

 69 نفر1999
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سال بود  توزیی، پاسیخگویان بیر حسیب تحصییالت       61و حداکثر هن  9:بود  سن  66/99میانه هن 

هیا   درصید هن 9/99اسیی،  درصد نمونه مورد بررسیی دارای تحصییالت کارشن  9/09دهد که  نشان می

درصید هیم دارای تحصییالت     1درصید دارای تحصییالت کیاردانی و     1:/1دارای تحصیالت دیپلم، 

کننیدگان مربیو  بیه دوره    تیرین تعیداد شیرکت   رو بییش  ایین  باشیند  از  کارشناسی ارشد و با تر می

 درصد( بودند 9/09کارشناسی )

 

 تحلیل روابط متغیرها
 

 انی پاسخگویان در اولویت اول و دوم ترجیح گردشگری در گروههای سنیتوزیع فراو 1شماره جدول 

 

 اولویت دوم ترجیح گردشگری اولویت اول ترجیح گردشگری

 مذهبی فرهنگی تفریح
طبیعت 

 گردی
 مذهبی فرهنگی تفریح

طبیعت 

 گردی

مهمترین 

گردشگری 

مورد نظر شما 

 در زمان حال

 3 11 :: 10 6 11 :: 61 جوانان

 0 90 0: 3: 6 90 0: :9 نمیانسا 

 11 :1 6: 13 19 16 6: 10 بزرگسا ن

مهمترین 

گردشگری 

مورد نظر شما 

 در آینده

 0 11 11 60 0 13 :1 69 جوانان

 3 91 99 0: 6 :9 91 91 میانسا ن

 11 :1 13 10 3 11 9: 10 بزرگسا ن

 منب،2محاسبات تحقیق حاضر

 

خگویان در اولویت اول و دوم ترجیح گردشگری در گروه یای  مقایسه میانگین توزی، فراوانی پاس

در گروه ای سنی جوانان ترجیح گردشگری حیال و هینیده هن یا گردشیگری      دهد کهسنی نشان می

درصد از جوانان نمونه تحقییق اولوییت اول و دوم هن یا در حیال و      69تفریحی و به صورت میانگین 

ه تمایل نسل جوان به  نشا  و تفریحیی اسیت در حیالی    هینده تفریح و تفرج است و این نشان دهند

و دوم هن یا گردشیگری میذهبی اسیت و بیه صیورت مییانگین        ه برای گروه بزرگسیال اولوییت اول   ک

خیود در حیال و هینیده را اولوییت گردشیگری       بزرگسال تحقییق اولوییت اول و دوم   درصد نمونه19

اولویت اول و دوم گردشیگری هن یا در حیال و     اند در حالی که در گروه میانسا نمذهبی بیان نموده

 هیا را ها تفاوت معنادار هماری در ذایقه گردشگری نسلهینده نمدتا فرهنگی و مذهبی است  این داده

 دهد   حال و هینده نشان می
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 آزمون فریدمن ترجیح گردشگری مذهبی 9جدول شماره 

 گروضعیت عوامل در مقایسه با یکدی ها میانگین رتبه متغیر

 رتبه اول 0/0 ترجیح گردشگری تفریحی

 رتبه دوم 0/: ترجیح گردشگری طبیعت

 رتبه سوم 93/0 ترجیح گردشگری تاریخی

 رتبه گ ارم 0/:9 ترجیح گردشگری مذهبی

 رتبه پنجم 09/9 فرهنگی -ترجیح گردشگری

 رتبه ششم :/03 سایر انواع گردشگری

 محاسبات تحقیق حاضر منب،2

 

در اولوییت   0/0و توریسیتی بیا ضیریب    دهد گردشگری تفریحی ها نشان مین رتبهنتیجه میانگی

  09/9گردشگری مذهبی بیا مییانگین   در اولویت دوم قرار دارد و 0/:گردی با میانگین  طبیعت اول و

 در رتیه گ ارم قرار دارد 

سیطح  درصید اطمینیان یعنیی در     33و در سطح Chi-Square =11/1نتیجه این هزمون با مقدار 

 دار است  ( معنی.Asymp. Sig=9991/9درصد ) 1خطای 

 
رضایت از  ،اعتماد سن، گردشگری مذهبی و ذایقه، هایماتریس ضریب همبستگی مولفه 1جدول شماره 

 امید به آینده، کیفیت زندگی زندگی،

 منب،2محاسبات تحقیق حاضر 

 
گردشگری 
 مذهبی

ذایقه 
 گردشگری

 دینداری اعتماد سن
کیفیت 
 زندگی

امید به 
 آینده

گردشگری 
 مذهبی

1 .789** .505** .165** -.089** -.089** .003 

. .000 .000 .000 .000 .000 .884 

ذایقه 
 گردشگری

.789** 1 .679** .180** -.078** -.078** .030 

.000 . .000 .000 .000 .000 .176 

 سن
.505** .679** 1 .335** .051* .051* .035 

.000 .000 . .000 .022 .022 .119 

 اعتماد
.165** .180** .135** 1 .023 .023 .086** 

.000 .000 .000 . .298 .298 .000 

*1.000 1 023. *051. **078.- **089.- دینداری
* .056* 

 .000 .000 .022 .298 . . .013 

 کیفیت زندگی
-.089** -.078** .051* .023 1.000** 1 .056* 

.000 .000 .022 .298 . . .013 

 امید به آینده

 

.003 .030 .035 .086** .056* .056* 1 

.884 .176 .119 .000 .013 .013 . 
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 ضرایب رگرسیون متغیرهای موثر بر گرایش به ذایقه گردشگری 1جدول شماره 

 خطای معیار B متغیرها
 ضریب
 بتا

T 
 سطح

 معناداری

 /111 3:/:9  /61: 0/0 مقدار ثابت
 /111  /9:9 /936 / 3::  یت از زندگیرضا

 /111 9/10 /9:1 /993 /1:: امید به آینده
 /112 0/1 /9:0 /901 /11: تقید به مناسک دینی
 /111 19/1 /116 /961 /09: اعتماد اجتماعی
 /111 61/9 /:16 /909 /136 گروه سنی
 /111 :/99 /9:1 /911 /91: کیفیت زندگی

 /111 9/9 /111 /111 /112 مقطع تحصیلی

 منب،2محاسبات تحقیق حاضر

 
 تحلیل واریانس برای تعیین معناداری معادله رگرسیون

 منبع تغییر
 مجموع

 مجذورات
میانگین 
 مجذورات

 درجه آزادی مقدار
 سطح

 معناداری

 (a) 111 19 116 190:2099 190:0/:01 رگرسیون
  :10:9  11210 0/160:93: باقیمانده
  21111   21111271 کل

 منب،2محاسبات تحقیق حاضر

 
 خالصه مدل رگرسیون متغیرهای موثر بر گردشگری مذهبی

R  جذرR مربعR تعدیل شده 

131/ 111/ 112/ 

 

انتماد  های جدول رگرسیونی نشان دهنده این امر است که متغیرهای رضایت از زندگی،داده

گی دارای بیشترین تاثیر و با ترین امید به هینده، تقید به مناس  دینی و کیفیت زند اجتمانی،

ایت از که نشان دهنده رضهایی هبی دارند به نبارتی مولفهضریب در ساختن سازه گردشگری مذ

    ها و ضرایب رگرسیونی نشان باشد  دادهدارای بیشرین تاثیر می شرای  زندگی و ساختاریاست

موثر بر گرایش به گردشگری را تبیین  تغییرات 3:و مناب، یاد شده فق  درصد دهد که متغیرهامی

پذیرد و نوامل یاد شده به این معنا که از متغیرها و نامل ای متعدد و فراوانی اثر می کند و بازگو می

 نماید نوامل مذکور را تبیین می 3:درصد
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 گیرینتیجه

 رهنگ جوانی،تردید مطالع  ذایقه گردشگری جوانان جدا ازسایر رفتارهای جوانان و خرده فبی

مکان و به  توان تاب، مصرف زمان،میسرنیست و بر همین قیاس ذایقه گردشگری جوانان را می

دهد که ذایقه گرایش به های تحقیق نشان میداده تعبیری همان میدان نمل اجتمانی دانست 

ها و تغییرات تحت تاثیر گالش مذهبی به ننوان ی  واقعیت اجتمانی و فرهنگی،گردشگری 

ها و رهنگی و اجتمانی جامعه ایرانی است  طبیعی است که کنشگران اجتمانی جامعه ایرانی گالشف

متاثر از فرهنگ دینی و گفتمان  زمره و ج ان زیست اجتمانی خود رافراز و فرودهای زندگی رو

های سال ای اخیر اصف ان و یکی از م مترین مناب، دانند  یکی از م مترین گالشمذهبی می

است  از های مرتب  با ان رات اجتمانی در استان اصف ان فرسایش سرمایه اجتمانی و شاخصتغیی

دهد کیفیت ( نشان می1931) تحقیق تقدیسی و همکارانش این روست که نتایج تحقیق همانند

، امید به هینده انتماد اجتمانی و متغیرهای دیگر بر گرایش به گرشگری زندگی،رضایت از زندگی

های  تمانگذار هستند  تجربیات مختلف نسلی در ایران از حی  سب  زندگی و گف مذهبی اثر

سبب ایجاد تلقی مختلف از زیارت و سیاحت و گردشگری مذهبی شده  هویتی و زبانی و شناختی

تر و بعد  است  بعد زیارتی و مناسکی و احساس مذهبی برای نسل بزرگسا ن و میانسا ن پررنگ

ز تفریحی برای جوانان بیشتر است  به نبارتی ت و گشت و گذار و دیدار از مراکتفریحی و اوقات فراغ

های نقالنیت و نونی فردباوری، و نونی ترجیح کنشی، در حوزه  جنبه« گذار نسلی تجربه نسلی و»

گردشگری مذهبی ایجاد نموده است گراکه اغلب گردشگران به ج ت دوری از فضای خش  اداری 

   انی برای لذت بردن و شادی کردن هستند و به ج ت حرمتی که برای و ش ری به دنبال مک

اند و در دل و جان و ذهن مردم این احترام نقش بسته است، نگرش هنان های مذهبی قایلمکان

های مقدس این است که در این اماکن تن ا باید به گریه ها و دیگر مکاننسبت به حضور در امامزاده

ها را نه فعالیت های نشا  هور  البته برخی از جوانان و سالخوردگان، این مکان و دنا و نماز پرداخت

 دارند بیشتر دوست می

دشگری در رتبیه گ یارم،   که گردشگری مذهبی در ترجیح گر دهدنتایج تحقیق حاضر نشان می

دهید ذایقیه   ( نشیان میی  1903) این تحقییق ماننید نتیجیه تحقییق کالنتیری و فرهیادی       قرار دارد 

بیه   ردشگری جوانان تابعی از میدان ای نمل اجتمانی حیوزه هیای مختلیف جامعیه ایرانیی اسیت       گ

انید گیرایش کمتیر    ( اشاره نموده916:) ( و کزرین 919:) نبارتی همگنان امین مصطفی در مصر

جوانان به گردشگری مذهبی تحت تاثیر نظام باورها و نگرش ای هن ا به فرهنگ دینی و نظیام دینیی   

بنابراین گردشگری به ننوان کنش فرهنگی بر اسیاس هرای بوردییو و وبیر در نظیام      ه است در جامع

هنجاری و رفتاری ،برساختی از نوامل ذهنی و نینی فضای کنش اجتمانی است و میزان گیرایش و  

ذایقه اجتمانی گروه ای نسلی مختلف تحت تاثیر نوامل نینی و ذهنی است که کنشگر در مییدان  

بیه نبیارتی در نیین حیال در کینش گردشیگری دینیی و مف یوم          نماید مشاهده مینمل اجتمانی 
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و تجربه دینی قابل مالحظه است و هر کدام از این ابعیاد   حداقلی هن زیارت ابعاد مناسکی و انتقادی

ذایقیه اجتمیانی بیر سیاختی     بیه ننیوان یی      ننوان کنش ذهنی و هم به ننوان کنش نینیهم به 

از ایین   گییرد  های مختلف قیرار میی  ن ادی و فردی در نسل -امل ساختاری اجتمانی تحت تاثیر نو

هیای  داننید کیه در حیوزه   روست که گردشگری تفریحی و تفرجی را فضایی برای نشا  اجتمانی می

دهند در فضاهای نشا  هور نمومی کمتر به هن توجه شده است  گردشگران بویژه جوانان ترجیح می

برای شادی کردن و گیوش دادن بیه موسییقی و بیازی کیردن و دیگیر        و طبیعی که هزادی بیشتری

 انید  کنند اگر شادی کنند مرتکب گناه شیده تفریحات دارد، باشند تا در محی  هایی که احساس می

رفتار مسئو ن گردشگری با می مانان و تربیت افراد متخصص و متع د برای راهنمایی گردشیگران و  

سبت به گردشگران و گردشگری از نیواملی اسیت کیه ایین میان، را      حسن نظر مدیران و مسئو ن ن

 کند   برطرف می

هایی را با خود همیراه  ها و مقاومتتردید توسعه گردشگری مذهبی در محی  روستایی،گالشبی

     ماهیییت گردشییگری و ورود گردشییگران بییه محییی  روسییتایی سییبب ورود خییرده   خواهیید داشییت 

که از طرفیی ایین خیرده فرهنگ یا بیویژه اگیر بیا فرهنیگ رسیمی          های مختلفی خواهد شد فرهنگ

همخوانی و همراهی نداشته باشد برای بخشی از محی  روستایی جذا  و برای بخیش دیگیری هیم    

هیای پیذیرش   بیرای بررسیی مکیانیزم    نیازمند تعامل و گفتگوهای بیشتر غیر قابل تحمل است و این

ف م و شناخت راهکارهیای توسیعه گردشیگری و     گردشگری دینی در محی  روستایی است از سویی

هیای پن یان فرهنیگ دینیی در     های در محی  روستایی مستلزم انجام پزوهش و تف م در  یهجالش

 مناطق روستایی است 
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 منابع
(  تحلیییل :193اکبریییان رونیییزی؛ سعیدرضییا، خراسییانی؛ محمیید امییین، امییام قلییی؛ لقمییان )         1

بی و طبیعییت گییردی در ب بییود کیفیییت زنییدگی سییاکنان نییواحی      تطبیقییی نقییش گردشییگری مییذه   

ریللزی و فصلللنامه برنامللهروسییتایی مییورد2 روسییتاهای امییامزاده داوود و رنییدان )ش رسییتان ت ییران(،   

   101-2110 0، شماره :دوره ،  توسعه گردشگری

، ترجمییه فریبییرز مجیییدی، سللاخت اجتمللاعی واقعیللت(  1931برگییر پیتییر و تومییاس  کمیین )  :

 ت ران 2 نشر مرکز 

(  متییا سییوات،  1930) اهلل  ذبیییح؛ احمیید ملکییان؛ ترابییی،  محمدرضییا؛ رضییوانی، سیییدنلیبییدری،   9

فصلللنامه ریییزی گردشییگری پایییدار )مییورد مطالعییه2 روسییتای میغییان(،   اسییتراتژی  بییرای برنامییه ابییزاری

  3:-219 19، شماره 0، دوره ریزی توسعه گردشگریبرنامه

، ترجمییه ب رامپییور و دیللن وسللاختاراجتماعی(  1901ترنییر، بییرای ان  کنتتامسییون و دیگییران )   0

 حسن محدثی، ت ران، کویر 

، نظریلله هللای متللاخر جامعلله شناسللی(  1903محمییدی، جمییال )جالیییی پییور، حمیدرضییا و   1

 ت ران2 نشر نی  

(  شناسیییایی 1939) ، محمیییدمظ یییری؛ هیییادی، جیییواد؛ رفیعییییبراتیییی، میییریم، نیییژاد،  حسییین  6

ی میوردی2 زیارتگیاه امیام     طالعیه گیذاری گردشیگری میذهبی در اییران )م     ی سیرمایه  هیای توسیعه   استراتژی

2 3، شییماره 9دوره ،  پژوهشللی برناملله ریللزی و توسللعه گردشللگری -فصلللنامه علمللیرضییا )ع(، 

193-00   

 ، مترجم باقر پرهام، ت ران2 نشر مرکز صور ابتدایی حیات دینی(  1909دورکیم، امیل )  3

تحلیلییی بییر شییناخت توانمنییدی ا و برنامییه ریییزی راهبییردی   (  1931، محمییود )رنجبییر دسییتنایی  0

2 3پژوهشییی برنامییه ریییزی منطقییه ای، شییماره  –، فصییلنامه نلمییی  0توسییعه گردشییگری در سیید کییارون 

190-39   

ریییزی راهبییردیِ  برنامییه(  :193) رکیین الییدین؛ افتخییاری؛ م ییدی؛ پورطییاهری، خلیییل رحمییانی،  3

هییای مییذهبی  توسییع  گردشییگری مییذهبی در منییاطق روسییتایی مطالعیی  مییوردی روسییتاهای دارای مکییان 

، 13، دوره فصللنامه علملی پژوهشلی برنامله ریلزی و آملایش ف لا       اورامان تخت، نجار و هجییج ،  

   09-260 1شماره 

ه هلای اساسلی در   شلناختی خاسلتگاه هلای ایلد     هلای جامعله   بنیان(  1930ریتزر، جرج )  19

 ، ترجمه تقی هزادارمکی، ت ران2 نشرسیمرغ شناسی جامعه

، ت یران2  سلیمای جهلانگردی اسلالمی   (؛ 1933رحیم پیور، نلیی و سیید حسیینی، سیید داوود )       11

  محیا

گردشللگری مللذهبی درکشللورهای اسللالمی ومقایسلله آن (  1939سییلطان مییرادی، محمیید )  :1

 2 تبریز انان ج ان اسالمپنجمین کنگره بین المللی جغرافید، با ایران

http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/issue_143_155_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+9%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1393.html
http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/?_action=article&au=3495&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D8%A8%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/?_action=article&au=18184&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/?_action=article&au=20568&_au=%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87++%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/?_action=article&au=2769&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/?_action=article&au=2787&_au=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF++%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/?_action=article&au=14362&_au=%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C++%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C
http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/?_action=article&au=2788&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/issue_143_155_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+9%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1393.html
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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