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چکیده
یک مقصد گردشگری برای رسیدن به مزیت رقابتی باید تضمین کند که تمامی جذابیتها و تجربههای گردشگریای که ونکات  ن را  ا هئ    
یت یزم نیر تت تتته یا
کرده ،از مقاصد دیگری که گردشگر مد نظر دارد ،متفاوت میباشد .بنابراین ،کیفیت تجربه گردشگر یکی از کلیدی ی
رقابتی برای جذب گردشگر به یک مقصد گردشگری میباشد .در این میان در زمینه کیفیت تجربه مذهبی گردش ونکات رگ ن یقحت  ق تا    
جامعی صورت نگرفته است .با توجه به موقعیت مذهبی شهر مقدس قم تاکنون فعالیتهایی در زمینه تجربه مذهبی گردشگر در این شهر
صورت نگرفته است تا بتوان از مزیت مذهبی بودن شهر قم جهت ارتقا گردشگری این شهر استفاده کرد و تجربه م یارب یبسانتم یبهذ    
  

گردشگران آن فراهم کرد .لذا پژوهش حاضر بدنبال شناسایی و مفهومپردازی کیفیت تجربه مذهبی گردشگر میباش وژپ نیا .د ه زا ش
نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطالعات توصیفی و از نوع پیمایشی میباش نارگشدرگ هیلک شهوژپ یرامآ هعماج .د       
خارجی شهر قم بودهاند که در فروردین و اردیبهشت ماه  6931به قم سفر کردهاند .برای تعیین حجم نمونه آماری از الگوی ک یل و رمو   

استفاده و تعداد نمونه  005نفر تعیین شد .جهت انتخاب اعضای نمونه آماری از روش نمونهگیری ترکیبی استفاده شد و جمعآوری دادهها
با استفاده از دو روش کتابخانهای ب ورم یار ر  شهوژپ تایبدا  و شور  نادیم ی  عیزوت(  و مج  ع عععععع ععععععععآوری پرسش ییاور .تفرگ ماجنا )همان     
پرسشنامه توسط خبرگان سنجیده شد و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت .تحلیل دادهه یلحت شور اب ا ل یلماع      

اکتشافی از طریق نرمافزار  SPSSصورت گرفت .نتایج و یافتههای پژوهش نشان داد که کیفیت تجربه مذهبی گردشگر شامل پ جن

دعب   

دانش افزایی دینی ،روانشناختی ،زیارتی ،اخ قال ی – عبادی و تعامالت فرهنگی – اجتماعی است .بررسی این ابعاد در جامعه پژوهش نشان

داد که همه ابعاد بجز بعد تعامالت فرهنگی – اجتماعی در وضعیت مناسبی قرار دارند.

واژگان کلیدی :گردشگری ،گردشگری مذهبی ،تجربه گردشگر ،کیفیت تجربه گردشگر ،تجربه مذهبی

1مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد ،تحت عنوان «شناسایی و مفهومپردازی کیفیت تجربه مذهبی گردشگر (مورد مطالعه :گردشگران خارجی شهر قم)»
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مقدمه
امروزه گردشگری یکی از مسائل مهم و مؤثر اقتصادی و از عوامل مهم و برجستًهًه ارتباطی ،اجتم رد یگنهرف و یعا   
سطح جهان محسوب میشود .در واقع ،گسترش زیرساختهای اقتصادی ،بهداشتی ،امنیتی و ارتباطی در قرن بیست
و یکم گردشگری را به واقعیتی اجتنابناپذیر در زندگی انسانها تبدیل کرده است .از ای  یرگشدرگ ،ور ن یکی زا 

  

ش-
صنایع کلیدی در هر جامعه است که میتواند توجه برنامهریزان را جلب کند ،زیرا این صنعت بر بس خب زا یرای شش شش
یگ دایز مجح رگید فرط زا .دراذ      
های جامعه ،از جمله بخشهای اقتصادی ،فرهنگی و زیست محیطی ت م ریثأ یی یی
مسافرتها در سالهای اخیر موجب شده است گردشگری یکی از بزرگترین صنایع در دنیا معرفی شود ،ب یروط ه   
که درآمد جهانگردی و گردشگری به همراه حمل و نقل مسافران در حدود  71درصد کل ص لیکشت ار ایند تاردا    
میدهد (غفاری و همکاران .)255 :3931 ،لذا مقاصد مختلف گردشگری با توجه به داشتههای خود در صدد ادعت  د   
بیشتری از گردشگران هستند .به عبارت دیگر هر مقصدی دارای مجموعهای از داشتههاست که ممکن است متفاوت
از مقاصد دیگر باشد .برای مثال شهر شیراز دارای داشتههای فرهنگی-تاریخی است که متفاوت از داشتههای مقصد
دیگری نظیر کیش است .رنجبریان و زاهدی (  ) 1389انواع مختلف گردشگری را شناسایی میکنند که ش لما

مو درا

زیر است :گردش یگنهرف یرگ    – ت و یرگشدرگ ،هنایوجارجام یرگشدرگ ،یخیرا ر ،ینامرد یرگشدرگ ،یشز        
گردشگری انبوه یا تفریحی ،گردشگری نوستالژیک ،گردشگری روس یات ی ،یرهش یرگشدرگ ،یموق یرگشدرگ       ،
گردشگری مبتنی بر کسب و کار ،گردشگری مذهبی ،گردشگری مبتنی بر روی شدرگ ،اهداد گگ گگگری ب طیحم یانبم ر    
طبیعی (طبیعت گردی) ،گردشگری با هدف دیدار بستگان .گردشگری مذهبی یکی از اشکال عمده گردشگری است
که شامل دیدار از اماکن مذهبی و انجام فرایض دینی و مذهبی است .در مواردی که اعتقادات مذهبی به عنوان عامل
یگیرن  نیا .د ن عو    
بسیار تأثیر گذار در ایجاد مراکز شهری ایفای نقش میکنند ،شهرهایی با کارکرد مذهبی ش م لک یی یی
شهرها ،معمو ًالًال در اطراف معابد و بقاع متبرکه به وجود میآیند .مشهد مقدس و قم ،دو نمونه از این شهرهای مذهبی
در ایران هستند که با توجه به ارزشهای دینی حاکم بر جامعه ،نقش بارزی در عرصه فرهنگ اسالمی نیز ب هدهع ر   

دارند .براساس برآورد سازمان جهانی سفر و جهانگردی ،1گردشگری مذهبی  26درصد از کل جریانهای گردشگری

جهان را به خود اختصاص داده است (آهنگران و ک ،یروپد

 .)25 :3931ح نارگشدرگ هک تشاد هجوت دیاب لا       

سفرکرده به شهرهای قم و مشهد دارای انگیزههای سفر متفاوتی نسبت به کسانی هستند که ب رهش ه ه و ناهفصا یا
کرمان سفر میکنند .امروزه بسیاری از مقاصد گردشگری رقابتی شدهاند و ضروری است نیازهای گردشگران به نحو
احسن تأمین شود تا بتوان رضایت ایشان را ایجاد کرده و به موفقیت نائل آمد .لذا ضروری است مدیران برنامه ریزی
مقاصد گردشگری در صدد ایجاد یک تجربه خوب برای گردشگران باشند تا از این طریق رضایت و وفاداری ایشان
را تحت تأثیر قرار دهند .بنابراین مطالعه تجربه گردشگر 2در مقصد گردشگری و تالش برای بهبود این تجرب رد اب ه   

ینماید .در واقع
نظر گرفتن داشتههای آن مقصد و انگیزههای سفر گردشگران سفر کرده به آن مقصد امری ضروری م 
یباشد .در مقایسه ب کی یراجت رفس ا
محصول اساسی در گردشگری تجربه مقصد گردشگری م 

 ،رفاسم ا باختن      
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یباش .د
مقصد گردشگری بستگی به خوشی و لذت مسافر دارد؛ زیرا تجربه سفر وی مرتبط ب م زین دصقم دوخ ا ییییی ییییی
محصول گردشگری تمامی تجربه مقصد گردشگری را که شامل بسیاری از بخشهای فردی مثل محل اقامت ،حمل
و نقل ،جذابیت ،سرگرمی ،شادابی و خدمات رفاهی میباشد ،یکپارچه میکند .در رابطه با اهمی رگشدرگ هبرجت ت    
میتوان گفت ،امروزه مقاصد گردشگری در جذب گردشگران با تأکید بر تجربهای که آنها ارائه میکنند ،با یک رگید
رقابت میکنند (منگ .) 21 : 2006 ،1برای رسیدن ب رد یتباقر یایازم ه

کی ،صخشم یرگشدرگ دصقم م دصق

        

گردشگری باید تضمین کند که تمامی جذابیتها و تجربههای گردشگری که تاکنون ارائه شده از مقاصد دیگری که

ی 3یک زا ی
گردشگر مد نظر دارد ،متفاوت میباشد (دوایر و کیم .)963 : 2003 ،2بن  تیفیک ،نیاربا ت رگشدرگ هبرج یییی یییی

کلیدیترین مزیتهای رقابتی مقصد گردشگری میباشد .کیفیت تجربه گردشگر به فعل و انفع ،رگشدرگ نیب تالا    
تهای محی دراد هراشا یط   
جوامع میزبان و ساکنان آنها ،ارائه دهندگان خدمات گردشگری ،نهادهای دولتی و موقعی 

(جنینگ و نیکرسون .) 14 : 2006 ،4برخی نویسندگان بیان میکنند کیفیت تجربه گردشگر باید ب لماع کی ناونع ه     

مؤثر در درک آنها از رقابت پذیری مقصد گردشگری مدنظر قلمداد شود و در نتیجه بر تصمیم گیری ،تصویر ،نیات
رفتاری آینده آنها نسبت به مقصد گردشگری تأثیر خواهد گذاشت (منگ.) 22 : 2006 ،
ص ح مر
شهر قم یکی از شهرهای مذهبی و استراتژیک ایران است و باوجود مراکز فرهنگ وارف ی ا وصخلا یلع ن صص صص صصصص
حضرت معصومه-سالم اهلل علیها -و مسجد جمکران و خانههای تاریخی و ...از زمین ادعتسا و ه د رگشدرگ بذج      
برخوردار است .در نتیجه رقابتیتر شدن بازارها ،شرکتها تالش میکنند با متمایزسازی محصوالت خود را از س ریا
رقبا متمایز کنند .صنعت گردشگری هم از این امر مس و تسین ینثت

اب یرگشدرگ دصاقم ی  هب د دنب لا رب دیکات          

داشتههای منحصربهفرد خود باشند و یا ب م دایب هبرجت داجیا ا ا ارب یندن ی خ نارگشدرگ و ار د

ریاس زا دصاقم           

گردشگری متمایز کنند و با توجه به موقعیت مذهبی که شهر مقدس قم دارد تاکنون فعالیتهایی در خور ای رهش ن   
در زمینه تجربه مذهبی گردشگر صورت نگرفته است تا بتوان از مزیت مذهبی بودن شهر قم جهت ارتقا گردش یرگ
این شهر استفاده کرد و تجربه مذهبی متناسبی برای گردشگران فراهم کرد ل کی ندرک مهارف اذ و بوخ هبرجت    
منحصربفرد برای گردشگرانی که به شهر قم سفر میکنند از اهمیت باالیی برخوردار است ،چرا که این ام بجوم ر   
تحت تأثیر قرار گرفتن رضایت گردشگر و وفاداری وی نسبت به شهر قم میشو نآ لابند هب و د قترا بجوم ای      
صنعت گردشگری شهر قم میشود .ضروری است گردشگران خارجی سفر کرده به ش راد مق ره ا فیک ی ی هبرجت ت     
باالیی باشند تا بتوان انتظار داشت آنها از سفر خود به این شهر راضی باشند و همچنین س  دوخ رف رر رررا ب رهش نیا ه    
تکرار کنند .از این رو شناسایی ابعاد کیفیت تجربه مذهبی گردشگر در شهر قم از اهمیت باالیی برخوردار است .ل اذ
هدف پژوهش حاضر شناسایی و مفهومپردازی کیفیت تجربه مذهبی گردشگر میباشد.

ف-
مبانی نظری در بیان مفهوم تجربه مذهبی و دینی 5و ارائه معنای جامع برای آن ،در بین اندیشمندان غرب التخا ی فف فف
های بسیاری دیده میشود .هر گروه از زاویهای خاص به آن نگریسته است و شاید بتوان گفت هر ک سا رب س اس    
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رشته تخصصی و گرایش غالب علمی خود ،به آن لباسی پوشانده که این امر ،ع  داجیا رب هوال ا هب ا رد م وهفم م ،نآ 

   

باعث بحثهای زیادی درباره آن گردیده است .اساس نگاه تجربی به دین و مذهب ،بر فراهم آوردن امکان اعتقاد به
فهمی دست اول از دین قرار دارد و میخواهد دین ،به عنوان نیروی واقعی در زندگی بشر پذیرفته شو رد شالت .د   
تفسیر مفاهیم دینی ،همچون خدا ،ایمان ،وجدان ،گناه ،رستگاری ،نجات و عبادت از طری یلجت و یدرف هبرجت ق     
احساسات ،باب تحقیقات مادی را درباره موضوعات دینی بر روی روانشناس تساب ،ناسیون خیرات ،نا ا اسانش ن ن      ،
جامعه شناسان ،فالسفه گشود و مباحث دنبالهداری را در بین دانشمندان به وجود آورد و برداشتهای مختلفی از این
اصطالح را به دنبال داشت به گونهای که نمیتوان به مفهوم واحدی برای آن دست یافت .گردشگر م رفس اب یبهذ    
خود به مکانهای مقدس ،زیارتگاهها و دیگر مکانهایی که جاذبههای دینی دارند نیازهای فطری و مذهبی خود را با
کسب اطالعات دینی مناسب و قابل توجه برطرف میکنند .زیارتگاهها مصرف فراوردههای معنوی هستند و سفرهای
زیارتی با موضوع معنوی چون کشف ،مواجهه ،یک مذهب یا عمل معنوی ،مراقبه ،برخوردهای جهانی و گفتگو اب    
اندیشههای مؤمنانه انجام میشود .در زیارت نوعی رغبت و میل نهفته است .راغب اصفهانی ،در مفردات ،زی ار ترا
به معنای «قصد و مالقات کردن» دانسته است .در معنای اصطالحی ،هرگونه دیدار و مالقاتی زیارت اطالق نمیشود،
بلکه زیارت با اشخاص و دیدار از اماکنی است که از نظر زیارت کنندگان دارای احترام ،ش و یرترب ،تفار

ق-
راخ ققق ققق

العادگی باشد و همینطور بر میل و حرکت حسی ،قلب و همگرایش جدی پیدا کرده و به زی دنوش ترا هه ههه احس سا
اکرام و تعظیم قلبی و انس روحی داشته باشد (یوسفی و همکاران.) 185 :1931 ،
از چشم انداز جامعهشناختی ،بخش زیادی از کارکردهای دین از جمله انسجامبخشی ،التیام بخشی و آرامش روحی
و معنوی از طریق مناسک (زیارت) حاصل میشود .کسی که مناسک دینی را انجام میدهد به یق تسد یرتشیب نی    
پیدا میکند و از این طریق به آرامش میرسد .بخش زیادی از تجربههای دشوار زندگی همچون نامالیم گرم و تا   
از طریق شرکت در مناسک دینی پذیرفته میشود .در جوامع شیعی ،زیارت اهل قبور و اماکن مقدس تأثیر ژرف رب ی   
یرود.
التیام بخشی و تخلیه عاطفی زائران دارد و «حاجتمندی» هسته اصلی اعمال زیارتی جوامع شیعی ب م رامش ه ییی ییی
زیارت به عاملی هویتساز و مثابه سرمایه فردی و معنوی نیز تبدیل شده است .جهانگردی زیارتی عام و شمارآ ل

نشاط معنوی انسان است .دیویس 1به زیارت به مثابه پدیدهای روحانی نگریسته است و امروزه در پدیده زی هب ترا   
مضامینی مانند «تمرین روحی» و آرامش اشاره میکنند (کرمیپور.) 64 :4931 ،
طبق مطالعات انجام شده گردشگر مذهبی هنگام زیارت اماکن متبرکه از تجارب مذهبی زیر بهرهمند میشود:
یه یرنه یا   
الف) زیباییهای معماری اسالمی اکثر اماکن مقدس شیعه به ویژه زیارتگاه امام و ام رلاگ لثم هدازما ییی ییی
بسیار باشکوه و مجلل هستند .انواع مختلف کارهای هنری تزئینی بر روی گنبد آنها به کار رفته اس رانم .ت هه هههه اب ا   
طال ،کاشی و آجرهای مذهبی تزیین شده است .بدین معنا میان زیبایی و آرامش مکانی زائر و عناصر موجود ،راب هط
او با خداوند به یاد میآورد؛ بنابراین افراد با زیارت بقاع متبرکه از جمله حرم حض هللا مالس هموصعم تر و اهیلع   
یبرن و تاکسا( د
مشاهده منارهها و کاشیکاریها و گنبدها از زیباییها و سبک معماری اسالمی لذت می ی

،یرفعج    

یگردد:
 227 :3931؛ احمدی شاپورآبادی و همکاران .) 109 :5931 ،در نتیجه شاخص زیر معرفی م 
Davis
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• لذت بردن از زیباییها و سبک معماری اسالمی.
ب) احساس عزت
یکی از سجایای برجسته در اولیای الهی عزتمندی آن بزرگواران است .عزت ح هک حور یارب تسا یتلا خود ار      
یتواند در شخصيت و رفتار انسان
غالب میبیند و از چیزی نمیهراسد .از ديگر تأثيرات روحي و رواني كه زيارت م 
ايجاد كند ،به دستآوردن عزت دنيوي و اخروي و سربلندي در نزد مردم جامعه ميباشد .روانشناسان و روان اواك ننن
بر اين عقيدهاند كه يكي از نيازهاي فطري و غريزي انسان اين است كه دوست دارد سرافراز و با عزت زندگي كند و
ت كههه دوستتت نداشتههه باشددد
ديگران ارزش و هويت براي او قائل شوند .هيچ انساني را در كره زمين نميتواننن يافت ت
عزتمند و با احترام زندگي كند ،زيرا اين كي

ميل دروني و ذاتي آدمي ميباشد (حاجیباباییان امیری .) 78 : 388 1 ،در

نتیجه شاخص زیر معرفی میگردد:
• احساس عزت نفس از طریق زیارت.
ج) ثمرات اعتقادی
اصول اعتقادي در شخص با زیارت ائمه اطهار علیهم السالم تقويت و تثبيت ميشود؛ چراكه انسان در هررر لحظههه از
عمر خويش ،ممكن است به داليل گوناگون دچار شبهه ،تزلزل اعتقادي و در نهايت شر ككك و كفررر گ در د د .در ح مر
مطهر اهل بیت علیهم السالم همه وقت مراسمهای مذهبی به زبانننه و یبرع یا

سیلگنا ی هدش رازگرب 

املع و و     

فضالی عالی مرتبهای در آنجا به سخنرانی میپردازند و ارزشهای دینی و مذهبی و روایات گوناگونی از اه تیب ل   
علیهم السالم بیان میکنند که این امر موجب تقلیل تزلزل اعتقادی و شک شبهه در افراد میشود .همچنین بعض ًاًا هب    
مناسبتهای مختلف نمایشگاههای مذهبی متنوعی گردشگر مذهبی و زائر هنگام زیارت ائم مالسلا مهیلع راهطا ه    
جذب فضای خارق العاده زیارت شونده میشود که او را به سمت عبودبیت با واسطه و یا توسل به زی هدنوش ترا   

ی-
میکشاند (کرمی پور 66 :4931 ،؛ حاجیباباییان امیری 84 : 388 1 ،؛ اسکات و جعفری .) 227 :3931 ،در نتیج م ه یی یی
توان شاخصهای ذیل را در نظر گرفت:
• انجام بهتر فرائض با زیارت بقاع متبرکه؛
• برخورداری از آموزشهای مذهبی؛
• ترسیم برنامه مذهبی برای زندگی؛
• بازدید از نمایشگاههای مذهبی و موزههای دینی؛
• بهرهمندی از پندها و موعظههای مذهبی.
د) سوغاتی مذهبی
منظور از سوغاتی مذهبی گروهی از اشیا هستند که محتوا یا شکل آنها یادآور آموزهها ،چهرهه  ای ا اما یبهذم نک     
خاص باشد .تعداد زیادی از این اشیا وجود دارند که معنای مذهبی پیدا کردهاند و لذا مناسک مذهبی از آنها استفاده
یدارن رد و د
میشود و توریستهای مذهبی آنها را به عنوان سوغاتی حتی بعد از بازگشت به خانههایش م هگن نا ییی ییی

ی-
هنگام اجرای مناسک مذهبی خود از آنها استفاده میکنند .در بقاع متبرکه و حرم مطهر اهل بیت علیهم السالم می ی

توان مالحظه کرد که هم در مناسبتهای خاص و هم غیر از آن توسط تولیت حرم و یا توسط خو یاذغ نارئاز د    
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نذری و یا سوغاتی آن شهر توزیع میشود و افراد بسیاری غذای نذری را به عنوان تبرک به منزل خود ب نایم و هدر   
اقوام خویش تقسیم میکنند و یا خود از آن بهرهمند میشوند و این خود ی و رهش نآ روآدا

یباشد
م رهطم مرح ییییی ییییی

(جعفری845 : 2000 ،؛ نهاوندی و نعمتی 154 : 1389 ،؛ اسکات و جعفری .) 227 :3931 ،در نتیجه شاخص زیر بی نا
میشود:
• بهرهمندی از غذای متبرک حرم؛
• خریداری محصوالت مذهبی مثل مهر ،پرچم و غیره به عنوان یادبود.
ه) برخورداری از روحیه دعا و تقویت آن
دعا کلیدی است که با آن گنجینه بخشایش الهی را میتوان گشود .دعا وسیله قرب الی اهلل و مغز عبادت الهی اس .ت
دعا کلید در رحمت رحیمیه خداوند و سبب ریزش برکات الهی است .زائران و گردشگران دینی و م دنوادخ یبهذ   
را غایت آمال خود دانسته و زیارت را روزنهای برای برقراری ارتباط واقع  دنوادخ اب ی و ربا  ا و قشع تابثا و ز     
تأثیرگذاری آن نسبت به مسائل دنیوی و مادی به مراتب بیشتر دانستهاند .زیارت سیر و سلوک دینی است که جه نا
یس اب رئاز .دزا    
طبیعت را به عالم باال و رهرو را به جماعت مؤمنان پیوند میدهد و رابطه رهرو و رهبر را پایدار می ی
نزدیک ساختن خود به جایگاه محبوب ،با او از طریق دعا تجدید پیمان میکند چرا که در آموزههای دینی نی هدمآ ز   
یباشددد .وجود
است که سالح مؤمن دعا میباشد و با دعای خود برای دیگران و نزدیکان خود به یاد ایش زین نا    م مم 
یکن وصخلا یلع د ص نارگشدرگ      
مسجد مقدس جمکران در شهر قم هزاران گردشگر و زائر را به خود جل م ب یی یی
خارجی به هنگام حضور در شهر قم به این مسجد مقدس مشرف میشوند و از نماز مستحبی حضرت مهدی عج اهلل
تعالی فرجه الشریف خوانده و از آن بهرهمند میشوند چرا ک ار نارکمج دجسم ه

وخ یارب یلحم ا آ زامن ندن ن        

حضرت و تقویت باور و تفکر مهدویت میدانند( .کرمیپور 68 :4931 ،؛ س ،یدنوکیردریم و یناحب

    .) 22 :1 393در

نتیجه شاخصهای ذیل در اثر حضور در حرم مطهر و زیارت بقاع متبرکه معرفی میگردد:
• دعا برای مؤفقیت در زندگی؛
• دعا برای دوستان و نزدیکان؛
• به جاآوردن نمازهای مستحبی.
و) انفتاح باب توبه و آمرزش گناهان
ت از گناه ه استتت .وقت ييي انساننن
يكي از الطاف خداوند به بشر گنهكار ،جعل «باب توبه» است .توبه بههه معنا ييي رجعت ت
ل حاللل وي گشتههه و
یرود ،عنايتتت خداا ش ما ل ل
سرگردان و نوطهور در معاصي ،به زيارت معصوم (عليهم السالم) م مم 
یبابایی ،یریما نا
بسياري از گناهان او بخشيده ميشود .اين مغفرت ميتواند در پي توبه زائر صور تتت گ جاح( دري یی یی
 79 : 388 1؛ جوادی 1385 ،؛ کرمیپور .) 69 :4931 ،بنابراین شاخصهای ذیل را میتوان عنوان کرد:
• تصمیم بر تقویت فضائل اخالقی؛
• تصمیم بر دوری از رذائل اخالقی.
ز) افزایش دانش و اطالعات
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جستوجوی دانش یکی اهداف گردشگری در اسالم است .قرآن کریم مسامانان را به جستوجو و شناد ی

مولع   

سودمند تشویق میکند ،بنابراین یادگیری و جستوجوی دانش نوعی گردشگری در اسالم است .گردشگر مذهبی در
جست و جوی کسب تجربه و یادگیری از سفرهای مذهبی میباشد لذا گردشگر مذهبی مشتاق است که از تاریخچه
مقصد گردشگری و سایر منابعی که منجر میشود اطالعات وی افزایش یابد ،آشنا شو یاجزوریف( د ی و نا

،ناراکمه    

 57 1 :3931؛ اسکات و جعفری .) 40 :3931 ،لذا میتوان شاخص زیر را بیان نمود:
• آشنا شدن با سابقه تاریخی – مذهبی شهر قم؛

• آشنا شدن با سابقه تاریخی بیت النور (خانه حضرت معصومه سالم اهلل علیها)؛
• آشنا شدن با فضائل علما.
ح) تقرب به خداوند
یکن .د
زیارت نوعی کشش و نیاز الزامآور دارد که انسان را به خارج ساختن فشارها و فریادهای درون م لیامتم ی ییی ییی
گردشگر مراقد شریف اولیای خدا از طریق دعا و گفتوگو با آنان و استمداد از ارواح مطهرشان با تقرب ب هاگرد ه   
خداوند متعال نیرویی دیگر میگیرد و نابسامانیها را با توسل بدانها بر خود هموار میسازد (حاجیبابایی ،یریما نا

  

 82 : 388 1؛ کرمی پور .) 62 :4931 ،در نتیجه میتوان شاخص زیر را بیان کرد:
• ایجاد حس تقرب به خداوند متعال.
ط) زیارت و امنیت روانی
يكي از تأثيرات رواني مهمي كه زيارت اماكن مقدس در روح و روان آدمي ايجاد د م ييي كنددد و م ييي توانددد از او ي ككك
شخصيت ايدهآل با رفتارهاي شايسته بسازد ،مسأله آرامش و آسايش قلبي و رواني زائر ميباشددد .انساننن باا ز راي تتت
اماكن مقدس بهو ژي ه حرم مطهر معصومين (عليهم السالم) ،در مييابد كه خود را متصل به كي

ن وري ييي مت كيزيفا ييي و

ن فض اها ييي معنو ييي و
الهي نمودهاست و اگر مشكالت او از راه عادي و طبيعي حل نشود ،به واسطه تمسك به چنين ن
يتواند مشكالت پيش روي خود را مرتفع سازد .در زم و بارطضا هک ینا
توسل به آن ذوات مقدس ،م 

و ینارگن   

تشویش خاطر بیماری فراگیری شده است و به رغم پیشرفت تکنولوژی ،این روند همواره رو به اف اهنت ،دراد شیاز   
یبابایی ،یریما نا
زیارت مراقد شریف والیان کرام ،مرهم و التیامبخش آالم روان و موجب آرامش روح است (ح جا ی ی

  

 82 : 388 1؛ دهشیری 77 :4931 ،؛ کرمی پور 64 :4931 ،؛ نهاوندی و نعمتی .)841 : 1389 ،در نتیجه شاخصهای ذیل
معرفی میگردد:
• برخورداری از آرامش روحی و روانی؛
• رهایی از مشکالت روحی و روانی؛
• کاهش استرس زندگی روزمره.
ی) مشاهده رفتار خدام و تأثیرپذیری از آن در خود
ل شايستههه
يتواند در رفتار و شخصيت انساننن ايجاد د كند ،،تعامل ل
يكي از تأثيرات ديگري كه زيارت اماكن مقدس م 
شخص زائر با افراد جامعه و احترام به حقوق ديگران ميباشد .این تأثیر از طریق مشاهده رفتار مؤدبان هنامرتحم و ه   
خادمینی که در حرم مطهر مشغول خدمتگزاری هستند نشأت میگیرد چرا که افراد عالوه بر قرار گرفتن در فض یا
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معنوی حرم با مشاهده رفتار خادمین ،از رفتار آنان متأثر شده و آن را الگو قرار میدهد .از جمل لله خصوص اي تتت ي ككك
انسان ايدهآل از نظر اسالم اين است كه درباره حقوق ديگران بسيار حساس ميباشد و هميشه سعي م ييي كنددد كههه باا
ف نما و یناحبس( دي
تمام وجود با خلق خدا خوش رفتار باشد و نيز خواستههههاا و نيازها ييي نيازمن اد ننن را بررر طرف ف
میردریکوندی 15 :3931 ،؛ جانبزرگی .) 88 : 378 1 ،در نتیجه شاخصهای زیر زیر بیان میشود:
• ارتباط با دیگر مسلمانان و تغییر نگرش نسبت به دیگران؛
• رفتار مهربانانه و مؤدبانه خادمین و کاهش حس غربت و تنهایی.
ک) زيارت و الگوپذيري
زیارت در واقع برقراری ارتباط روحی و معنوی با معصومین علیهم السالم است به گونهای که از طری اب ترایز ق    
سیره و منش آن بزرگواران و عظمت روحی و اخالقی آنان بیشتر آشنا میشود و با الگو قرار دادن آنها زمینه تق بر
ن ي ككك زن ناگد ييي
یآی ا .د ززز نيازها ييي اساس ييي انساننن ب ار ييي داشتن ن
و پیروی کردن از آن بزرگواران در او ب م دوجو ه ییی ییی
سعادتمندانه اين است كه ،هميشه كارهاي خود را همراه با كي

الگوي مناسب و شايسته انجام دهد و سعي كند هيچ

كاري را بدون اقتباس از آن الگو انجام ندهد .انسانها يي كه در طول تاريخ بشري ،به مقامات عاليه انساني و علمي و
غيره رسيدهاند ،همگي در زندگاني خود داراي كي

الگوي مشخص بودهاند و برنامههاي زندگي خود را به واسطه آن

ن
الگو ،تنظيم ميكردند .زيارت پيونددهنده انسان با ائمه معصومين (عليهم السالم) است .وقتي انسان به زيارت چنين ن
انسانهاي بزرگ و شريف نائل ميشود ،وقتی با سیره و سبک زندگی این بزرگواران آشنا میشود بايد به عنوان ي ككك
الگوي برتر از آنها كسب فيض كرده و اخالق ،رفتار و اعمال خود را با ساير خصوصيات آن بزرگواران منطبق سازد،
چراكه در اين صورت است كه زيارت معناي واقعي خود را پيدا ميكند (حاجیباباییان امی ،یر

18 : 388 1؛ جو ،یدا

 .) 1385در نتیجه شاخصهای زیر بیان میشود:
• الگو قرار دادن سیره ائمه اطهار علیهم السالم؛
• آشنا شدن با سبک زندگی اسالمی؛
• زیارت آرامگاه علما.
ل) امید به زندگی و رفع افسردگی
یکی از برکات و نقشهای ممتاز زیارت که آدمی را به رحمت الهی امیدوار میکن دیمون سح و د ی ار 

زا دوجو     

ن نكتههه در ز تاراي  ،،خيل ييي
انسان میزداید .اميد يكي از مهمترين و اصليترين قدمهاي اصالح هر كسي است و اين ن
يدانددد كههه اما ممم
ينگرد و م 
خوب مطرح شده كه زائر به امام ،به عنوان مظهر رحمت و بخشش و افاضه حق تعالي ،م 
يتواند هیجانهای خود را تخليه كنددد و بههه
قادر است زائر را به بهترين راه هدايت كند .در زيارت شخص افسرده م 
ت در او بههه
س خجالت ت
آرامش برسد .چراكه او ًالًال ،از بيان كردن مشكالت ،عليه او استفاده نخواهد شددد و ثاني ً،اًا ،احساس س
فو
وجود نميآيد .همچنین وقتي انسان به زيارت امامي نائل ميشود ،حاالتي چوننن ح نتسيرگ ،نز  ،،، ،،دعا ،،اعت اك ف ف
نيايش انجام ميدهد و لطف خداوندي و نظر آن بزرگوار (مزور) ،نتيجه و هديهاي است كه نصيب او م يييشو اذل ؛د   
یشو زا یرفاو تذل ،د
فرد با زیارت بقاع متبرکه از فضای روحانی و معنوی حرم مطه هب ر رر رررمن م د یی یی

 ترایز ا نی

یگی رد یمگردرس شهاک ثعاب و در
بزرگواران میبرد ،احساس تنهایی و غربت نمیکند ،با اماکن متبرکه انس می ی
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زندگی میشود (حاجیباباییان امیری 78 - 80 : 388 1 ،؛ کرمیپور 59 :4931 ،؛ ص داع و ناینادم لل لللف ،ر  ) 28 1 :4931در
نتیجه شاخصهای زیر معرفی میگردد:
• بهرهمندی از فضای روحانی و معنوی حرم مطهر؛
• لذت بردن از زیارت ائمه اطهار و نوادگان ایشان؛
• عدم احساس تنهایی و غربت؛
• انس گرفتن با اماکن متبرکه؛
• کاهش سردرگمیها در زندگی.
پیشینه
در ادامه به برخی از پژوهشهای انجام شده در زمینه موضوع پژوهش و نتایج آنها اشاره شده اس و هنگنز .ت

سمش    

اهلل زاده ( )1931در پژوهشی به بررسی و تحلیل نقش تصو  دصقم ری د شدرگ تعنص هعسوت ر گر زیربت رهش رد ی       
پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد سفر به شهر تبریز باعث تغییر مثبتی در تصویر ذهنی گردشگران از این شهر
شده است .همچنین همبستگی مثبتی بین وجهه استنباط شده گردشگران بعد از سفر و میزان تمایل آنها به سفر مجدد
به این شهر وجود داشته است .ضرغام بروجنی و بهمنش ( )2931در پژوهش خود به شناسایی عوامل م داجیا رب رثؤ    
تجربه گردشگری به یاد ماندنی از دیدگاه گردشگران فرهنگی بازدید کننده از ایران پرداختند و نتایج نشان داد ک داعبا ه   
گت یارب یندنامدای هب یرگشدرگ هبرجت قلخ رد یر
احساس ،انتظارات ،نتیجه و یادآوری به ترتی نررپ شقن ب گگگ گگگ

     

گردشگران داشته است .کاظمی و همکاران ( )4931در پژوهشی به بررسی تأثیر احساس تعلق به مقاصد گردشگری بر
یده هب قلعت ساسحا د دصاقم      
رضایت و وفاداری گردشگر در شهر اصفهان پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان می ی
یداری تح ریثأت ت    ق .دهد رار   
گردشگری اصفهان میتواند رضایت و وفاداری گردشگر را ب  تبثم تروص ه و نعم  یییی یییی
همچنین رضایت از مقصد گردشگری اصفهان میتواند وفاداری گردشگر را به این مقصد گردشگری تحت ت ارق ریثأ ر   
یتواند وفاداری عاطفی و ارادی و همچنین وفاداری ع هب یفطا   
دهد .در نهایت وفاداری شناختی به مقصد گردشگری م 
یتواند وفاداری ارادی را به آن مقصد گردشگری اصفهان تحت تأثیر قرار دهد.
مقصد گردشگری م 
چن و چن ( )0102در پژوهشی به بررسی تجربه گردشگر از گردشگری میراث پرداختند و ارتباط بین کیفیت تجربه
یده تیفیک د   
گردشگر ،ارزش ادراک شده ،رضایت و نیات رفتاری را بررسی کردند .نتایج پ  نانآ شهوژ ن م ناش یییی یییی
تجربه گردشگر بر ارزش ادراک شده و رضایت گردشگر تأثیر مثبت و معنیداری دارد .بخش دیگ  نیا زا یر ن جیات    
نشان میدهد کیفیت تجربه بر نیات رفتاری تأثیر غیر مستقیم داش  تیاضر و هدش کاردا شزرا قیرط زا و هت این     

عامل را تعدیل میکند .التونل و ارکوت )5102( 1در پژوهشی به بررسی ت رگشدرگ هبرجت ریثأ     و رض هب یو تیا   
عنوان متغیر میانجی در رابطه بین درگیری ذهنی گردشگر و تمایل به توصیه سفر به مقص نیریاس هب یرگشدرگ د     

پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد کیفیت تجربه و رضایت رابطه بین درگیری ذهنی و تمایل به توصیه س رف
یکند.
به مقصد گردشگری به سایرین را تعدیل م 
1 Altunel & Erkut
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پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش جمع آوری دادهها از نوع توصیفی-پیمایشی است .جامعه
آماری پژوهش حاضر شامل آن دسته از گردشگران خارجی است که در فروردین و اردیبهشت  6931به شهر مقدس
قم سفر کردهاند .به منظور تعیین حجم نمونه از الگوی ارائه شده توسط کومری و لی ( )3102استفاده شد .کومری و

یکنن دادعت هک د    
لی )3102( 1در ارتباط با حجم نمونه مورد نیاز برای انجام تحلیل عاملی بیان می ی

 50نمون رایسب ه   

ضعیف ،تعداد  001نمونه ضعیف ،تعداد  200نمونه مناسب ،تعداد  300نمونه خوب ،تعداد  500نمونه بسیار خوب
و تعداد  0 00 1نمونه عالی میباشد .از این رو تعداد نمونه  500تایی که بر اساس نظر آنها تعداد نمونه بسیار خوب
برای انجام تحلیل عاملی است به عنوان حجم نمونه انتخاب شد .در این پژوهش از روش نمونهگیری ترکیبی استفاده
شده است .در مرحله اول هتلهای اصلی مرکز تجمع اعضای جامعه آماری به صو اضق تر و دش باختنا یت

 و در

  

مرحله بعد پرسشنامه به صورت تصادفی بین افرادی که تمایل به همکاری داشتند در این هتلها توزیع گردید.
برای گردآوری دادههای پژوهش ،پرسشنامهای حاوی  51سؤال با م رد شهوژپ هنیشیپ رور

هبرجت تیفیک هنیمز       

مذهبی گردشگر طراحی شد که  43سؤال مربوط به متغیر اصلی پژوهش و  8سؤال نیز مربوط به متغیرهای جمعیت
شناختی است .برای ارزیابی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر خبرگان ،پرسشنامه در اختیار خبرگان
قرار گرفت.
جدول  .1قالب کلی پرسشنامه خبرگان
م ن ا سب ا ست

نسبتًاًا مناسب است

نامناسب است

م تغ یر

شماره

گویه (پرسش)

سپس مطابق جدول فوق به گزینههای «مناسب است»« ،نسبتًاًا مناسب است» و «نامناسب است» به ترتیب اع داد 1 ،2
و  0اختصاص داده شد .در نرمافزار اکسل هر گویه بر اساس نظر خبرگان به تفکی و تفرگ رارق یسررب دروم ک    
مجموع عددی گزینههای انتخابی توسط خبرگان تقسیم بر مجموع حداکثر نتیجهی ممکن جمعبندی شد .س رب سپ   
اساس نتایج حاصل از جمعبندی امتیازات خبره سنجی ،گویههایی که طبق نظر خبرگان کمتر از  0/6را کس هدرک ب   
بودند ،بهطور کامل حذف شدند .همچنین گویههای دارای امتیاز  0/6تا  0/ 70حف ضعب یلو ،ظ ًاًا او .دندش حالص    
گویههای دارای امتیاز باالی  0/ 70حفظ شدند .همچنین طبق نظر برخی خبرگان برخی س هک تالاؤ    از نظ موهفم ر
مشابهت داشتند با یکدیگر ادغام شدند .افزون بر این ،طبق نظر تشریحی و همچنین بازبینی مجدد گویهههه رظن اب ا    
اساتید راهنما برخی از گویهها نیز با هدف بهبود بیشتر اصالح شدند .جهت بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شده است .این ضریب برای کل پرسشنامه  0/ 88است و نشان میدهد که پرسش زا رظن دروم همان   
پایایی مناسبی برخوردار است .به منظور بررسی دادههای پ گژیو صیخلت یارب( یفیصوت رامآ زا شهوژ

یه یا
یی ی ییی یییییی

جمعیت شناختی اعضای نمونه آماری) و استنباطی در نرم افزار آماری  SPSSاستفاده شده است.
جدول  2جمعبندی امتیازات خبره سنجی
گویه

جمع امتیاز تقسیم بر
جمع حداکثر امتیاز

نتیجه

گویه

جمع امتیازتقسیم بر
جمع حداکثر امتیاز

نتیجه

Coumery and Lee

1
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گویه 1

% 80

گویه 24

% 35

حذف

گویه 2

% 75

گویه 52

% 60

اصالح شد

گویه 3

% 55

حذف

گویه 26

% 70

گویه 4

% 55

حذف

گویه 27

% 70

گویه 5

% 80

گویه 28

% 75

گویه 6

% 50

گویه 29

% 85

گویه 7

% 80

گویه 30

% 55

حذف

گویه 8

% 40

حذف

گویه 31

% 55

حذف

گویه 9

% 60

اصالح شد

گویه 32

% 60

اصالح شد

گویه 01

% 50

ادغام با 9

گویه 33

% 40

حذف

گویه 11

% 55

حذف و ادغام با 63

گویه 34

% 70

اصالح شد

گویه 12

% 65

ادغام با 19

گویه 35

% 65

گویه 13

% 80

ادغام با سؤال 7

گویه 63

% 65

اصالح شد

گویه 14

% 70

گویه 37

% 55

حذف

گویه 15

% 70

ادغام با سؤال 43

گویه 38

% 35

حذف

گویه 16

% 65

اصالح شد

گویه 93

% 35

حذف

گویه 71

% 75

اصالح شد

گویه 40

% 75

گویه 81

% 30

حذف

گویه 41

% 40

حذف و ادغام با 43

گویه 19

% 80

گویه 42

% 50

حذف

گویه 20

% 55

ادغام با سؤال 26

گویه 43

% 70

اصالح شد

گویه 21

% 45

حذف

گویه 22

% 45

حذف و ادغام با 63

گویه 23

% 60

حذف و ادغام با سؤال 63

ادغام با  7و 13

اصالح شد

تجزیه و تحلیل دادهها
یافتههای پژوهش در این قسمت ارائه شده است .به این منظور ابتدا ویژگیه ضعا یتخانش تیعمج یا ا هنومن ی      
آماری در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3ویژگیهای جمعیت شناختی اعضای نمونة آماری
متغیرها
جنسیت

تحصیالت

وضعیت تأهل

سن

گروهها

فراوانی مطلق

مرد

276

زن

164

ابتدایی

52

متوسطه

90

لیسانس

39

مقاطع باالتر

39

تعداد دفعات سفر به قم تاکنون

صفر

38

2-1

96

4 -3

109

بیش از  5بار

121

هی چ ک س
تعداد همراهان

یک الی دو نفر

85
07 1

سه الی  4نفر

36

مجرد

87

بیش از  5نفر

741

متأهل

287

توسط خود فرد

155

توسط آژانس مسافرتی

84

توسط دیگران

156

کمتر از 20

7

30 - 20

50

40 - 30

95

50 - 40

125

بیشتر از 50

برنامهریزی سفر به قم

111

منبع :یافتههای پژوهش

برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش مبنی بر اینکه مفهوم کیفیت تجربه م زا ؟تسیچ رگشدرگ یبهذ ینکت ک لیلحت       
عاملی اکتشافی استفاده شده است .در این راستا و به منظور آشکارسازی متغیرهای پنهان و ابعاد کیفی یبهذم هبرجت ت    
گردشگران خارجی شهر قم ،از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است .قبل از انجام تحلیل ع  ،یفاشتکا یلما آآ آآآزمون
ضهای آماری زیر ایجاد شد:
کفایت نمونه برای انجام تحلیل عاملی اجرا شد .برای انجام این آزمون فر 
فرض صفر :نمونه برای تحلیل عاملی داراي كفايت الزم نيست.
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فرض كي  :نمونه براي تحليل عاملي داراي كفايت الزم است.
جدول  .4آمارههای بارتلت و KMO
نتایج آزمون کفایت نمونه

متغیر

شاخص کفایت نمونهKMO
کیفیت تجربه مذهبی گردشگران

آزمون بارتلت

0/ 820
مقدار کای اسکوئر
درجه آزادی
سطح معناداری

4014/ 068
091
0/ 000

منبع :یافتههای پژوهش

بر مبنای جدول ،مقدار شاخص کایزن -مایر برابر با  0/ 820به دست آمد .هرچه این عدد به یک نزدیکت اشن ،دشاب ر ننن نننندهن هد
یتواننن
مناسب بودن بیشتر دادهها برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی است .بنابراین بر اساس نتایج ارائه شده در جدول فوق م مم 
گفت سؤاالت مربوط به کیفیت تجربه مذهبی گردشگران برای تحلیل عاملی اکتشافی بسیار مناسب هس نومزآ نینچمه .دنت    
بارتلت میزان انسجام درونی میان گویهها را مورد سنجش قرار میدهد .اصو ًالًال متغیرهای آشکاری برای تحلیل ع بسانم یلما   
هستند که میزان انسجام درونی زیادی با همدیگر داشته باشند .همانگونه که در جدول نشان داده شده است سطح معناداری این
یشود .در نتیجه
آزمون برابر با صفر است که چون از سطح خطای  5درصد کمتر است ،در سطح اطمینان  % 95فرض صفر رد م 
میتوان ادعا کرد گویهها انسجام درونی باالیی دارند و برای انجام تحلیل ع دنتسه بسانم یفاشتکا یلما  ..... ....می تشا ناز ر کا   
متغیرها یا واریانس کل با میزان اشتراک عاملی متغیرها در جدول زیر نشان داده شده است.
لها برای گویهها
جدول  5میزان اشتراک اولیه و بعد از استخراج عام 
لها
اشتراک بعد از استخراج عام 

گویه

اشتراک اولیه

گویه 1

1

0/ 732

گویه 2

1

0/ 601

گویه 3

1

0/846

گویه 4

1

0/046

گویه 5

1

0/645

گویه 6

1

0/ 634

گویه 7

1

0/ 798

گویه 8

1

0/ 708

گویه 9

1

0/045

گویه 01

1

0/3 62

گویه 11

1

0/ 539

گویه 12

1

0/ 704

گویه 13

1

0/ 634

گویه 14

1

0/ 772

گویه 15

1

0/ 555

گویه 16

1

0/ 521

گویه 71

1

0/ 818

گویه 81

1

0/235

گویه 19

1

0/ 568

گویه 20

1

0/ 610

همانطور که مشاهده میشود همه میزان اشتراکها بیشتر از  50درصد است و بیانکننده توانایی عاملهای تعیینشده
در تبیین واریانس متغیرهای مورد مطالعه است .با وجود این در بین مقادیر اشتراک ،تفاوتهایی نیز مشاهده میشود.
مقدار اشتراک گویه  71برابر با  0/ 818که بیشترین اشتراک را دارد و میزان اشتراک گویه  16برابر با  0/ 521است که
کمترین میزان اشتراک را در میان گویهها دارد اما در کل ،اشتراک همه گویهها بیش از  0/5است.

شناسایی و مفهومپردازی کیفیت تجربه مذهبی19 ...

جدول زیر ماتریس عامل دورانیافته را نشان میدهد .سهم گویهها در عاملها بعد از چرخش در این ماتریس نش نا
یتوان گفت معنادار است.
داده شده است .هر جا گویه با عامل همبستگی باال داشته باشد ،م 
جدول  .6ماتریس عامل دورانیافته برای تعیین سهم گویهها در عامل
عاملهای در نظر گرفته شده برای متغیرها

شماره گویه

دوم

اول

0/841

چهارم

پنجم

سوم
0/ 778

0/ 07 1

0/ 103

0/ 018

0/ 124

0/ 698

0/ 034

0/ 398

0/ 017

0/ 092

-0/ 022
0/ 129

گویه 1

0/ 286

گویه 2

0/ 286

گویه 3

0/ 278

0/146

گویه 4

0/ 073

0/ 775

0/ 57 1

گویه 5

0/441

0/ 710

-0/160

0/ 022

گویه 6

0/100

0/ 719

0/ 099

0/ 324

0/640

گویه 7

0/ 181

0/ 129

0/1 86

0/ 037

0/ 072

گویه 8

0/ 776

0/ 281

0/741

0/ 009

0/ 076

گویه 9

0/ 151

0/ 015

0/746

0/ 314

گویه 01

0/ 062

0/ 151

0/342

0/ 733

0/ 003

گویه 11

0/ 195

0/ 423

0/021

0/255

0/ 054

گویه 12

0/941

0/ 004

0/ 785

0/ 171

0/091

گویه 13

0/061

0/ 391

0/180

0/ 661

0/ 109

گویه 14

-0/ 016

0/ 121

0/ 151

0/ 165

0/148

گویه 15

0/3 62

0/ 093

0/ 08 1

0/ 287

0/ 252

گویه 16

0/3 68

-0/130

0/ 88 1

0/ 129

0/740

گویه 71

0/ 37 1

0/ 175

0/ 193

0/ 015

0/ 855

گویه 81

0/ 501

-0/ 207

0/ 421

0/ 296

0/ 058

گویه 19

0/ 536

0/562

0/ 132

0/ 438

-0/ 022

گویه 20

0/ 695

0/ 226

0/ 98 1

0/ 023

-0/ 126

-0/ 019

0/ 88 1
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یدهد ،پنج عامل از  20گویه قابل شناسایی است که به ترتیب ،گویهه یا
همانطور که نتایج جدول  11 -4نشان م 
 19 ،81 ، 16 ، 15و  ، 20عامل اول ،گویههای  3تا  ،6عامل دوم ،گویههای  7 ،1و  ، 12عامل سوم ،گویهههه یا

،8

،01 ،9

یدهند.
 11و  ، 13عامل چهارم و در نهایت ،گویههای  14 ،2و  ،71عامل پنجم را تشکیل م 
له  تیفیک یا ت یبهذم هبرج     
مقدار ویژه و درصد واریانس مقدار ویژه و فراوانی تجمعی درصد واریانس برای عام 
گردشگران در جدول ذیل نشان داده شده است .در جدول زیر نشان داده شده است.
شیافته)
جدول  .7مقدار ويژه ،درصد واريانسودرصد واريانس تجمعي عاملهاي استخراج شده (چرخ 
عامل (بعد)

مقدار و ژي ه

درصد واريانس مقدار و ژي ه

فراواني تجمعي درصد واريانس

آلفای کرونباخ

اول

2/ 880

14 / 400

14 / 400

0/ 775

دوم

2/047

13 / 699

28 / 099

0/ 759

سوم

2/744

12 /532

40 / 334

0/ 825

چهارم

2/434

12 /071

25/ 503

0/ 892

پنجم

2/ 221

11 / 105

36/ 608

0/ 780
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یتوان گفت پنج عامل شناسایی شده در مجموع  %36/ 608واریانس کیفیت تجربه م یبهذ
با توجه به جدول  12 -4م 
گردشگران را تبیین میکنند .سایرعوامل نیز درصد ناچیزی از واریانس کیفی  نارگشدرگ یبهذم هبرجت ت را نییبت       
یکنند که به دلیل اینکه مقدار ویژه کمتر از میزان یک قبل از چرخش داشتند ،در نظر گرفته نشدند.
م
از طرفی ،آلفای کرونباخ برای ابعاد مختلف محاسبه شد و نتیجه نشان داد تمامی ابعاد آلفای ب زا شی  0/7دارن هک د   
یدهد همبستگی درونی ابعاد مناسب است.
نشان م 
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یشو رادقم .د   
باید توجه داشت که مقادیر ویژه هر عامل نسبتی از واریانس کل متغیرهاست که توسط عامل تبیین می ی
ویژه از طریق مجموع مجذورات بارهای عاملی مربوط به همه گویهها در آن عامل قابل محاسبه است ،پایینبودن این
مقدار برای یک عامل به این معنا است که آن عامل نقش کمی در تبیین واریانس متغیرها داشته است .همانطو هک ر   
مشاهده میشود پنج عامل قابلیت تبیین واریانسها را دارند .اگر عامله ب یا هه هههدس  شور هب ار هدمآ ت و سکامیرا     
چرخش دهیم ،عاملهای اول تا پنجم ،به ترتیب ، 12 /071 ، 12 /532 ، 13 / 70 ، 14 / 40 ،و  11 / 105درصددد از واری سنا
متغیر کیفیت تجربه مذهبی گردشگر را تبیین میکنند .در ادامه سعی شده است هریک از ابعاد شناسایی شود.
بعد اول که گویه های  19 ،81 ، 16 ، 15 ،8و  20برای سنجش آن استفاده شده مربوط به امور زیر است :گویه ( :)8از
آموزشها و ارزشهای دینی مثل روایات اهل بیت (ع) و پندها و موعظهها بهرهمند ش .مد گوی ییه (  :) 15باا مش هدها
ی ت خیرا ییی شهررر
ابنیهها در حرم مطهر با سبک معماری اسالمی آشنا شدم .گویه (  :) 16ضمن بازدید از ام کا ننن م بهذ ی ی
(مثل خانه حضرت معصومه ،خانه امام و )...با تاریخچه آن آشنا شدم .گویه ( :)81با سبک زندگی و سیره اه تیب ل   
(ع) آشنا شدم و به عنوان الگو در زندگی قرار دادم .گویه (  :) 19با فرهنگ و باور مهدویت آشنا شدم .گویه (  :) 20با
آثار و سیره علما آشنا شدم.
بعد دوم که گویههای  5 ،4 ،3و  6برای سنجش آن استفاده شده است ،مربوط به امور زیر اس .ت

گوی ییه ( :)3بعددد از

ن دستتت
بهرهمندی از تبرکات و نذورات در حرم (مانند غذا ،آب ،نمک ،نبات متبرک و )...احساس خوشایندی به من ن
داد .گویه ( :)4حضور در اماکن متبرکه فرصت حس تقرب به خداوند را برایم فراهم ک .در گوی ییه ( :)5اس رت سسسه یا
روزمره زندگی با زیارت کاس و دش هت

ش رادروخرب یحور شمارآ زا د .م

   

معصومهسالم اهلل علیها به زندگی امیدوارتر شده و نسبت به آن خوشبینتر شدم.

گوی ییه ( :)6ب ترضح مرح ترایز ا

    

بعد سوم که گویههای  7،1و  12برای سنجش آن استفاده شده است ،مربوط به امور زیر است :گویه ( :)1به زی را تتت
یو
ی موفقیتتت دنیوی ی
امامزادگان و بقاع متبرکه مشرف شده و لذت برده و بهره معنوی کسب ک در ممم  .گوی ییه ( :)7ب ار ی ی
اخروی (حل مشکالت ،شفای بیماران ،طلب آمرزش برای گذشتگان و )...خودد و دیگ ار ننن دعاا ک در ممم  .گوی ییه ( :) 12
اعمال مستحبی مثل نماز امام زمان (عج) و ...را بهجا آورده و حظ معنوی بردم.
بعد چهارم که گویههای  11 ،01 ،9و  13برای سنجش آن استفاده شده است ،مربوط به امور زیر است :گویه ( :)9باا
ی دوری
ل اخالقی ی
خود عهد بستم تا فضائل اخالقی را در خود تقویت کنم .گویه ( :)01با خود عهد بستم تاا از رذائل ل
یتری توأم با معنویت برای زندگی خود داشته باشم .گوی  ه ( ( :) 13
کنم .گویه (  :) 11تصمیم گرفتم برنامه جدید و جد 
تصمیم گرفتم در آینده نسبت به ادای فرائض دینی توجه بیشتری از خود نشان دهم.
بعد پنجم که گویههای  71 ، 14 ،2برای سنجش آن استفاده شده اس یز روما هب طوبرم ،ت ر :تسا  هیوگ ((((((( (((((((( :)2از
محصوالت مذهبی (مانند ُمُمهر ،انگشتر ،تسبیح ،چادر ،جانماز و )...به عنوان یادبود خری .مدرک یراد  هیوگ ((( ((((  :) 14در
اماکن مذهبی با دیگر مسلمانان ارتباط مناسبی برقرار کردم .گویه ( :)71خدام اماکن متبرکه با مهربانی رفتار میکردند
طوری که احساس غربت و تنهایی نکردم.
کنمونه استفاده شد .به این منظو ره زایتما ر    
برای بررسی وضعیت کیفیت تجربه مذهبی گردشگران ،از آزمون تی ت 
یک از ابعاد با توجه به دادههای جمعآوری شده از طریق پرسشنامه با استفاده از میانگینگیری محاسبه شد .بر اساس

شناسایی و مفهومپردازی کیفیت تجربه مذهبی21 ...

نظر خبرگان ،در طیف پنجدرجهای لیکرت مقدار باالتر از  3برای میانگین هر متغی ب رادانعم هک یتروص رد ر ا ،دش      
بیانگر این است که آن متغیردر وضعیت مناسب قرار دارد .بنابراین ،چنانچه امتیاز یک متغیر حداکثر برابر ب نازیم ا    3
یشود .نتایج آزمون تی در جدول زیر بیان شده است.
باشد (درصورت معناداربودن) ،وضعیت آن مناسب شناخته نم 
جدول  .8نتایج آزمون تی برای بررسی وضعیت کیفیت تجربه مذهبی گردشگران
مقدار مفروض تی= 3
م تغ یر  /ب ع د

میانگین

کیفیت تجربه مذهبی

3/747

26 / 872

3/ 780

21 /3 67

بع د دوم

4/244

48 /549

466

بعد سوم

3/ 462

9/265

466

بعد چهارم

3/ 753

19 / 453

466

0/ 000

ب ع د پ نج م

3/ 029

0/ 622

466

0/ 535

ب ع د ا ول

مقدار تی

درجه        
آزادی

ضریب معناداری

تفاوت میانگین

سطح اطمینان % 95
حد پایین

حد باال

466

0/ 000

0/647

0/ 692

0/1 80

466

0/ 000

0/ 780

0/ 709

0/1 85

0/ 000

1/244

1/ 384

1/ 500

0/ 000

0/ 461

0/ 66 3

0/ 557

0/ 753

0/ 677

0/ 829

0/ 029

-0/ 063

0/ 122
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برای تحلیل آزمون تی چنانچه ضریب معناداری کمتر از سطح خطای آزمو  ن ( (  )0/ 05باش رد نییاپ و الاب دح و د

محدوده مثبت بوده و میانگین متغیر مورد نظر بیش از عدد  3باشد ،متغیر مورد نظر در وض راد رارق بسانم تیع د    .
طبق جدول  ، 13 -4ضریب معناداری برای ابعاد اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،و برای کل کیفیت تجربه مذهبی گردش نارگ
برابر با صفر و کمتر از  0/ 05است ،و از آنجا که حد باال و پایین در تمامی این موارد در محدوووده مثب ارق ت ر ودراد    
عدد میانگین بیش از عدد مفروض  3است .بنابراین ،کیفیت تجربه مذهبی گردشگر و ابع ،موس ،مود ،لوا دا

مراهچ   

یشده ،بیش از  0/ 05است ،در
آن از نظر پاسخگویان مناسب است .از طرفی ،ضریب معناداری برای بعد پنجم شناسای 
این بین ،حد باال و پایین شامل عدد صفر است بنابراین ،وضعیت این بعد از نظر پاسخگویان نامناسب اس نیا زا .ت   
یتوان گفت بعد پنجم چندان برای گردشگران خارجی سفرکرده به شهر قم اهمیت نداشته است.
رو م 
نتیجهگیری و پیشنهادات
هدف پژوهش حاضر شناسایی و مفهومپردازی کیفیت تجربه مذهبی گردشگر بود .برای پاسخ به پرسشه ژپ یا و شه   
جهت شناسایی شاخصها و ابعاد کیفیت تجربه مذهبی گردشگران خارجی شهر قم ،ادبیات مرتبط ب هبرجت هزوح ا    
مذهبی گردشگر و گردشگری مذهبی به طور نظام یافته مرور شد و عناوین و شاخصهای مرتبط ب یبهذم هبرجت ا    
گردشگر شناسایی شد .سپس این شاخصها در اختیار خبرگان قرار داده ش و تاحالصا و د

زاین دروم تالیدعت      

اعمال شد و در نهایت شاخصهای ذیل جهت توزیع پرسشنامه میان گردشگران به دست آمد .1 :آشنایی با تاریخچه
اماکن تاریخی و مذهبی؛  .2آشنایی با باور و فرهنگ مهدویت؛  .3آشنایی با آثار و سیره علم ؛ا  .4آش یان ی کبس اب     
علیهم السال ممم

معماری اسالمی؛  .5آشنا شدن با سبک و سیره اهل بیت

و الگو ق ؛یگدنز رد نآ نداد رار     .6انج ما لامعا   

مستحبی و بهرهمندی از لذت معنوی؛  .7دعا برای مؤفقیت دنیوی و اخروی خود و دیگران؛  .8زیارت امامزادگ و نا
بقاع متبرکه و کسب حظ معنوی؛  .9فراهم شدن حس تقرب به خداوند با زیارت؛  .01کاهش استرسه هرمزور یا   
زندگی و برخورداری از آرامش روحی؛  . 11احساس خرسندی به دلیل بهرهمندی از تبرکات و نذورات در حرم؛ . 12
امیدوارتر و خوشبینتر شدن به زندگی؛  . 13تصمیمگیری برای برنامهریزی جدی و توأم با معنویت در زن ؛یگد

. 14
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تصمیمگیری در خصوص توجه بیشتر در ادای فرائض دینی در زندگی؛  . 15عهد بستن برای دوری از رذائل اخالقی؛
 . 16عهد بستن برای تقویت فضائل اخالقی؛  .71بهرهمندی از آموزشها و ارزشهای دین ؛ی

 .81ارتب  بسانم طا با    

دیگر مسلمانان؛  . 19خریداری محصوالت مذهبی؛  . 20رفتار مهربانانه خدام.
در مرحله بعد ،با توزیع و جمع آوری پرسشنامهها جهت شناسایی ابعاد کیفیت تجرب زا رگشدرگ یبهذم ه لیلحت     
عاملی اکتشافی استفاده و در نهایت پنج بعد شناسایی شد:
جدول  .9ابعاد و شاخصهای کیفیت تجربه مذهبی گردشگر
صها
شاخ 

ابعاد

آشنایی با تاریخچه اماکن تاریخی و مذهبی
آشنایی با باور و فرهنگ مهدویت
آشنایی با آثار و سیره علما
دانشافزایی دینی

آشنایی با سبک معماری اسالمی
آشنا شدن با سبک و سیره اهل بیت

عل السلا مهی ممممم

و الگو ارق  ر اد  د رد نآ ن   

زندگی
بهرهمندی از آموزشها و ارزشهای دینی
فراهم شدن حس تقرب به خداوند
سهای روزمره زندگی و برخورداری از آرامش روحی
ک اه ش ا س ت ر 

روانشناختی

احساس خرسندی به دلیل بهرهمندی از تبرکات و نذورات در حرم
شبینتر شدن به زندگی
امیدوارتر و خو 
زیارت امامزادگان و بقاع متبرکه و کسب حظ معنوی
دعا برای مؤفقیت دنیوی و اخروی خود و دیگران

زیارتی

انجام اعمال مستحبی و بهرهمندی از لذت معنوی
تصمیمگیری برای برنامهریزی جدی و توأم با معنویت در زندگی
تصمیمگیری در خصوص توجه بیشتر در ادای فرائض دینی در زندگی

اخالقی  -عبادی

عهد بستن برای دوری از رذائل اخالقی
عهد بستن برای تقویت فضائل اخالقی

تعامالت فرهنگی

-

اجتماعی

ارتباط مناسب با دیگر مسلمانان
خریداری محصوالت مذهبی
رفتار مهربانانه خدام
منبع :یافتههای پژوهش

 .1دانش افزایی دینی
بر مبنای تجزیه و تحلیل دادهها شاخصهایی که برای این بعد شناسایی شد عبارت است از )1( :آشنایی با تاریخچه
اماکن تاریخی و مذهبی )2( ،آشنایی با باور و فرهنگ مهدویت )3( ،آشنایی با آثار و سیره علما )4( ،آشنایی با سبک
معماری اسالمی )5( ،بهرهمندی از آموزشها و ارزشهای دینی )6( ،آشنا شدن با سبک و سیره اهل بیت
الگو قرار دادن آن در زندگی.

سالم اهلل علیهاا

در حرم مطهر حضرت معصومه

عل السلا مهی ممممم

و

کارهای هنری و تزیینی متنوع و زیبایی بر روی گنبدها و منارهه راک هب ا    

رفته است .منارهها با طال ،کاشی و آجرهایی به سبک معماری اسالمی مزین شده اس حیرض فارطا یاهراوید .ت     
مطهر با کاشیهای منقش به آیات قرآن کاشی کاری شده است لذا گردشگر با مشاهده من را ه هه و دبنگ ،ا

و هتسدلگ

بناهای حرم با سبک معماری اسالمی آشنا میشود .از دیگر جاذبههای تاریخی -مذهبی ش قا مق ره ا ترضح هاگتم

    

معصومه سالم اهلل علیها «بیت النور» میباشد .یکی از برنامههای تورهای زیارتی و گردشگری بازدی تیب زا نارگشدرگ د    

شناسایی و مفهومپردازی کیفیت تجربه مذهبی32 ...

یکن مانرب هلمج زا .د ههه ههههه یا
النور است که گردشگران را با تاریخچه این خانه تاریخی و زندگینامه حضرت آشنا می ی
   

تولیت مسجد مقدس جمکران تشکیل حلقههای معرفت و برنامههای مذهبی متنو هب یجراخ نارگشدرگ یارب ع
هنگام حضور آنان در مسجد میباشد .محتوای این حلقههای معرفت مباحث مرتبط با مهدویت و فرهن دهم گ و تی   

میباشد .برنامههای مذهبی مسجد مقدس جمکران متناسب با نوع گردش ابز هب رگ ننن ننننه  ودرا ،یبرع یا و سیلگنا ی    
برگزار میشود .برنامهها ،حلقههای معرفت و نشستهای مذهبی ک موصعم ترضح مرح ه
علیهم السال ممم

مقدس جمکران به خصوص در مناسبتهای ویژه مثل میالد ائمه اطهار

هههه ههههه

س مال

اهیلع هللا   

و مس دج

برای گردشگران و زائ یجراخ نار   

برگزار میکنند آنان را سبک و سیره اهل بیت آشنا میکند ،همچنین آنان را از آموزشهای مذهبی مثل بی تایاور نا   

اخالقی و مذهبی ایشان بهرهمند میسازد .در حرم مطهر علما و مشاهیر دینی بزرگی دفن هستند که خو بذاج زا د هه ههه-

های تاریخی – مذهبی شهر قم میباشد؛ از جمله حضرات آیات بهاءالدینی ،شهید مطهری ،بهجت ،بروجردی ،عالمه
طباطبایی اشاره کرد .یکی از برنامههای اداره بین الملل حرم مطهر تورهای حرم گردی اس نارگشدرگ یارب هک ت     
  

یباش زا یلامجا یفرعم و د
خارجی برگزار میکند .یکی از برنامههای این تور آشنایی زائران با زندگینامه علم م ا یی یی

ی-
سبک زندگی علمای بزرگ مدفون در حرم مطهر میباشد .بنابراین این بعد از کیفیت تجربه مذهبی گردشگر را می ی
توان بعد دانش افزایی دینی نام نهاد .این بعد گردشگر را با سبک و سیره اهل بیت ،باور و فرهنگ مه و راثآ ،تیود
شه و ا
سیره علما ،سبک معماری اسالمی و تاریخچه و زندگینامه اماکن تاریخی -مذهبی آشنا میس زومآ زا و دزا شش شش
ارزشهای دینی بهرهمند میسازد .لذا جهت توسعه این بعد پیشنهاد میشود که از فرصت حضور گردشگران خارجی
در حرم مطهر استفاده شود و نسبت به پخش و توزیع بروشورهایی جهت معرفی بزرگان دی ما لثم ن ام و ینیمخ    
بسیار از علمایی که در حرم مطهر دفن هستند اقدام شود؛ از تابلوها و بیبوردهای بزرگ در بین مسیر پیامبر اعظم

ص یل

اهلل علیه و آله و سلم جهت نصب و به نمایش گذاشتن احادیث اخالقی – دینی و احادیث مرتبط با مهدویت و یا مطالبی از
بزرگان دین به زبان عربی ،انگلیسی ،اردو استفاده شود؛ نسبت به گسترش و توسعه اداره زائ ریبادت یناریا ریغ نار     

الزم اندیشیده شود و از تابلوفرشها و پوسترهایی شامل بیانات اخالقی و دینی جهت نصب در دیوارهای این اداره
اقدامات الزم صورت پذیرد؛ نرم افزار گردشگری مذهبی استان قم ب ابز ه نن نننه  نامزاس طسوت یجراخ یا م ثاری      
فرهنگی و گردشگر با همکاری امور بین الملل حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران طراحی شو نارگشدرگ هب و د    
معرفی شود؛ با توجه به این که حجم وسیعی از گردشگران را بانوان تشکیل میدهند نسبت به برنامههای ویژه ب یار
بانوان مثل مسابقات ،کارگروههای مختص آنان جهت بیان شبهات و نظرات خود تدبیر شود و هتلهای نزدیک ح مر
بر اساس معماری اسالمی طراحی و ساخته شود.
 .2روانشناختی
بر مبنای تجزیه و تحلیل دادهها شاخصهایی که برای این بعد شناسایی شد عبارت است از )1( :فراهم ش سح ند   
تقرب به خداوند )2( ،کاهش استرسهای روزمره زندگی و برخورداری از آرامش روحی )3( ،احساس خرسندی به
دلیل بهرهمندی از تبرکات و نذورات در حرم )4( ،امیدوارتر و خوشبینت  .یگدنز هب ندش ر گ شدر گر هبرجت رد        

علیه السال ممم

زیارت خود ،آگاهی به خداوند در مقام قادر متعال و آگاهی به حضرت معصومه سالم اهلل علیها و حضرت حجت
علیهم السال ممم

و سایر ائمه اطهار

بهعنوان واسطه خداوند وجود دارد که وی میتواند آن را وصف کند و احساس آرام ،ش
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خضوع و خشوع در او ظاهر گردد .گردشگر با زیارت به سرگشتگی خود خاتمه میدهد و زی شمرآ هب ار وا ترا    
میرساند ،بنابراین تجربه مذهبی و تجربه زی رد هژیو هب ترا شر  راوشد طیا و خان  و  ،دنیاش ا و شمارآ زا یناغمر       
رضایت برای گردشگر و زائر فراهم میکند.

حرم مطهر حضرت معصومه سالم اهلل علیها و مس  نارکمج سدقم دج از ژیو رابتعا یبهذم رظن ههههههه ههههههههای ب نی

ایرانی و نا

گردشگران خارجی دارد ومضجع شریف این بزرگواران مکانهای مناسبی برای آرامش روحی و روانی میباشد .زائر
به این بزرگواران به عنوان مظهر رحمت و بخشش حق تعالی مینگرد .فضای حرم فضای روحانی است ،فضایی که
عواطف انسانی را تحریک میکند و گردشگر و زائر را وادار میسازد در برابر مشکالت عک معلا س لل للله فالخ یا   
زندگی عادی خود بروز دهد عکس العملهایی همچون راز و نیاز و یا گریه و زاری .در زیارت زائ ندرک نایب زا ر    
مشکالت ،علیه او استفاده نخواهد شد و احساس خجالت در او به وجود نخواهد آمد و لطف خداون نآ رظن و ید   
بزرگوار ،نتیجه و هدیهای است که نصیب وی میشود و با امید به اینکه قدرتی برتر برای حفظ و نگهداری از آنها
وجود دارد به زندگی خود ادامه میدهد .تولیت آستان حضرت معصومههه

س مال

اهیلع هللا   

و مس رد نارکمج سدقم دج

شبهای چهارشنبه زائران حضرت معصومه سالم اهلل علیها را از غذای متبرک حرم بهرهمند میسازد .مسلمًاًا گردش و نارگ

  

زائران علی الخصوص گردشگران و زائران خارجی به غذایی که حرم مطهر به آنها ارائه میکند به عنوان یک غذای
معمولی که در هتلها و اقامتگاههای خود مصرف میکنند نگریسته نمیشود؛ بلکه نسبت به آن یک ح زا یصاخ س   
جمله حس تبرک ،حس شفابخشی وغیره وجود دارد .بنابراین بسیار مشاهده شده است که گردشگران غ کربت یاذ   
حضرتی را در یک بستهبندی مناسب قرار داده و آن را به شهر و دیار خود بازگردان وقا ریاس ات هد ا  م و  ناتسود  و    
یتو دعب نا   
آشنایان نیز از این غذای تبرک بهرهمند شوند .بنابراین این بعد از کیفیت تجرب ار رگشدرگ یبهذم ه م یییی یییی

س-
روانشناختی نام نهاد ،یعنی بعدی که گردشگر با زیارت حس تقرب به خداوند را تجربه میکند ،با زی رتسا ترا سس سس

های روزمرگی کاهش یافته و به آرامش روانی میرسد ،به زندگی امیدوارتر شده و نسبت به آن خوشبینتر میشود

و از ضیافتهای کریمانه اهل بیتعلیهم السالم بهرهمند و خرسند خواهد شد .لذا جهت توسعه این بعد پیشنهاد میشود
برنامههایی چون ضیافت کریمانه و اهداء نبات و نمک تبرکی حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران برای گردش نارگ

خارجی توسعه و گسترش یابد؛ مسابقات شعرخوانی در مدح و منقبت اهل بیت علیهم السالم توسط امور بین الملل حرم
مطهر برای گردشگران برگزار شود؛ الزم به ذکر است نسبت به این امر باید توسط امور بین الملل حرم با هم یگنها
که با سازمان میراث و گردشگری صورت میگیرد ،اطالع رس اگتماقا رد ینا هه هههه زا ؛دریذپ تروص نارگشدرگ یا   

دختران تازه مسلمان شده جهت برگزاری همایش و مراسمهای ویژه دعوت به عمل آید.
 .3زیارتی
بر مبنای تجزیه و تحلیل دادهها شاخصهایی که برای این بعد شناسایی شد عبارت است از )1( :زیارت امامزادگان و
بقاع متبرکه و کسب حظ معنوی )2( ،دعا برای مؤفقیت دنیوی و اخروی خود و دیگران )3( ،انجام اعمال مستحبی و
بهرهمندی از لذت معنوی.

حرم حضرت معصومه سالم اهلل علیها و مسجد مقدس جمکران از جمله مکانهای مقدس کی هک دنتسه ی نیب هولج

    

المللی در جهان تشیع دارند .این دو مکان مقدس نقش اساسی را در انجام اعمال مذهبی مانند نماز ،دعا و غیره ایفا

شناسایی و مفهومپردازی کیفیت تجربه مذهبی25 ...

میکنند .زائر و گردشگر خارجی هنگام ورود به حرم مطهر توسط مدیر کاروان و ی ریا ریغ نارئاز هرادا ا ا مرح ین

   

مطهر با آداب زیارت آشنا شده و عمل زیارت را طبق آن انجام میدهد .مسجد مقدس جمکران نیز به دلیل استحباب

مؤکدی که برای خواندن نماز شریف امام زمانعلیه السالم بیان شده است در آن مکان مقدس بیان شده از جایگاه واالیی

برخوردار است .در داخل صحنهای مسجد بر روی دیوارها تابلوها و بنرهایی قرار داده شده است که نحوه خواندن

نماز امام زمانعلیه السالم را به زبانهای مختلف از جمله عربی و انگلیسی و همچنین فضیلت خواندن این نماز که برابر

است با خواندن دو رکعت نماز در خانه خدا ،بیان شده است .گردشگر و زائر خارجی با آگاهی از فضیلت نماز پس

از خواندن آن از حظ معنوی برخوردار میشود .زائر و گردشگر خارجی حضرت معصومهسالم اهلل علیها را آگاه نسبت به

ی-
حال خود میبیند و ایشان را واسطه فیض الهی میداند .عقیده به نظر کریمانه ایشان دارد و واسطه اجابت دع م ا یی یی
داند بدین منظور برای خود ،خانواده و دوستان و آشنایان خود دعا میکند .بنابراین این بعد از کیفیت تجربه م یبهذ
گردشگر را میتوان بعد زیارتی نام نهاد ،یعنی بعدی که گردشگر با زیارت برای مؤفقیت در دنیوی و اخروی خود و
دیگران دعا میکند ،اعمال مستحبی مثل زیارت و نمازهای مستحبی را انجام داده واز حظ معنوی برخوردار میشود
یشود
و در کل با زیارت بقاع متبرکه لذت برده و بهره معنوی کسب میکند .لذا جهت توسعه ای م داهنشیپ دعب ن یییی یییی
زیارتنامههایی با ترجمه به زبان انگلیسی ،اردو ،آذری تهیه شود و در ققسههای مختص زیارتنامه قرار گی یحرط ؛در   
نرم افزار و یا سایت برای انجام زیارت مجازی مختص گردشگران خارجی بعد از سفر و بازگشت ب وشک ه رر ررر خود
طراحی و معرفی شود؛ از شبستان نجمه خاتون جهت برگزاری جلسه قرآن ویژه بانوان خارجی عل رد صوصخلا ی   
ماه مبارک رمضان استفاده الزم صورت پذیرد.
 .4اخالقی-عبادی
بر مبنای تجزیه و تحلیل دادهها شاخصهایی که برای این بعد شناسایی شد عبارت است از )1( :تصمیمگیری ب یار
برنامهریزی جدی و توأم با معنویت در زندگی )2( ،تصمیمگیری در خصوص توجه بیشتر در ادای فرائض دین رد ی
زندگی )3( ،عهد بستن برای دوری از رذائل اخالقی )4( ،عهد بستن برای تقویت فضائل اخالقی.

زائر هنگام زیارت حضرت معصومهسالم اهلل علیها در خود احساس میکند که با تمامی نو ربارب رد شیاهدوبمک و صقا    
یک انسان کامل قرار گرفته است و چون انسان یک موجود کمالگرا میباشد و تالش میکند خود را به کمال مطلق
نزدیک کند ،زیارت این تجربه را برای او فراهم میکند و اسباب این صعود را برای وی مهیا میسازد .کس هب هک ی    
زیارت اهل بیت علیهم السالم میرود و در درون خود هیچ تحول روحی حس و تجربه نکند گویی ه زا یدوس چی   
زیارت عاید آن نشده است .انسان پس از زیارت باید بهتر از قبل باشد حال گردشگر خارجی که از راه دور با سختی
و مشقت ،رنج سفر را تحمل کرده و با شور و شوق فراوان به زیارت میآید این حضورش میتواند تأثیرات تربیتی
بیشتری داشته باشد.
یگی ک در هه ههه برنام یدیدج ه   
گردشگر و زائر خارجی با زیارت و آن حال معنوی که به وی دست میدهد تصمیم می ی
همراه با معنویت در زندگی خود داشته باشد برای نمونه میتوان گفت که زیارت و برنامههای حرم مطهر مثل قرائت
قرآن کریم در ماه مبارک رمضان سبب میشود گردشگر انس بیشتر با قرآن و اهل بیتعلیهم السالم پی رد ناسنا .دنک اد

  

حین زیارت ،با توجه به ارتباطی که با مزور پیدا میکند ،هوشیارانه با خود شرط میکند که اعمال و رفتاری از خود
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نشان دهد که رضایت خداوند متعال و ائمه اطهار علیهم السالم را به خود جلب کند و زمین هب دوخ تکرح یارب ار ه

   

سمت کمال را فراهم کند و در طی روز ،از تصمیمی که گرفته است مراقبت کند .در سایه زیارت ،رقت قل دای و ب   
یشو .د
آخرت افزایش مییابد ،به طوری که کمیت و کیفیت عبادات در زیارات و یا حتی مدتها پس از آن بهتر می ی
لذا فرد با زیارت حضرت معصومه سالم اهلل علیهاا و با حضور در مسجد مقدس جمکران و شرکت در برنامههای م یبهذ

متنوع و انجام عبادات نسبت به ادای فرائض دینی عزم جدی پیدا میکن  اذل ؛د ا یبهذم هبرجت تیفیک زا دعب نی       
گردشگر را میتوان بعد اخالقی  -عبادی نام نهاد ،یعنی بعدی که گردشگر و زائر پس از زیارت با خود عهد میکند
که فضائل اخالقی را تقویت کند و از رذائل اخالقی فاصله بگیرد ،تصمیم به برنامهریزی توأمان با معنویت برای خود
داشته باشد و نسبت به ادای دینی توجه بیشتری نشان دهد .لذا جهت توسعه این بعد پیشنهاد میشود سخنرانیه یا
و یمیمص

مذهبی که برای گردشگران خارجی برگزار میشود کاهش یافته و در عوض آن نشسته و یتریصب یا
بحث آزاد باالخص برای جوانان در نظر گرفته شود.
 .5تعامالت فرهنگی -اجتماعی

بر مبنای تجزیه و تحلیل دادهها شاخصهایی که برای این بعد شناسایی شد عبارت است از )1( :ارتب  بسانم طا با    
دیگر مسلمانان )2( ،خریداری محصوالت مذهبی )3( ،رفتار مهربانانه خدام.
وجود اماکن مذهبی در هر مکانی تغییرات فرهنگی و همچنین رفتاره ار یصاخ یگنهرف یا
گردشگر خارجی هنگام ورود به شهر قم و طی مدت زم مق رهش رد یو هک ینا دراد تماقا
تعامالتی که بعضًاًا با مردم و اکثرًاًا با خدام حرم و مس و نارکمج دج

یآورد.
هب وجو ددددد دددددد می ی
رم رثا رب ا  تادو و       

ریاس     بق  گنهرف اب دراد عا و و بادآ 

موسر    

اجتماعی آشنا شده و آن را تجربه میکند .گردشگران و مردمی که به زیارتگاهها مراجعه میکنن اب طابترا یعون ،د

یکدیگر برقرار میکنند که نتیجه این ارتباط به تعامالت فرهنگی – اجتماعی منجر میشود ..سو تالوصحم و تاغ   

   

ی-
مذهبی مثل چادر ،مهر ،پرچم وغیره به عنوان یک بسته فرهنگی در نشان دادن فرهنگ یک شهر و مذهب عمل می ی
کند .سوغاتها و محصوالت مذهبی در اصل نشان دهنده یک شیء است که از طریق آن قم ،حرم حضرت معصومه

سالم اهلل علیها و مسجد مقدس جمکران به یاد میآید به عنوان نمونه گردشگری که تس ب ار حیب هه ههه عنو لوصحم کی نا    
مذهبی خریداری میکند ممکن است در حین سفر و یا بعد از آن با مشاهده نسبیح یاد نماز امام زمان

علیه السال ممم

او زنده شود و یا گردشگر خانمی که چادر خریداری میکند با مشاهده آن یاد و خاطره حرم حضرت معصومه

ب یار

سالم اهلل

علیها و کرامت و بزرگواری این بانو برای او زنده میشود و از این تجربه معنوی لذت خواهد ب تاغوس نیاربانب .در    
مذهبی بخش مهمی از تجربه مذهبی گردشگر محسوب میشود .افراد برای حفظ تجربه سفر خود ،به شو لاد یدها
بر آن لحظات خاص نیاز دارد و این محصوالت نقش آن شواهد را ایفا خواهند کرد .گردشگران خارجی گردشگر به
وسیله نشان دادن این محصوالت و بیان کردن تجربه خود برای اقوام و نزدیکان خود ترغیب میشود که به شهر قم
سفر کند و آنها نیز این تجربه مذهبی را درک کنند .نتایج این تحقی اد ناشن ق ددددد ای  دعب ن د رد مق سدقم رهش ر   

  

وضعیت مناسبی قرار ندارد .چرا که بر اساس تجزیه و تحلیل دادهها خدام با گردشگران خارجی رفتار مناسبی نداشته
و آنطور که شایسته است با آنان رفتار نمیکنند و همین امر سبب میشود که گردشگران مدت اقامت کمتری در قم
گ س نیب ینغ یزا    
داشته باشد و تمایل به بازدید مجدد از این شهر در دفعات بعد نداشته باشد و این نیاز به فرهنگ گ
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خدامی که در معرض گردشگران خارجی قرار دارند ،وجود دارد .در زمینه محصوالت مذهبی و سو ضعب زین تاغ    ًاًا
برخی از بازاریان و فروشندگان با مشاهده اینکه فردی خارجی به مغازه وی برای خرید مراجعه کرده اس نیا زا ت   
موقعیت سوءاستفاده کرده و کاالی خوبی در اختیار گردشگر خارجی قرار نمیدهد و این ام  تدش هب ر در هبرجت     
گردشگر نقشی بسزا دارد و نگرش وی نسبت به مردم شهر قم به عنوان مردمان مذهبی عوض میشود و اگر ب نیا ا   
پیش فرض به قم آمده باشد که با شهری مذهبی روبهرو است این پیش فرض به شدت مو دهاوخ رارق دیدرت در     

ی-
گرفت .چون انسان فطرتًاًا دوست دارد از انزوا کنارهگیری کند گردشگر خارجی هنگام حضور در حرم مطه من ر یی یی
تواند با زائران و گردشگران دیگر ارتباط برقرار کند ،فقط کسانی میتوانند که با زبان فارسی آشناییت داشته باش و دن
یا هم گردشگر و هم افراد درون حرم به عنوان مثال به زبان انگلیسی مسلط باشد و با یکدیگر ارتب دنشاب هتشاد طا    
ولی تنها راه ارتباطی اداره زائران غیر ایرانی در حرم مطهر میباشد که در آن کارکنان و خدام اردو زبان ،عرب زب ،نا
آذری زبان و انگلیسی زبان وجود دارد که با گردشگران خارجی ارتباط برقرار کنند ،همچنین امور بین الملل مسجججد
مقدس جمکران نیز از چندین خدام که به زبان انگلیسی مسلط هستند جهت راهنمایی و برگزاری برنامهه عونتم یا   
برای گردشگران برخوردار است و با توجه به نامناسب بودن وضعیت این بعد در نتایج الزم است که سازمان می ثار
فرهنگی و گردشگری ،امور بین الملل حرم مطهر و مسجد جمکران تدابیر الزم را اتخاذ نمایند چرا که ش هب مق ره    

یمن وجود حضرت معصومهسالم اهلل علیها و مسجد مقدس جمکران و بسیاری از امامزادگان مش نفد مق رد هک یروه     

هستند و جاذبههای تاریخی فراوان ظرفیتهای بالقوه بسیاری برای جذب گستره وسیعی از گردشگران خارجی حتی
غیر مسلمان را دارد .لذا این بعد از کیفیت تجربه مذهبی گردشگر را میتوان بعد تعامالت اجتم یعا

 -فرهنگ مان ی

نهاد ،یعنی بعدی که گردشگر محصوالت مذهبی مثل انگشتر ،جانماز ،چادر ،مهر ،تسبیح و غیره را به عنو دوبدای نا   
خریداری میکند ،با رفتار مهربانانه خدام روبهرو میشود که نشاندهنده فرهن و بادآ رد بوخ گ

رهش ترشاعم     

میباشد و میتواند با دیگر مسلمانان در بقاع متبرکه ارتباط برقرار کند .لذا جهت توسعه این بعد پیشنهاد میشود به
خدام محترم حرم جهت برخود مناسب با گردشگران خارجی آموزش داده شود و در این زمینه فرهنگسازی مناسب
صورت گیرد؛ زائران و گردشگران خارجی هنگام ورود به حرم مطهر و مسجد جمکران توسط خدام روحانی بدرقه
شوند؛ از طالب خارجی جامعه المصطفی به عنوان خادم افتخاری در اداره زائران غی و اب تسشن تهج یناریا ر    
همنشینی با گردشگران همشهری خود دعوت به عمل آید؛ استفاده از ظرفیت شبکههای اجتماعی جه اب طابترا ت    
گردشگران خارجی؛ بستههای فرهنگی شامل چادر و روسری برای بانوان ،تسبیح و شال گردن منقش به نماد آس نات

که یا ی طسوت    
حضرت معصومه سالم اهلل علیها تهیه شود و به عنوان یادبود به گردشگران خارجی تق سویک ؛ددرگ مید ککک ککک
سازمان میراث فرهنگی در مقابل درب یک و درب هفده حرم و درب اصلی مسجد مقدس جمک عالطا تهج نار    
رسانی نسبت اموری چون تورهای حرمگردی و طبیعتگردی و ارائه بستههای فرهنگی قرار گیرد؛ مغازهه دروم یا   
اطمینان به کاروانها و گردشگران خارجی معرفی شود تا گردشگران با اطمینان خاطر نسبت به خریدهای خود اقدام

نمایند؛ به دلیل عالقه وافر گردشگران به کارت پستال بلیطهای موزه حرم مطهر بصورت کارت پستال طراحی شود
تا فرد آن را بصورت یادگاری نزد خود نگهداری کند؛ طراحی سایت به زبانه سیلگنا ،یبرع یا ی و یرذآ و ودرا ،
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کرامت در کشورهایی مثل کانادا ،آمریکا و هلند برگزار میشود ،اقدامات الزم صورت پذیرد.
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