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Abstract 

Introduction 

Tourism and religion have always been inextricably linked. Religion is 

one of the most common travel motives, and religiously motivated 

travel is one of the oldest forms of travel in the world. It is currently 

emerging as a major part of the tourism industry. Although tourism has 

become popular in religious places around the world, there are few 

studies on the mental patterns of tourists who have actually experienced 

religious places. Tourists interpret what they experience at the 

destination and pass it on to others. Therefore, it is important to pay 

attention to the experiences of tourists. 

Materials and Methods 

This study was conducted to identify the mental patterns of tourists in 

religious tourism destinations in Mashhad. It is applied in terms of 

purpose and descriptive in terms of method. The Q method has been 

used to identify mental patterns in this research. The study's statistical 
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population was domestic tourists who have experienced travel to the 

holy city of Mashhad at least once. The sampling method was 

purposeful. The data obtained from the participation of 25 religious 

tourists in Mashhad were analyzed using Q factor analysis with SPSS 

22.0 software. 

Discussion and Results 

The findings of this study have identified seven mental types for the 

meaning of religious tourism. These seven typologies are: 1) 

Spiritualists, 2) Pacifists, 3) Belongers, 4) Liberators, 5) Seekers, 6) 

Subjectivists, and 7) Empiricists. For Spiritualists, feeling closer to God 

and understanding spirituality are the most important motivation to 

travel to religious destinations. Pacifists seek to get rid of daily life's 

grind and pressures, and religious trips help them reach the peace that 

does not exist on normal days. In fact, relaxation is one of the 

dimensions of religious tourism, and for this group, the priority is to 

choose religious tourism. Belongers are interested in communicating 

everywhere, often traveling with friends and family, and religious 

tourism is no exception. These people are not upset by the crowds or 

the long queues to see and receive something. However, this 

overcrowding should be such that it does not distract them from the 

main issue of pilgrimage or tourism in religious areas. Liberators are 

somewhat similar to pacifists, except they prefer to avoid stress by 

engaging in things other than religion, but pacifists relax by engaging 

in religious pursuits. Therefore, the liberators certainly have no 

religious motive. Seekers search for real knowledge and information 

about topics and things they already know and have been motivated to 

by their religious journey. Subjectivists want everything; both seek 

peace, be together, and communicate. Therefore, they will probably 

need more time to achieve all their goals in the tourist destination. 

Finally, Empiricists are looking for a destination tourism experience. 

Anything that brings them an experience is enjoyable. 

Conclusions 

Finally, these extracted mindsets were interpreted. Spiritualists 

searching for closeness to God and Pacifists in search of avoiding the 
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stress of life and daily life constituted the highest percentage of the 

mental patterns of religious tourism experience. However, the mindset 

of Empiricists who are looking for engaging experiences in tourism 

destinations is also growing. The innovation of this research is the 

classification of tourists and the religious tourism market based on 

mental patterns that can be used to develop tourism programs. The 

mental patterns identified in this study, as preliminary research in 

religious tourism, can be the basis for the development of religious 

tourism and design strategies for marketing religious tourism. However, 

religious tourism areas need advertising, and without advertising and a 

proper marketing plan, tourists cannot be expected to choose this type 

of tourism for consumption. One of the limitations of this research is 

that it limits researchers according to the mindsets of the participants 

and the creation of the Q category. Future researchers are encouraged 

to use in-depth interviews to create a more accurate discourse. Future 

research can also be done as a descriptive and survey study for the 

identified patterns. The Q method can also be used for other religious 

tourism. 

Keywords: Mental Patterns, Tourism Experience, Religious Tourism, 

Religious Tourism Experience, Q Methodology. 
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 : تجربهیذهن یالگوها ییدر شناسا ویروش ک یریکارگبه

 یان مذهبگردشگر

 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران  فاطمه زرگران خوزاني
  

 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور ساوه، مرکزی، ایران جعفري عطیه شاه
  

 انکارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایر محمد حمید مالئي

 چكیده
و سفر  های سفر استترين انگيزهاند. مذهب از رايجپيوندی ناگسستني داشته باهمگردشلگری و مذهب هميشله   

ايي شللناسلل باهد رود. اين پژوهش ترين اشللکال سللفر در جهان به شللمار ميی مذهبي يکي از قديميهازهيباانگ
دی هد ، کاربر ازنظرد صورت گرفته و الگوهای ذهني گردشگران در مقاصد گردشگری مذهبي در شهر مشه

ست. ا شدهاسلتفاده کيو برای شلناسلايي الگوهای ذهني    روش، توصليفي اسلت. در اين پژوهش از روش   ازنظرو 
بار تجربه سللفر به شللهر مشللهد مقدس را يک کمدسللتاند که آماری پژوهش، گردشللگران )داخلي( بودهجامعه 
نفر از  1۱ی حاصل از مشارکت هاداده وتحليلفمند بوده است. تجزيهصلورت هد گيری بهاند. روش نمونهداشلته 

های اين پژوهش يافته .صورت گرفته است SPSS 22.0افزار با نرم تحليل عاملي کيواز  گردشلگران با استفاده 
 (1د از: انذهني عبارت است. اين هفت گونه هفت گونه ذهني برای معنای گردشلگری مذهبي را شناسايي کرده 

( ۴گرايللان، ( ذهن۱( جسلللتجوگران، ۱طلبللان، ( رهللايي۷گرايللان، ( تعلق8طلبللان، ( آرامش1طلبللان، معنويللت
طلبان، در جسللتجوی معنويت .گرفتند قرار ريتفسلل موردشللده اسللتخراج یهاتيذهن نيا تيدرنهاگرايان. تجربه

ي بيشلترين درصد الگوی ذهني  طلبان در جسلتجوی دوری از فشلار زندگي و روزمرگ  نزديکي به خدا و آرامش
جربيات گرايان نيز که در جستجوی تحال، الگوی ذهني تجربهينباادادند. تجربه گردشگری مذهبي را تشکيل مي

بندی گردشگران و بازار جذاب در مقاصلد گردشلگری هسلتند، رو به رشلد اسلت. نوآوری اين پژوهش، دسلته      
 های توسلعه گردشگری کاربرد تواند در تدوين برنامهيگردشلگری مذهبي براسلاس الگوهای ذهني اسلت که م   

 .داشته باشد

 ،یمذهب یتجربه گردشگر ،یمذهب یگردشگر ،یتجربه گردشگر ،یذهن یالگوها ها:کلیدواژه
  .ویک روش

                                                           
  :نويسنده مسئولFatemehzargaran@gmail.com  
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 مقدمه
های نگيزهترين ااند. مذهب از رايجپيوندی ناگسستني داشته باهمگردشگری و مذهب هميشه 

ترين اشکال سفر در جهان به شمار مذهبي يکي از قديمي یهازهيگباانسفر است و سفر 
عنوان يک بخش عمده از صنعت گردشگری در حال ظهور است رود و در حال حاضر بهمي

(. اگرچه گردشگری در اماکن مذهبي نقا  مختل  جهان، 1000، 1کراينر و کليوت-)کالينز
های هشکل گردشگری مذهبي، مرکز پژوعنوان پرهيزگارترين شمحبوبيت يافته و زيارت به

  (،101۱، 1گالگو-دانشگاهي بوده است )فوری، روسلو و سانتانا
های مذهبي مطالعات اندکي در مورد الگوهای ذهني گردشگراني وجود دارد که مکان

؛ هيوز، 101۱، ۷؛ باند، پاکر و باالنتين1013، 8را واقعاً تجربه کرده باشند )البايراک و همکاران
ه کنند، تفسير کرده و ب(. گردشگران آنچه را که در مقصد تجربه مي1018، ۱ند و باالنتينبا

دهند و باعث جذب گردشگران بالقوه به مقصد گردشگری شده، يا به دليل ديگران انتقال مي
ردازند. پتجارب بد و عدم برآورده شدن انتظاراتشان، به بدگويي و تبليغات منفي مي

های محدودی در حوزه تجارب يات گردشگری مذهبي، پژوهشدر ادب طورکليبه
گردشگری مذهبي وجود دارد و هنوز دانش کافي در مورد الگوهای ذهني اين نوع 

ا هينجا گردشگران( و داليل آناآنکه، درک مشتريان )در گردشگری وجود ندارد. حال
وری عه استراتژی ضرسازی و اجرای فرايند توسبرای انتخاب محصول يا خدمت برای پياده

 (. ۱۴1: 182۴، ۱است )لينچ
ها و با در نظر گرفتن تعداد و اهميت مقاصد گردشگری مذهبي ايران و معماری، داستان

ای رو به رشد گردشگری بر شکلکيتوان گفت های ديني و مذهبي اين مقاصد، ميروايت
 مؤ رد عوامل جذب گردشگران مذهبي )مسلمان يا غيرمسلمان( است که بايد در مور

 شدهکسبجذابيت آن مقاصد، تحقيقاتي انجام شود. الگوهای ذهني و تجارب  شيبرافزا
تواند يکي از موضوعات تحقيقاتي مهم در بهبود صنعت گردشگری توسط گردشگران، مي

و توسعه گردشگری مذهبي باشد. به اين معنا که در صورت شناسايي الگوهای ذهني 

                                                           
1 Collins-Kreiner & Kliot 

2 Fourie, Rosselló & Santana-Gallego 

3 Albayrak, T., Herstein, R., Caber, M., Drori, N., Bideci, M., & Berger, R. 

4 Bond, N., Packer, J., & Ballantyne, R. 

5 Hughes, K., Bond, N., & Ballantyne, R. 

6 Lynch, R. 
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مشتريان  بندین عالوه بر توسعه ادبيات اين حوزه، از آن در تقسيمتواگردشگران مذهبي، مي
 و ارائه راهکارهای مفيد در توسعه گردشگری، بهره برد.

عنوان يکي از اماکن مذهبي در شهر مشهد به علت وجود بارگاه ملکوتي امام رضا )ع( به
با  ي وی مذهبمقصد گردشگر عنوانبهکشور ايران و بين کشورهای مسلمان منطقه است و 

فراتر از  ييهازهيباانگحال، بسياری از گردشگران مذهبي است. بااين شدهشناختهنيت زيارت 
های يابي، لذت بردن، کسب تجربهکنند )مانند اطالعزيارت به اين شهر مسافرت مي صرفاً

صد ن مقرو مسئله اصلي در ايو ...(. ازاين دو يا خواندن دمتنوع و ديدن چيزهايي که شنيدن
های مختل  متأ ر از گردشگری و همچنين ساير مقاصد گردشگری مذهبي با جاذبه

ر زوا اصطالشبههايي است که اين مقاصد تنها به جذب گردشگران مذهبي و کليشه
ها در جهت فراهم نمودن شرايط مناسب برای زيارت بوده است، نه ساير پردازند و تالشمي

ر اين مسافرت دارند و نه خلق يک تجربه گردشگری مذهبي نيازهايي که اين گردشگران د
بنابراين نياز است تا با يک بررسي جامع به الگوهای ذهني گردشگراني که به اين ؛ چندبعدی

ذب های الزم در جهت جريزیيجه برنامهدرنتو  افتيدستکنند مقصد گردشگری سفر مي
 اهم گردد.هرچه بيشتر گردشگران و درآمدزايي از اين طريق فر

با توجه به اهميت گردشگری مذهبي و نبود ادبيات جامعي در مورد تجارب گردشگری 
 هاآنبررسي تجربيات گردشگران مذهبي و الگوهای ذهني  باهد مذهبي، اين مطالعه 

است.  شدهانجامترين مقاصد گردشگری مذهبي ايران يعني شهر مشهد از مهم يکيدر
شناسي است. از جنبه موضوعي به تجربه ه موضوعي و روشنوآوری اين پژوهش از دو جنب
تواند مي پردازد کهبندی گردشگران براساس الگوهای ذهني ميگردشگری مذهبي و تقسيم

و  های بازاريابي مقاصد گردشگری مذهبيبندی مشتريان برای تدوين استراتژیدر تقسيم
است.  شدهانجامدکي در اين زمينه حال مطالعات انينبااتوسعه گردشگری مذهبي مفيد باشد 

شناسي اين پژوهش از روش کيو برای شناسايي الگوهای ذهني همچنين از منظر روش
 گيرد.گردشگران مذهبي بهره مي
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 مباني نظري و پیشینه پژوهش
 گردشگري مذهبي

رهنگ، ف ازجملههای زندگي سفر بخشي از تجربه اوقات فراغتي است که بسياری از جنبه
؛ پيچ 1231، 1دهد )متينسون و والاد، محيط، تکنولوژی و سياست را تحت تأ ير قرار مياقتص
 (. 100۱، 1و کانل

ردم ای در ميان اقشار مختل  مطور گستردهدين ريشه عميقي در طبيعت انساني دارد و به
در سراسر جهان مشترک است. بر اساس سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل 

درصد از جمعيت جهان مذهبي و پيرو چهار دين محبوب مسيحيت،  ۱0( حدود )يونسکو
های مذهبي به همراه مسافران غيرمذهبي )که يسم هستند. اين گروهبودائيسم و هندوئاسالم، 

ل  های مختو يادگيری فرهنگ های مذهبيهای و فعاليتبه بازديد از امکان مذهبي، جاذبه
، 8اراندهند )ميو و همکزرگ گردشگری مذهبي را تشکيل ميهستند(، مشتريان ب مندعالقه
100۴ .) 

اند. در بحث دين و گردشگری، پژوهشگران گردشگری ديني را متمايز از زيارت دانسته
، گردشگری در يک انتها، زيارت در انتهای ديگر و گردشگری مذهبي در ميانه هاآنبه بيان 

گيرد بندی اساساً بر اساس اهدا  سفر صورت ميطورکلي، طبقهاين پيوستار قرار دارد. به
يعني زيارت به معنای سفری برای شفا يافتن، تقوا، پرستش و ساير داليل معنوی است. در 

های مذهبي برای لذت شخصي اشاره مقايسه با آن، گردشگری مذهبي به سفری با جاذبه
مربو   شوند؛ مطالعاتمي تقسيم دسته دودارد. مطالعات مربو  به دين و گردشگری نيز به 

برای دستاوردهای مذهبي است و مطالعات  عمدتاًعنوان يک سفر معنوی که به زيارت به
عنوان يک سفر تفريحي که معموالً برای لذت شخصي است. مربو  به گردشگری مذهبي به

 مبهم است زيرا زيارت و گردشگری مذهبي ترکيبي دسته دوها، مرز بين اين ين تفاوتاا ب
های معنوی و گردشگری است. اگرچه پيروان اغلب از دين خود کامالً پيروی از فعاليت

کنند، اما اديان از ديدگاه افراد بيرون از اين دين نيز جذاب هستند. گردشگری مذهبي مي

                                                           
1 Mathieson, A., & Wall, G. 

2 Page, S. J., & Connell, J 

3 Mu, Z., Li, H., Jian-Hong, W., Ji, L., Yan-Ceng, J., & Xiting, L 
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هتری از توانند درک بکند؛ بنابراين گردشگران ميای را به گردشگران مذهبي باز ميدروازه
 (.1010، 1فراهاني و هندرسون-اشته باشند )زمانييک دين خاص د

 تجربه گردشگري در مقاصد مذهبي
تجربه گردشگری اصطالحي اجتماعي است و معنای تجربه گردشگر با تفاسير چندگانه  

های تجربه گيری و پيامداجتماعي محيطي و فعاليتي همراه است. در پژوهشي پيشايندها، شکل
، 1است )ادهيکاری و باتاچاری شدهیبنددستهدر بازاريابي مشتری را به دو جريان اصلي 

101۱ .) 
بافانه، آموزشي، زيبايي و يالخ( )1223) 8ی پاين و گليمورچهاربعدمدل تجربه 
ده و های رفتاری آينعنوان محرک قدرتمند نيتتواند تجربه گردشگر را بهسرگرمي( مي

 صورتبهبخش يترضا(. تجارب 1013، کننده رضايت بپذيرد )البايراک و همکارانيينتع
 (. 1010، ۷شود )رايانداستان و خاطره در ذهن گردشگران ذخيره مي

ای اطرهعنوان خکنند، بعداً بهگردشگراني که در طي تجربيات خويش، داستان خلق مي
(. در مطالعه 1010، ۱گذارند )موسکاردوها را با ديگران به اشتراک مياز سفر، اين داستان

گيری هعنوان عامل، انتظارات، نتيجيادماندني بهبهيفي چهار بعد از يک تجربه گردشگری ک
 (. 1011، ۱و يادآوری شناسايي شد )تانگ و ريتجي

های مقصد )زيرساخت، هزينه / ارزش، دسترسي، فرهنگ محلي، فيزيوگرافي و ويژگي
ی، نوازمهمان، سرگرمي، مديريت محيط، کيفيت خدمات، ايمني/ امنيت، وهواآب
تواند وه ميبالق طوربهها( ي به مکان، روبنا، رويدادهای خاص و ترکيبي از فعاليتبستگدل

( تجارب حاصل از تعامالت 101۷، ۴يادماندني گردشگری باشد )کيمبههای ايجاد تجربه
يه به ی است که مقصد شباگونهبهشناسي، شناسي و مردممقصد و گردشگری از منظر جامعه

تند که و گردشگران، بازيگراني هس افتندک صحنه تئاتر است که در آن تجارب اتفاق ميي
 (. 1013کنند )البايراک و همکاران، نقش گردشگر را بازی مي

                                                           
1 Zamani-Farahani, H., & Henderson, J. C. 

2 Adhikari, A., & Bhattacharya, S. 

3 Pine, B. J., & Gilmore, J. H 

4 Ryan, C. 

5 Moscardo, G. M 

6 Tung, V. W. S., & Ritchie, J. R. B. 

7 Kim, J.-H. 
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 طورهبعالوه بر اين، تجربه گردشگری برای هر فردی متفاوت است، زيرا گردشگران 
. گردشگران کنندشند و آن را تفسير ميبخکنند، عينيت ميهايي را که بازديد ميذهني مکان

مذهبي عالوه بر آرزوهای مذهبي و تمايل به بهبود، بيشتر تمايل به يادگيری چيزهای جديد 
 هایو خلق خاطرات معنوی در زندگي خويش دارند. در اصل، ممکن است عالوه بر انگيزه

گری های گردشليتمذهبي )مانند تالش برای درک قدرت الهي، بهبود و برکت(، ساير فعا
اشد ای برای گردشگران مذهبي بو تفريح، انگيزه وگذارگشتدر مقاصد بازديد شده مانند 

 (.101۱، 1)بوزيک، اسپاسوويچ، وجيچيچ و استامنکوويچ
( 1013های زير اشاره کرد: البايراک و همکاران )توان به پژوهشدر پيشينه پژوهش مي

به المقدس دريافتند تجرحي و مسلمان( در بيتبا بررسي گردشگر مذهبي )يهودی، مسي
گردشگری مذهبي ساختاری چندوجهي دارد و شامل تعامل ذهني، کش  موضوعات 

گ، چن وان جديد، تعامل و تعلق، ارتبا  معنوی و عاطفي، آرامش و يافتن ابعاد صلح است.
انگيزه  10ي چين، بودائهای گردشگری مذهبي در کوه در بررسي انگيزه( 101۱) 1و هانگ

اند از: عقايد مذهبي )نگرش به بودا، اعتقاد، احترام به آيين، به تصوير کشيدند که عبارت
درخواست کمک از آيين بودا و دعا برای مسائل خانوادگي و اقتصادی(، لذت فرهنگي )هنر 

لي(، مح ورسومآدابفرد ديني، مذهبي، رويدادهای مذهبي، سبک معبد، فرهنگ منحصربه
هني )جستجوی آرامش ذهني، آسايش ذهني، جستجوی سعادت دروني، تجربه آرامش ذ

 . فضای مذهبي و ارزش ويژه(
( با مقايسه، تجارب بازديدکنندگان را در اماکن مذهبي مسيحي 101۱باند و همکاران )

متنوع نشان دادند امکان مذهبي مختل ، عملکردهای مختلفي دارند و بازديدکنندگاني را 
 کند. تجربيات متنوع هستند، جذب ميکه به دنبال 

 پاسخگويان ازنظر زيارت شهدای گمنام ( انگيزه1823نژاد و نصرتي )در بررسي علي
 شهر، از دنش دور انگيزه و طبيعي دروني، کشش آرامش به دستيابي: اصلي مضمون نُه شامل
 شهدا، تشخصي از الگوبرداری دين، احساس و تعهد جستن، شهدا، توسل با پيمان تجديد
 بودند.  خوديابي احساس همزادپنداری و و قربت حس قدرداني، و کردن دل درد

                                                           
1 Božic, S., Spasojević, B., Vujičić, M. D., & Stamenkovic, I. 

2 Wang, W., Chen, J. S., & Huang, K. 
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 های گردشگران عراقي به مشهد، دربندی انگيزه( برای اولويت182۱در پژوهش مرزی )
 و دبرخوردار بو اولويت باالترين از خودشکوفايي و معنوی هایانگيزه رانشي عوامل ميان

 انگيزه رامش،آ و امنيت جستجوی خانوادگي، انگيزه پرستيژ، کسب و احترام انگيزه بعدازآن
 به کششي املعو ميان در و فرهنگي انگيزه کنجکاوی، و يادگيری انگيزه فراغتي، و تفريحي
 داشت.  رارق زيرساختي هایويژگي و تفريحي یهاجاذبه فرهنگي، -مذهبي یهاانگيزه ترتيب

( عوامل کشش و رانش مؤ ر بر نيت 182۱مي )آبادی و کاظپور، رضايي دولتحسيني
 ذهبيم گردشگر سفر نيت در مهم رانش سفر گردشگری مذهبي را بررسي کردند؛ عوامل

 ايمان، شافزاي انگيزه بودن، مذهبي منطقه، زيارت لزوم به گردشگر اعتقاد سن، قم، شهر به
 مکاناتا وجود م،مه کشش عوامل و گناهان بخشش برای انگيزه داشتن، مذهبي سفر تجربه
 داشتي،به خدمات يافتگيتوسعه احاديث، و قرآن در منطقه اسم شدن ذکر شبانه، زندگي
 است. منطقه ونقلحمل يافتگيتوسعه منطقه، بودن مشهور

 شناسي پژوهشروش
روش، توصللليفي اسلللت. همچنين يک رويکرد  ازنظرهد ، کاربردی و  ازنظراين پژوهش 

رسلليدن به هد  پژوهش، روش  منظوربهاسللت.  بکار گرفتهها آوری دادهآميخته برای گرد
های افراد اسللت که در مورد يک کيو انتخاب شللد. روش کيو روشللي برای مطالعه ذهنيت 

ميان  روش کيو را پيوند کنند.مقولله )در اينجا تجربه گردشلللگری مذهبي( چگونه فکر مي 
های روش (. مطابق با گام13: 183۱فرد، داننلد )خوشلللگويلان  هلای کيفي و کمي مي روش

کيو، پس از تعيين موضوع با عنوان الگوهای ذهني تجربه گردشگری مذهبي و مرور ادبيات 
بندی فضللای گفتمان پرداخته شللد؛ عالوه بر ارزيابي مقاالت و  موضللوع، به ارزيابي و جمع
ين ص( از اسلتادان رشلته بازاريابي، گردشلگری و يا متخصلل   دومدسلت ادبيات پژوهش )منابع 

عبارت کيو ايجاد  13تعداد  تيدرنها(. اولدستحوزه گردشلگری، نظرخواهي شلد )منابع   
و ساير  اولدستدار از منابع های سلتاره اسلت. عبارت  شلده دادهنشلان   1شلد که در جدول  

برای مثال از متخصصين حوزه گردشگری  است. شدهاستخراج دومدسلت ها از منابع عبارت
ين اسللت؟ ا توجهقابلتي در گردشللگری به يک مقصللد مذهبي  شللد که چه تجربيا سللؤال

شللوند. همچنين، متخصللصللين گردشللگری بر ترجمه  تجربيات در قالب چه کلماتي بيان مي
باشند،  ندهندگاپاسخبرای  فهمقابلی که اگونهبه، دومدستاز منابع  شدهاسلتخراج عبارات 

 نظارت کردند.
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 هاي کیوعبارت .0جدول 
 تعبار کد عبارت

 از دیدن چیزهای زیبا لذت بردم.  0

 احساس آرامش و آسایش داشتم. 2

 از کارهایی که انجام دادم احساس راحتی داشتم. *3

 دست آوردم.اطالعات خوبی به 4

 خواندم.شنیدم یا میدیدم، میجذب چیزهایی شدم که می *7

 د بیاورم.های دیگری را به یااین گردش باعث شد تا زمان یا مکان 5

 است. شدهکیتحراحساس کردم ذهنم  5

 چیزی را تجربه کردم که برایم جذاب بود. 9

 گذارم.توجهی را با همراهانم در میان میاحساس کردم موضوعات قابل 8

 انگیز بود.یادگیری و کشف چیزهای جدید هیجان 01

 نها در موردشان خوانده بودم.توانم چیزهایی را ببینم که تکردم که میاحساس افتخار می 00

 توانستم چیزهایی را ببینم که خارج از تجربه و تصورم بود. 02

 دادم، لذت بردم.هایی که انجام میاز انجام فعالیت 03

 از گذراندن وقتم در کنار خانواده و دوستان لذت بردم. *04

 احساس تعلق و ارتباط با افراد دیگر را داشتم. 07

 دم برای تعامل با دیگر بازدیدکنندگان، آزاد و رها هستم.احساس کر 05

 از اينكه افراد ديگري در اطرافم بودند، لذت بردم. 87

 دهد.می این مکان به من، احساس تعلق به جامعه را 09

 این مکان برای ذهن، جسم و روح خوب است. 08

 با بعضی از چیزهایی که دیدیم، ارتباط معنوی داشتم. 21

 با برخی از چیزهایی که دیدم، ارتباط عاطفی داشتم. 20

 کند تا به چیزهای بهتری فکر کنم.این مکان به من کمک می 22

 حس نزدیکی به خدا را تجربه کردم. 23

 ام.احساس کردم از فشارهای زندگی روزمره دور شده 24

 ام.احساس کردم که آرامش یافته 27

 گذشت.زمان بسیار سریع می 25

 شنیدم تمرکز کنم.توانستم روي چیزهايي که ديدم و ميمي *77

 کند تا از روزمرگی رهایی یابم.این مکان به من کمک می *29
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د کنندگان درخواست شهای کيو بر کارتي جداگانه نوشته و از مشارکتهر عبارت
ه کلي آماری اين پژوهشسلللازی کنند. جامعه ها مرتبتلا مطلابق با جدول کيو، عبارت  

بار تجربه سفر به شهر مشهد )حرم امام رضا( گردشگران )داخلي( است که حداقل يک
گيری هدفمند بوده است. تعداد نمونه صورتبهباشند. روش انتخاب نمونه در  را داشته

1نمونه برای روش کيو را بر اسلللاس رابطه 2 Q < n < Q⁄ شلللود )واتز و محاسلللبه مي
حجم  nو های کيو ، تعداد عبارتQدر اين رابطه  ؛ که(1222، 1؛ بروور1011، 1اسللتننر

 SPSS 22.0افزار های با نرمنمونه انتخاب شلللد. داده 1۱تعداد  تيدرنها نمونه اسلللت.
های کيو از طريق روش آزمون مجدد بررسللي شد. به اين وتحليل و پايايي دسلته يهتجز

نفر از  ۱ مجللدداًملعنللا کلله در فللاصلللللله بين ده روز پس از تکميللل جللدول کيو،    
های همبسلللتگي بين پاسلللخ مجدداً جدول کيو را تکميل کردند و کنندگانمشلللارکت

پاياني به  های کيو اسلللت. در مرحلهبود. اين عدد گواه پايايي مناسلللب عبارت 3۱8/0
 های پژوهش پرداخته شد.وتحليل دادهيهتجز

 هايافته
بخش اول آمار توصلليفي و  اسللت. شللدهانجامهای پژوهش در دو بخش داده وتحليلتجزيه
ت آقا و يباً مشارکتقرجنسيت  ازنظراست.  کنندگانمشلارکت شلناختي  های جمعيتويژگي

 ۷0تا  10يالت کارشلناسلي ارشلد و بازه سني    تحصل خانم به يک اندازه بود. همچنين سلطح  
 دوم های انتخابي بودند. بخشبار تجربه سلفر به مشلهد بيشترين گزينه   ۱تا  1سلال و حداقل  

ريزه ودار سنگاست نم کنندگانمشارکتروش تحليل عاملي کيو که مبتني همبسلتگي بين  
 شود.مشاهده مي 1ها در شکل برای مشخص کردن تعداد بهينه عامل

 ازنظرها دهد دادهدر تحليل عاملي مربو  به روش کيو، شللاخص مقادير ويژه نشللان مي 
از  1کل شوند. مطابق با شبندی ميدسلته ميزان شلباهت يا همبسلتگي در چند عامل زيربنايي   

مهم در  توان هفت عاملعامل هفتم به بعد، تغييرات مقادير ويژه کم شلده است؛ بنابراين مي 
 تبيين واريانس کل را استخراج کرد.

 
 

                                                           
1 Watts, S., & Stenner, P. 

2 Brouwer, M. 
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 ریزهنمودار سنگ .0شكل 

 

 . واريانس تبیین شده2جدول 

 عامل

 افتهمقادیر مجموع مربعات چرخش ی مقادیر ویژه اولیه

 جمع

درصد 

 واریانس تبیین

 شده

درصد واریانس 

تجمعی تبیین 

 شده

 جمع
درصد واریانس 

 تبیین شده

درصد واریانس 

تجمعی تبیین 

 شده

8 947/1 711/03 711/03 770/3 397/70 397/70 

7 709/7 937/83 749/49 373/4 318/89 874/09 

0 379/7 889/1 197/34 491/7 998/9 893/49 

4 933/8 981/7 413/97 390/7 734/1 489/37 

3 377/8 883/9 393/91 339/7 374/1 447/93 

9 007/8 049/3 909/70 143/8 018/7 174/77 

7 398/8 743/4 814/71 043/8 093/3 814/71 

مجزا و تجمعي نشللان  صللورتبهشللده برای هر عامل را های تبيينواريانس 1جدول 
فرآيند  درصد است. 13۷/۴3ه کل توسلط اين عوامل  شلد دهد. ميزان واريانس تبيينمي

ا هها و چرخش آنتحليل عاملي کيو اکتشللافي شللامل دو مرحله اسللت: اسللتخراج عامل
برای  ی اصللليهامؤلفهی که قابليت تفسللير داشللته باشللند. در مرحله اول روش  اگونهبه

ها د عاملها و در مرحله دوم از شللليوه واريماکس برای چرخش متعاماسلللتخراج عامل

عوامل تعداد  

اد
مق

یو ری
ژه
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(. نتايج حاصل از تحليل عاملي کيو در ۱3: 183۱فرد، اسلت )خوشگويان  شلده اسلتفاده 
 است. شدهدادهنشان  ۱جدول 

کنندگاني که بارهای (، مشارکت8در ماتريس متعامد عوامل چرخش يافته )جدول 
 دهند. معناداری بار عاملي، ازعلاملي معنلادار دارنلد، يک الگوی ذهني را تشلللکيل مي   

2.58طريق مقايسلله با فرمول

√n
شللود که در اين درصللد محاسللبه مي 22در سللطح اطمينان  

کننده در اين های کيو اسلللت. اگر بار عاملي برای هر مشلللارکتتعداد کارت nفرمول 

2.58تر ازعوامل بزرگ

√28
= کننده به آن دسته تعلق باشد معنادار است و مشارکت 0.487

کننده دارای بار عاملي معنادار در بيش از يک ذهنيت باشد، به تگيرد و اگر مشارکمي

ذهنيتي تعلق خواهد گرفت که بار عاملي بيشتری دارد. پس از پايان يافتن تحليل عاملي، 
 (.۴8: 183۱فرد، رسد. )خوشگويانها مينوبت به تفسير دقيق عامل

کنندگان را کتهای عاملي نخسللت بايد وزن هر يک از مشللار برای محاسللبه آرايه
برای هر عامل محاسلللبه کرد، سلللپس امتياز عاملي مربو  به هر عبارت را برای يکي از 

 اسبر اسها سلادگي ادامه فرآيند، ابتدا عبارت  منظوربه تيدرنهاعوامل محاسلبه کرد و  

ين ترزرگبشللود، سللپس عبارتي که امتيازهای عاملي از بيشللترين به کمترين مرتب مي
+، سه عبارت بعدی در درجه 8در درجه  بعدازآن+، دو عبارت ۷در درجه  امتياز را دارد

آيد. الزم حاصل مي ۷ها جدول + و به همين ترتيب بر اساس امتيازهای عاملي به آرايه1
 دهشللمحاسللبهبه ذکر اسللت که امتيازهای عاملي هر عبارت براسللاس روش رگرسلليوني 

 است.
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 ماتریس عوامل چرخش یافته .3جدول 
 مشارکت هالعام

 کنندگان
 هاذهنیت

7 9 3 4 0 7 8 
374/3 398/3 339/3- 807/3- 391/3 713/3 179/3 Q16 

ذهنیت اول 
 طلبان()معنویت

374/3- 337/3 831/3- 831/3- 889/3 73/3 170/3 Q1 
370/3- 333/3 897/3- 897/3- 873/3 739/3 134/3 Q4 
388/3 737/3- 037/3 037/3 089/3 381/3 779/3 Q23 
399/3 811/3 033/3 033/3 881/3 330/3 918/3 Q24 
398/3 304/3 373/3- 373/3- 749/3 333/3 940/3 Q14 
879/3- 317/3- 374/3- 374/3- 819/3 777/3 934/3 Q19 
833/3 349/3- 377/3 377/3 887/3 490/3 311/3 Q20 
303/3 340/3- 834/3- 834/3- 379/3- 117/3 784/3 Q10 

ذهنیت دوم 
 طلبان()آرامش

804/3- 833/3- 370/3 370/3 330/3- 143/3 749/3 Q18 
834/3- 089/3 394/3 394/3 779/3 781/3 713/3 Q7 
894/3- 791/3- 433/3- 433/3- 790/3 989/3 813/3 Q9 
813/3 438/3 348/3- 348/3 070/3 349/3 443/3 Q3 
814/3 807/3- 339/3- 339/3- 139/3 337/3 774/3 Q11 

ذهنیت سوم 
 گرایان()تعلق

317/3 374/3- 339/3- 839/3 794/3 877/3 837/3 Q12 
097/3- 803/3 389/3 340/3 947/3 873/3 409/3 Q8 
887/3 399/3 313/3 134/3- 837/3 397/3 788/3 Q13  ذهنیت چهارم

 Q17 793/3 393/3 319/3 777/3 -389/3 37/3 009/3 طلبان()رهایی
839/3- 333/3 133/3- 874/3 784/3 809/3 377/3 Q6 

 پنجمیت ذهن
 )جستجوگران(

311/3 337/3- 333/3 417/3 809/3 841/3- 330/3 Q2 
739/3- 701/3- 413/3 700/3- 897/3 479/3 477/3 Q21 
330/3- 199/3 349/3- 307/3- 397/3- 319/3 877/3 Q15 

ذهنیت ششم 
 گرایان()ذهن

831/3 330/3 338/3 897/3 331/3- 893/3 719/3- Q25 
339/3- 433/3 893/3 733/3- 089/3- 488/3- 430/3- Q22 

119/3 348/3 739/3 880/3 870/3 837/3- 373/3 Q5 
ذهنیت هفتم 

 گرایان()تجربه
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 . امتیازهاي عاملي4جدول 

 هاعبارت
 عامل

0 2 3 4 7 5 5 
8 3 3 3 7+ 4+ 4+ 7+ 
7 0+ 8+ 7+ 8+ 7- 3 0+ 
0 8+ 3 8- 3 8- 8+ 8- 
4 8+ 7- 4- 8- 8+ 0+ 8- 
3 8+ 8- 8- 3 3 0- 8- 
9 8- 7- 3 3 8+ 8- 8- 
7 7- 3 0- 0- 3 7- 4+ 
1 7+ 8- 7- 8- 3 7+ 7+ 
9 7- 3 3 3 7+ 0- 3 
83 8- 8- 0- 7+ 0+ 8- 8+ 
88 3 0- 4+ 3 0+ 8+ 0- 
87 8+ 4- 8+ 7- 8+ 4- 3 
80 3 0- 8+ 7- 4- 8+ 0+ 
84 0- 3 0+ 8+ 8- 0+ 8+ 
83 7- 8+ 3 3 7- 7+ 8+ 
89 8- 3 8- 8+ 0- 3 7- 
87 0- 8+ 8+ 8+ 8- 3 3 
81 4- 0+ 8+ 8+ 8+ 3 8+ 
89 3 4+ 8+ 8- 7+ 7- 3 
73 3 7+ 7+ 7- 3 3 8- 
78 8- 8+ 7+ 0- 7+ 8+ 7- 
77 7+ 8- 3 8- 0- 8- 4- 
70 4+ 8+ 0+ 8- 8+ 7- 7+ 
74 7+ 7+ 8- 4+ 3 3 0- 
73 0+ 0+ 8- 0+ 3 8- 8+ 
79 8- 7- 3 7+ 8- 8- 3 
77 3 8- 7- 0+ 7- 8+ 3 
71 8+ 7+ 7- 4- 8- 7+ 7- 

شده از تجربه گردشگری مذهبي ييشلناسلا  در ادامه به تفسلير هر يک از الگوهای ذهني  
 شود:های پژوهش پرداخته مييافته عنوانبهدر شهر مشهد 
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 طلباننیت اول: معنويتتفسیر ذه
های متمايز عبارت 1۱و  1۷، 18، 11، 3، 1های ، عبارت۷براسللاس نتايج حاصللل از جدول   

گری های کيو، اين گردشلگران، تجربه گردش گونه هسلتند. مطابق با عبارت ينابرای تفسلير  
وب خمذهبي خود را با بيان نزديکي به خدا، دوری از فشللار روزمره، فکر کردن به چيزهای 

طلبي اعضلللای اين گروه دارای ذهنيت معنويت بنابراين؛ بخش توصلللي  کردندو معنويت
به هند تا دهسللتند. گردشللگران با اين ذهنيت، سللفر به شللهر مشللهد را به اين دليل ترجيح مي

حس نزديکي به خدا را از حرم امام رضا )ع( به دست بياورند و معنويتي را از اين سفر  گونه
 .نصيب خود کنند

 طلبانتفسیر ذهنیت دوم: آرامش
های عبارت 13و  1۱، 1۷، 10، 12، 13های ، عبارت۷براسلللاس نتلايج حلاصلللل از جدول     

به های کيو، اين گردشلللگران، تجرگونله هسلللتند. مطابق با عبارت متملايز برای تفسلللير اين 
 سزندگي و رهايي از روزمرگي و احسللا گردشللگری مذهبي خود را با بيان دوری از فشللار
اعضلللای اين گروه دارای ذهنيللت  بنللابراين؛ آرامش جسلللمي و روحي توصلللي  کردنللد 

حس  شهدمطلبي هسلتند. گردشلگران با اين ذهنيت به دنبال آن هسلتند تا با سللفر به    آرامش
آرامشي را به دست بياورند. اين افراد با سفر به اين مقصد گردشگری به ذهن، جسم و روش 

 .بخشندخود را آرامشي نسبي مي

 گرايانتفسیر ذهنیت سوم: تعلق
های متمايز عبارت 18و  11، 10، 1۷، 11، 1های ، عبارت۷براسلاس نتايج حاصل از جدول   

گری های کيو، اين گردشلگران، تجربه گردش گونه هسلتند. مطابق با عبارت برای تفسلير اين 
رتبا  عاطفي با ملذهبي خود را بلا بيلان همراهي بلا خانواده و دوسلللتان، نزديکي به خدا و ا    

ای اين بنابراين اعضلل؛ شللوند، توصللي  کردندبينند و مياطرا  و ارتبا  معنوی با آنچه مي
کنند گرايي هسلتند. افراد دارای اين ذهنيت به با اين هد  سفر مي گروه دارای ذهنيت تعلق

دليل  هکه وقت بيشتری را در کنار خانواده يا دوستان خود بگذرانند. اين افراد ممکن است ب
شهر مشهد  رو، سفر بهاند ازايناند کمتر با نزديکان خود در ارتبا  بودههايي که داشتهمشغله

 آورد.ها فراهم ميامکان همراهي بيشتر با خانواده و دوستان را برای آن
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 طلبانتفسیر ذهنیت چهارم: رهايي
های متمايز عبارت 1۴و  1۱، 1۱، 1۷، 10، 1های ، عبارت۷براسللاس نتايج حاصللل از جدول 

گری های کيو، اين گردشلگران، تجربه گردش گونه هسلتند. مطابق با عبارت برای تفسلير اين 
مذهبي خود را با بيان گذشلت سلريع زمان، حس آرامش، متمرکز شدن و يادگيری و لذت   

ن طلبي هستند. گردشگراني که به ايتوصي  کردند. اعضای اين گروه دارای ذهنيت رهايي
کنند به دنبال آن هسللتند تا از ديدن چيزهای زيبا لذت ببرند و دشللگری سللفر ميمقصللد گر

 وند.اند، رها شهايي که داشتهمتوجه گذر زمان نشده و برای مدتي از تمامي مشغله يجهدرنت

 تفسیر ذهنیت پنجم: جستجوگران
تمايز های معبارت 11و  12، 11، 10، 2، 1های ، عبارت۷براسللاس نتايج حاصللل از جدول   

گری های کيو، اين گردشلگران، تجربه گردش گونه هسلتند. مطابق با عبارت برای تفسلير اين 
انگيز، حس غرور و افتخار از مذهبي خود را با بيان يادگيری و کشللل  موضلللوعات هيجان

 باره با همراهان توصلللي  کردند.يندرابودند و بحث و گفتگو  ديلدن آنچله فقط شلللنيلده   
ی ذهنيت جسللتجوگری هسللتند. اين گردشللگران به دنبال کشلل     اين گروه دارا یاعضللا
هستند آنچه را که قبالً در مورد اين مقصد  مندعالقههای گردشلگری هستند. همچنين  جاذبه

 اند بودند را خودشان جستجو و آن را تجربه کنند.گردشگری خوانده

 گرايانتفسیر ذهنیت ششم: ذهن
های متمايز عبارت 13و  1۱، 1۷، 3، ۷، 1های ، عبارت۷براسلللاس نتايج حاصلللل از جدول  

گری های کيو، اين گردشلگران، تجربه گردش گونه هسلتند. مطابق با عبارت برای تفسلير اين 
، گذراني با دوستانهای جذاب، وقتآوردن اطالعات، تجربه به دستمذهبي خود را با بيان 

ين گروه ا یاعضا ي  کردند.ارتبا  و تعلق با سلاير گردشگران و رهايي از روزمرگي توص 
درگيری ذهني با مقصلللد خواهند داشلللت. اين گردشلللگران در يک گردشلللگری مذهبي،  

 سبطر  به دنبال کيکازکنند و ذهن درگيری دارند؛ چندگانه تجربه کسب مي صورتبه
ند يا اقبالً ديده آنچهاطالعات جديد از اين مقصد گردشگری و همچنين تمرکز ذهني روی 

خواهند لذت ببرند، رهايي يابند و اند هستند، از طر  ديگر، ميشلهر مشلهد شنيده   در مورد
 تجربه جذابي داشته باشند.
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 گرايانتفسیر ذهنیت هفتم: تجربه
های متمايز ، عبارت18و  18، 3، ۴، 1، 1های ، عبارت۷براسلللاس نتلايج حاصلللل از جدول   

شگری و، اين گردشلگران، تجربه گرد های کيگونه هسلتند. مطابق با عبارت برای تفسلير اين 
اين گروه دارای ذهنيت  یاعضلللا های متنوع توصلللي  کردند.مذهبي خود را با بيان تجربه

گرايي هستند. اين گردشگران با سفر به شهر مشهد تجربه جذاب و احساسي را کسب تجربه
ي سلللاس راحتهايي اين منطقه و همچنين احها از زيباييکننلد که منجر به لذت بردن آن مي

 گرايان اين اسللت که عباراتي کهگردد. نکته جالب در الگوی ذهني تجربهدر اين شللهر مي
مندی به همراهي با ديگران باشللد، امتياز کمتری داشللته در آن حس تعلق به مقصللد يا عالقه

 برند.گرايان، از تجربيات انفرادی بيشتر لذت ميبنابراين، تجربه؛ است

 گیريبحث و نتیجه
  اين پژوهش، شناسايي الگوهای ذهني گردشگران در مقاصد گردشگری مذهبي در هد

شهر مشهد است. نتايج اين پژوهش نشان داد ذهنيت غالب گردشگران مذهبي شهر مشهد در 
طلبان، ( معنويت1اند از: بندی است و اين هفت نوع الگوی ذهني عبارتهفت دسته قابل دسته

( ۴گرايان و ( ذهن۱( جستجوگران، ۱طلبان، ( رهايي۷ايان، گر( تعلق8طلبان، ( آرامش1
 گرايان.تجربه

دهندگان را درصد از پاسخ 021/18طلبان است که ها مربو  به معنويتدسته اول ذهنيت
دن به تر ششود. برای گردشگران مذهبي با ذهنيت معنويت طلب، احساس نزديکشامل مي

ه مسافرت به مقصدهای مذهبي است. گونه ذهني ترين انگيزخدا و درک معنويات، مهم
(، وانگ و 1823نژاد و نصرتي )(، علي182۱) یمرزهای شده با نتايج پژوهشاستخراج
( در خصوص احساس معنويت مطابقت 1013( و البايراک و همکاران )101۱همکاران )
ن ن و ايمان داشتهای تجربه سفر مذهبي داشت( نيز انگيزه182۱پور و همکاران )دارد. حسيني

ه توان گفت کاند. درواقع ميعنوان نيروهای رانشي در سفر مذهبي شناسايي کردهرا به
دهد. اين گردشگری مذهبي با ايجاد معنا در زندگي فردی و اجتماعي را تحت تأ ير قرار مي

ايمان  شکند تا خود را بهتر بشناسند، بلکه باعث افزايتنها به افراد کمک ميمفهوم معنوی نه
طلبان است که ها مربو  به آرامششود. دسته دوم ذهنيتها از ماديات ميو جدايي آن

شود. گردشگران مذهبي با ذهنيت دهندگان را شامل ميدرصد از پاسخ 031/1۱



 071 | رانزرگران خوزاني و همکا

 

طلب، به دنبال رهايي از روزمرگي و فشارهای زندگي روزانه هستند، سفرهای مذهبي آرامش
آرامشي دست پيدا کنند که در روزهای عادی وجود ندارد.  کند بهها کمک ميبه آن

درواقع، آرامش يافتن يکي از ابعاد گردشگری مذهبي است و برای اين گروه، اولين اولويت 
ی های مرزشده با نتايج پژوهشگونه استخراجبرای انتخاب گردشگری مذهبي است. 

( و البايراک و همکاران 101۱(، وانگ و همکاران )1823نژاد و نصرتي )(، علي182۱)
د که شومطابقت دارد. با توجه به اينکه طلب آرامش شناسايي شد، پيشنهاد مي (1013)

هايي جهت افزايش عواملي که باعث آرامش زائران و گذاران برنامهمسئولين و سياست
ريزی کنند. چراکه بعضي از مناطق گردشگری مذهبي، شود را طرشگردشگران مذهبي مي

به  ها مربو بخشي را مختل سازد. دسته سوم ذهنيتزيرساختي، آرامش ازنظرکن است مم
شود. گردشگران مذهبي دهندگان را شامل ميدرصد از پاسخ 221/2گرايان است که تعلق

مند به برقراری ارتبا  هستند، اکثراً با دوستان و جا عالقهگرايي، در همهبا ذهنيت تعلق
و گردشگری مذهبي نيز از اين مورد استثنا نيست. اين افراد از شلوغي  کنندخانواده سفر مي
حال، شوند. بااينهای طوالني برای مشاهده و دريافت چيزی، ناراحت نميجمعيت و يا ص 

ها را از موضوع اصلي که زيارت يا ای باشد که آنگونهاين ازدحام جمعيت بايد به
شده با نتيجه پژوهش داند. گونه استخراجگردشگری در مناطق مذهبي است، دور نگر

 مطابقت دارد. ( 1013البايراک و همکاران )
 شدهيياساشنهای ذهني گردشگری مذهبي با توجه به اينکه تعلق داشتن يکي از گونه

ها و مؤسساتي که کارکنان خود را به مناطق مذهبي برای شود که سازماناست، پيشنهاد مي
ا ها بآن امکان سفرهای خانوادگي، همراه با دوستان و اقامت فرستند؛يک مسافرت مي

صورتي باشد که اين روابط را يکديگر را فراهم سازند، همچنين اردوهای دانشجويي به
درصد از  1۱۷/3طلبان است که ها مربو  به رهاييتحکيم بخشد. دسته چهارم ذهنيت

ابه تا حدودی مش طلبيذهنيت رهاييشود. گردشگران مذهبي با دهندگان را شامل ميپاسخ
غير  دهند با سرگرم شدن با چيزهایها ترجيح ميطلبان هستند، با اين تفاوت که آنبا آرامش

طلبان با سرگرم شدن با مسائل مذهبي به از مسائل ديني، از فشارها دوری جويند اما آرامش
نکه ديني ندارند. با توجه به اي طلبان حتماً انگيزه مذهبي وبنابراين رهايي؛ رسندآرامش مي

ويژه در دين اسالم وجود ندارد، پژوهشي که ادبيات غني در مورد گردشگری مذهبي به
عنوان انگيزه، هد  يا ذهنيت گردشگران برای سفر شناسايي کرده باشد، موضوع رهايي را به
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طلبي شو آرام طلبيحال و با در نظر گرفتن تفاوت دو گونه ذهني رهايييافت نشد. بااين
ي های سفر به مناطق مذهبي، حتماً الزم نيست که ديني و مذهبتوان نتيجه گرفت که انگيزهمي

ان را تحريک توان گردشگرهای ديگر سفر به مناطق مذهبي، ميباشد، بنابراين با توسعه جنبه
گي و فرهنها و مناطق مذهبي با ديد سرگرمي، تاريخي ها، زيارتگاهکرد تا از اين بارگاه

درصد از  01۷/3ها مربو  به جستجوگران است که بازديد کنند. دسته پنجم ذهنيت
 شود. دهندگان را شامل ميپاسخ

گردشگران مذهبي با ذهنيت جستجوگری، طالب دانش و اطالعات واقعي راجع به 
داده ل ها را شکاند و انگيزه سفر مذهبي آندانستهموضوعات و مطالبي هست که از قبل مي

( مطابقت دارد. با توجه به 182۱مرزی ) نيز تنها با نتيجه پژوهش شدهاستخراجاست. ذهنيت 
توان های سفر در تمامي ابعاد گردشگری است، مييزهانگاينکه جستجوگری يکي از 

ي هايي که برای توسعه گردشگری، اين مناطق مذهبي و با کمک گرفتن از ساير روشراحتبه
ت به را نسب هاآنری مذهبي توسعه بخشيد. برای مثال، حس کنجکاوی گردشگ ازنظررا 

ز اين روايت داستاني ا صورتبههای اجتماعي بازديد برانگيخت، ويدئوهايي که در شبکه
يخچه و ...، گردشگران مذهبي تارهايي از اعجاز، شود، داستانمکان مذهبي تاريخي ارائه مي

کشاند، خود از نزديک ببيند و بشوند، به اين مناطق ميبا ذهنيت جستجوگری را برای اينکه 
 شود. های بعدی ميبرای مسافرت هاآنکه يکي از مقاصد یطوربه

يي، روش مناسب برای جذب جستجوگران است. دسته ششم گوداستاني، طورکلبه
 شود.دهندگان را شامل ميدرصد از پاسخ 831/۴گرايان است که ها مربو  به ذهنذهنيت

تيجه شده با نچيز هستند. گونه استخراجگردشگران مذهبي با درگيری ذهني، طالب همه
مطابقت دارد. اين دسته از گردشگران هم طالب ( 1013پژوهش البايراک و همکاران )

ها تجربيات جذاب و خواندن آرامش و هم طالب با جمع بودن و برقراری ارتبا  هستند. آن
کنند. بر همه موارد در يک گردشگری مذهبي دنبال مي باهمرا شنيدن و معنويات را همه 

رو، احتماالً نياز به زمان ها خوشايند است. ازاينتمرکز دارند و کسب اطالعات برای آن
 بيشتری خواهند داشت تا بتوانند همه اهدا  خود را در مقصد گردشگری محقق سازند. 

دهندگان را درصد از پاسخ 8۱0/۱ست که گرايان اها مربو  به تجربهدسته هفتم ذهنيت
ی يي، در جستجوی تجربه گردشگرگراتجربهشود. گردشگران مذهبي با ذهنيت شامل مي

است.  بخشای به ارمغان داشته باشد، لذتها تجربهچيزی که برای آن در مقصد هستند. هر
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باند و همکاران (، 182۱پور و همکاران )های حسينيشده با نتايج پژوهشگونه استخراج
بي تواند تجارب مذه( مطابقت دارد. با توجه به اينکه مناطق گردشگری مذهبي، مي101۱)

و غيرمذهبي را برای هر دو گروه افراد با درجات مختلفي از اعتقادات فراهم آورد، بنابراين 
های توسعه گردشگری مذهبي، تمامي اين تجارب در نظر گرفته شود. برای بايد در روش

معماری جذابيت دارد، تجربه و اطالعاتي راجع به ساخت و  ازنظرثال، اگر زيارتگاهي م
هايي که در کنار اين اماکن تواند جذاب باشد. همچنين تفريحطراحي و بازسازی آن مي

مقدس در شهر وجود دارد، بايد در برنامه تورهای گردشگری قرار بگيرد. تجربه خوردن 
ظر تواند نهای محلي عالوه بر حضور در امکان مذهبي، ميلباسغذاهای محلي و يا پوشيدن 

 گرايان را جلب کند.تجربه
عنوان يک پژوهش اوليه در حوزه در اين پژوهش، به شدهييشناساالگوهای ذهني 
ای برای توسعه گردشگری مذهبي باشد و راهکارهايي را تواند پايهگردشگری مذهبي مي

ه هرحال، مناطق گردشگری مذهبي نياز ببي طراحي کند. بهبرای بازاريابي گردشگری مذه
گردشگران  توان انتظار داشتتبليغ دارند و بدون تبليغ و داشتن برنامه بازاريابي مناسب نمي

ن های اين پژوهش اياين نوع گردشگری را برای مصر ، انتخاب کنند. يکي از محدوديت
د کنندگان و ايجاد دسته کيو محدوشارکتهای ماست که پژوهشگران را با توجه به ذهنيت

آوری فضای گفتمان برای تجربه گردشگری کند. در اين پژوهش اگرچه برای جمعمي
کامل  طورهبحال دسته کيو ممکن است تجربه را مذهبي از منابع مختلفي استفاده شد، بااين

ل فضای ی تشکيشود که برارو به پژوهشگران آتي پيشنهاد ميپوشش نداده باشد؛ ازاين
تواند های آتي ميهای عميق استفاده کنند. همچنين پژوهشتر از مصاحبهگفتمان دقيق

يرد. شده صورت گييشناساصورت يک مطالعه توصيفي و پيمايشي برای الگوهای به
 توان روش کيو را برای ساير مقاصد گردشگری مذهبي ديگر نيز به کار گرفت.همچنين مي

 تعارض منافع

 ش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.پژوه
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 منابع
(. بررسي عوامل کشش 182۱آبادی، حسين و کاظمي، علي. )سان، رضايي دولتاح پور، سيدحسيني

يت مطالعات مديرها )شهر قم(. و رانش مؤ ر بر نيت سفر گردشگری مذهبي و نحوه تأ ير آن
 doi: 10.22054/tms.2017.7250. 11۷-102(، 8۱)11. گردشگری

ی جمهوری اسالمي ايران، مايصداوس. ناشر شناسي کيوروش(. 183۱خوشگويان فرد، عليرضا. )
 مرکز تحقيقات.

(. فهم هرمنوتيکي تجربه گردشگری فضاهای قدسي. 1823نژاد، منوچهر و نصرتي، روش اله. )علي
 :doi. 3۴ -۱۱(، 80)3. ريزی و توسعه گردشگریبرنامه

10.22080/jtpd.2020.16269.3038 
شعي و فاطمه زرگران. تهران. نشر . ترجمه وحيد خامديريت استراتژيک(. 182۴لينچ، ريچارد. )

 فوژان. چاپ اول.
های گردشگران عراقي بازديدکننده از شهر مقدس بندی انگيزه(. اولويت182۱مرزی، وحيد. )
 .1۷2-11۱(، 2)۱. مطالعات اجتماعي گردشگریمشهد. 
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