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 عه صنعت گردشگریشهر تهران جهت توسنهای مذهبی کالارزیابی توانمندی
 

 ، تهران، ایرانپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، گردشگری روهگ استادیار - 1بیشمی بهار

 ، ایرانگرگان، موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی گرگان، گردشگری استادیار -دی سقایی مه

 ان، ایررگانگ، ریزی گردشگری، موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی گرگاندانش وی کارشناسی ارشد برنامه -سارا بهادرخان 

 
 14/05/1398مقاله: پذیرش                                        14/01/1398دریافت مقاله: 

 
 چکیده

یفـا عنوان یکی از سودآورترین صنایع خدماتی نقـش مهمـی را در اقتصـاد کشـورها اامروزه صنعت گردشگری به
های بـه دلیـل برخـورداری از جاذبـه ردشگری مذهبی،عنوان یکی از مناطق مستعد گشهر تهران بهکند. کالنمی

 هدفاین پژوهش با باالیی برای جذب گردشگران برخورداراست.های مختلف گردشگری ادیان توحیدی توانمندی
شهر تهران جهت توسعه صنعت گردشگری صورت گرفـت. های گردشگری ادیان توحیدی در کالنبررسی جاذبه
هـای داده .اسـتبندی تحقیقات بر اساس روش، یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشـی دسته ازنظرتحقیق حاضر 

الی ده سال سـابقه که با کارشناسان و خبرگان حوزه گردشگری مذهبینفر از  20امه، از نتحقیق از طریق پرسش
 spss افـزارنرمبـا اسـتفاده از ای تک نمونـه tها از آزمون وتحلیل داده. جهت ت زیهشد آوریجمعخدمت دارند، 
وضـعیت  هایجز سـؤالهبـمختلـف  سـؤاالتهای یانگینمبین  شدهمشاهدهیج نشان داد، اختالف نتا استفاده شد.
ت هیزات گردشگری، های مکانگردشگران و دسترسی به کمیت و کیفیت وسیله نقلیه برای ، هام موعهپارکینگ 

تب  دولتی و خصوصی مر یهاهماهنگی و مشارکت میان سازمان، ازجمله رستوران، توالت، استراحتگاهشهری ینب
ش آمـوز، جیبـی، بروشـور، نقشـه و عکـس یهاها، کتابرد مکاندر مو یکتتهیه تابلو و اتگردشگران مذهبی، با 

نی و آثـار باسـتان توحیـدی ادیـا های در مـوردتهیه فیلمادیان توحیدی، نیروهای متخصص در زمینه گردشگری 
 یهاریـق رسـانهاز ط گردشـگرانآموزشی مـردم نسـبت بـه  یفیتارتقا  کمیت و کتهران و  شهرکالنموجود در 
میزان  دهندگانپاسخدرصد  80ین نتایج نشان داد،همچن دار است.یمعن 05/0از  ترکوچکای در سطح خط گروهی
نیـز  هـاآندرصـد  85دند و تهران را متوس  به باال ارزیابی کر شهرکالنی گردشگری ادیان توحیدی در هاجاذبه
الـب توجـه بـه مط بـا کردنـد.توس  و زیاد ارزیـابی متهران را  شهرکالنهای مذهبی ادیان توحیدی در یتوانمند
قطـب بـزرگ یک عنوانبـهشـدن یلتبدتهـران قابلیـت  شـهرکالنتوان گفت یمو مستندات ارائه شد،  ذکرشده

 گردشگری مذهبی ادیان توحیدی را دارا است.
 

 تهران. شهرکالن یان توحیدی، صنعت گردشگری، جاذبه گردشگری،اد کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه
شـمار  کـهطوریبهدر جهـان مطـرح اسـت.  هـافعالیتو پویـاترین  تـرینمهمیکی از  عنوانبهگری امروزه فعالیت گردش

(. با 49: 1389پایلی یزدی و سقایی، ) استگردشگران خارجی و داخلی و میزان آن در سطح جهانی پیوسته رو به افزایش 
 دهنـدمی خـود نشـاناز  یفرهنگـ و میراثخ یه تارب ایفزاینده، گردشگران عالقه در دنیا ینده صنعت گردشگریرشد فزا

(Omidvar,2008:26.)  گردشـگری  .مـذهبی اسـت هایمسـافرتگردشگری در جهان،  هایانگیزه ترینمهمیکی از
و عالقه فراوان مردم به خاطر بازدید از این اماکن به مذاهب و ادیان  استدینی در اکثر کشورهای جهان در حال افزایش 

مذهبی ریشه در باورها و اعتقادات دینـی مـذهبی دارد، بـه  گردشگری .(84: 1392و محمودی،  کاردانه) است بیشتر شده
مسـافرت،  گیریشـکلمفهوم تخصصی خود فراتر از وابستگی به زمان و اوقات فراغت، عامل مهم جغرافیای انسـانی در 

دشگری مذهبی در کشور عمدتاً بـا واژه بقـه بـه گر (.Di Giovine,2010:87)فرهنگی است  اندازچشمای اد تمرکز و 
زمین ممتاز از زمین حوالی مزار ائمه و بزرگان دین، مدفن متبرک، قطعه زمینـی  ایه پاره. در فرهنگ معین بقرودکار می

باشد، است. همچنین، جای مقام، صومعه، خانقاه و همچنین بنـا، عمـارت خانـه و سـرای  قرارگرفتهکه زیارتگاهی در آن 
 توجهیقابـلاست که به شکل  هاییگردشگری مذهبی ازجمله پدیده (.6: 1391نادعلی پور،) استیادشده و جمع آن بقاع 

به نقش گردشگری مـذهبی بـر  توانمیاین تحوالت  ازجملهاست.  تأثیرگذاردر تحوالت اجتماعی، اقتصادی و رفاه مردم 
ای در گسـتردههمـین رابطـه مطالعـات  در (.28: 1392کـاران،اکبریـان رونیـزی و هم) نمـودکیفیت زندگی مردم اشـاره 

مـذهبی،  هایترین مطالعـه نقـل و قـول شـده از جاذبـهوسیعمختلف گردشگری مذهبی صورت گرفته است.  هایحوزه
زیارتگاه کاتولیک در اروپای غربـی وجـود دارد  600بیش از  دهدی مذهبی در اروپا است که نشان میارزیابی از جهانگرد

در خصوص گردشگری، گردشـگری ادیـان  (.Nolan,1989:125) داردبه مریم مقدس اشاره  هاآنه بیش از نیمی از ک
هـا آندر زیـر بـه تعـدادی از  است که شدهان امتوحیدی و توسعه صنعت گردشگری مطالعاتی در داخل و خارج از کشور 

مسیحیت، زرتشت و یهود در جذب گردشگر ایـران را نقش اماکن متبرکه  (، طی تحقیقی1392) . صوفیاناست شدهاشاره
. است. روش ان ام تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش تحلیل مبتنی بر تحلیل توصیفی موردبررسی قرارداد
بـزرگ  قطبعنوان یکشدن بهتبدیلایران قابلیت  هایاستان، بسیاری از شدهارائهو مستندات  ذکرشدهبا توجه به مطالب 

تحلیلـی بـر نقـش گردشـگری مـذهبی در  (،1393) سـلطانیهستند. موسوی و مذهبی ادیان توحیدی را دارا ردشگری گ
های شاخص، دهدمی. نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نشان نداهداد موردمطالعه قرارع( را ) زاده جعفرامامتوسعه شهری 

جعفـر  زادهامـامرا در توسعه گردشـگری مـذهبی  تأثیرین مدیریتی کمتر هایشاخصو  تأثیرگردشگری مذهبی بیشترین 
. نتایج پژوهش موردمطالعه قراردادندبر آن را در ایران  مؤثر(، گردشگری مذهبی و عوامل 1394) فراهانیدارند. آقاجانی و 

را مثبـت آینده گردشـگری مـذهبی در ایـران  توانمیکه گردشگری از نگاه اسالم اهمیت بسیاری دارد و  دهدمینشان 

قـدیمی هنـوز هـم هماننـد  هایزیارتگاه ندنکمیارتباب با گردشگری مذهبی بیان  در (2007) 1مورپت و راج .ارزیابی کرد
جدید همچنـین در حـال جـذب  هایزیارتگاهو  کنندمیبرای آنان که در جست وی اهداف معنوی هستند فعالیت  رباآهن
یکی از مـواد گردشـگری  عنوانبهبررسی وقایع مذهبی  به (2008) 2وبیو و خاویر. راز همه نقاب جهان هستند باایمانافراد 

کرده  تأکید( در مقاله خود بر روی گردشگری اسالمی بین مسلمانان 2010) . وارثی و حیدریپردازندمیمذهبی در اسپانیا 
 تأکیـدرایی کشورهای اسالمی این نوع گردشگری و بس  و معرفی آن، بر روی نقش آن بر روی همگ وتحلیلت زیهو با 
بـر بـازار گردشـگری مـذهبی: مطالعـه مـوردی  مـؤثرعوامـل  تـأثیرطـی تحقیقـی ( 2011) 3. سلیمان و محمـدکنندمی

که فلسطین با توجـه بـه تـاریخ، میـراث،  کندمی گیرینتی ه. این مقاله نداهداد موردبررسی قرارفلسطین را  هایسرزمین

 عنـواندر پـژوهش خـود بـا  (2013) 4. امـیناسـت فردمنحصربهآن  مذاهبیو  زیستحی مفرهنگ، موقعیت جغرافیایی، 
کشورهای مختلف در گردشگری، گردشگری در مصـر را بررسـی  هایاستراتژیبا مقایسه  "گردشگری مذهبی در مصر"
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تمـدنی کهـن و حضـور کشور ما نیز به دلیل برخـورداری از  .کندمی مربوطه را بیان هایسازمانو نقش دولت و  کندمی
هـزار  9پیروان ادیان مختلف دارای اماکن مذهبی بسیاری متنوعی است. بر اساس آمارهای موجود از م موع نزدیک بـه 

 200، هـزار و شـدهثبتامامزادگان  هایآرامگاه عنوانبهبقعه متبرکه  800هزار و  5مکان مذهبی در نقاب مختلف کشور، 
، مسـاجد، هاحسـینیهشـامل  شـدهثبتت رسیده و بیش از سه هزار مکان مذهبی مقـدس بقعه در فهرست آثار ملی به ثب

برای  که .(14: 1390سلطان مرادی،) شده استنیایشگاه شناساییمدارس مذهبی و حوزه علمیه، کلیسا، کنیسه، آتشگاه و 
ارتقـای  زمینـهگردشـگری  در گذاریسـرمایهکـه رشـد  گونههمچنین همان جذب گردشگر از اهمیت باالیی برخوردارند.

از این صـنعت  ایزیرم موعه عنوانبه، گردشگری مذهبی نیز آوردرا در شهرها و روستاها فراهم می اجتماعی و اقتصادی
را  هـایابی آنزمینه دسـتو  کندتوسعه شهرها و روستا کمک میقوی و تاریخی است نیز به  صبغهکه در کشور ما دارای 

اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی و  توسـعهایند ارتباب متقابل میان چهار رکن اساسی توسعه، یعنـی پایدار در فر توسعهبه 
تقاضای بازدیدکنندگان موجـب  تأمینکه ضمن ارتقای کیفیت زندگی میزبانان و  ایگونهبه، آوردمیفراهم  محیطیزیست

ترین تهـران، پایتخـت ایـران یکـی از شـلوغ .شودمیخودآگاهی اجتماعی در رابطه با حفاظت از منابع محیطی و انسانی 
های مذهبی تهران، طیف وسـیعی مکان حالبااینها نیست. ترین پایتختآید ولی جز  کهنمی حساببههای دنیا پایتخت

خـارجی پـس از  های عبادت برای زرتشتیان است که باع  تع ـب بسـیاری از گردشـگرانها و مکانکنیسهاز کلیساها، 
تهران در جـذب گردشـگری  شهرکالنگردشگری ادیان توحیدی در  هایجاذبههمین اساس  بر شود.هران میبازدید از ت

در  گردشگری ادیان توحیـدی هایتوانمندیو  هاجاذبهاین تحقیق شناسایی  هایضرورتشده است. یکی از کمتر شناخته
جذب گردشگر است، بدین طریـق  منظورها بهنآتهران در جذب گردشگر و اقدام در جهت معرفی و شناساندن  شهرکالن

و تقویـت  گذاریسـرمایهجذب و جلـب بخـش خصوصـی جهـت  منظوربهمسئوالن و مدیران به تکاپو افتاده و زمینه را 
تنها تـأثیرات نـهو امکانات که من ر به جذب گردشگری داخلی و خارجی شـود، فـراهم سـازد. ایـن عوامـل  هازیرساخت

ها ها، توانمندیخت قابلیت. معرفی و شناگرددمی، بلکه باع  بهبود شرای  اجتماعی مردم نیز گذارنداقتصادی بر جای می
جذب گردشگر و بهبود سیستم مـدیریت شـهری در  منظوربهتهران  شهرکالنگردشگری ادیان توحیدی در  هایو جاذبه

صادی و اجتماعی شـهر تهـران از اهـداف تحقیـق افزایش درآمدها و بهبود شرای  اقت منظوربهتوسعه و رونق گردشگری 
 شـهرکالندر  ادیـان توحیـدیشناسایی امـاکن متبرکـه  بدین منظور هدف اصلی پژوهش حاضر .روندشمار می حاضر به
گردشـگری توسعه صنعت  است. همچنین مذهبی این ادیانجهت توسعه گردشگری به گردشگران  هاآنو معرفی  تهران

افزایش و رونق اقتصادی حاصل از ایـن صـنعت در جهـت بهبـود توحیدی و مذهبی ادیان دشگری گربا تأکید بر تقویت 
ی اسـت. در همـین راسـتا دو مـذهبگردشـگری گسترش  باوجودو افزایش تولید ملی  درآمدزایی وضعیت اقتصادی مردم،

 :شودمیمطرح  سؤال
 چگونه است؟ تهران در جذب گردشگری شهرکالنمذهبی ادیان توحیدی  هایتوانمندی 

  ؟اندکدمتهران  شهرکالنراهکارهای مناسب برای افزایش گردشگری ادیان توحیدی در 

 

 مبانی نظری
ن بـه قـرون و اعصـار گذشـته آاشکال گردشگری در سراسر جهان است که سـابقه  ترینرایجیکی از مذهبی گردشگری 

 در. اسـتمـذهبی  ایت ربه هاآنهدف از  تریناصلی که شودمیشامل سفرها و بازدیدهایی  طورکلیبهو  گرددمیمرتب  
 ایانگیـزهدارای  کنندگان در آنشـرکتاز گردشگری دانست کـه  ایگونهگردشگری مذهبی را  توانمییک تعریف کلی 

ه تعریف با توجه ب کنند.میبازدید  هاآنو نظایر  هازادهامام مقابرمذهبی هستند که از اماکن مقدس نظیر کلیساها، مساجد، 
کـه از امـاکن مقـدس دیـن خـود  هستیم. دسته اول کسانی روروبهمختلف از گردشگران  دودستهباال، ما در این زمینه با 

 روندمیمانند مسلمانانی که به زیارت اماکن مقدس خود نظیر کعبه، عتبات عالیات و یا سایر اماکن متبرکه  کنندمیبازدید 
افراد زیادی وجود دارند که مسیحی نبوده  مثالعنوانبه کنندمیقدس سایر ادیان دیدن که از اماکن م و دسته دوم کسانی

وجود بااین .روندمییا سایر ادیان  هابودائیو یا مسیحیانی که به دیدن معابد  کنندمیاما از کلیساهای نقاب مختلف بازدید 
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کــه هــر یــک از  موردبررســی قــراردادقســیم و مختلفــی ت هایجنبــهاز ابعــاد و  تــوانمیگردشــگری مــذهبی را  انــواع
 هابندیتقسـیمبسزایی داشته باشد که در ادامه به این  تأثیربر بازاریابی محصول گردشگری  تواندمیزیر  هایبندیتقسیم

 شده است:اشارهمختلف  هایجنبهاز ابعاد و 

 طول مدت اقامت

 شوند:میی تقسیم کل دودستهطول مدت اقامت به  ازنظرانواع گردشگری مذهبی 

. هـدف از افتـدمیتفاق امکانی محدود و در فواصل کوتاه  ازنظرعبارت است از سفری که  مدت:کوتاهگردشگری مذهبی 
ذهبی، و یا شرکت در یـک جشـن مـ ایمنطقهو یا فرا  ایمنطقهاین سفر رفتن به یک مرکز مذهبی با حوزه نفوذ محلی، 

تـاه و د مکـانی کوکه این نوع سفر هم به لحاظ بعد زمانی و هم بـه لحـاظ بعـ مذهبی است جلسهمذهبی و یا  کنفرانس
 شود.نمیشامل اقامت شبانه در مقصد 

ملی و ای، منطقه فرا، ایمنطقهعبارت است از بازدید از مراکز مذهبی با حوزه نفوذی محلی،  بلندمدت:گردشگری مذهبی 
 .هفته است ا جلسات مذهبی برای چند روز یاو ی هاکنفرانس، هاجشنو یا شرکت در  المللیبین

 و اهداف سفر هاانگیزه

 شوند:میسفر به سه دسته کلی تقسیم  هایانگیزهاهداف و  ازنظرانواع گردشگری مذهبی 
 ....ها وزادهامام، هاآرامگاه، هاصومعهمعابد،  بازدید از مراکز مذهبی و زیارتی همچون مساجد، کلیساها، منظوربهسفر  -الف
دی و عبـا سـفرهای. گـرددمیسفرهای عبادی و زیارتی و سفرهای تبلیغی تقسـیم  دودستهاین نوع سفر در اسالم به  که

و قبور، سفر بـرای صـله  هامگاهآرا، زیارت اماکن و بقاع متبرکه، زیارت (خدا )سفر حج خانهزیارتزیارتی شامل سفر برای 
 و پیامبران، سـفر عثت انبیا ببرای ان ام کارهای خیر و مطالعه  سفرت بیماران، ارحام و دیدار از خویشان و دوستان و عیاد

سـالم، سـفر امل تبلیـغ دیـن و سفرهای تبلیغی شا شودمیبرای کمک به مستمندان و رسیدگی به ایتام و نیازمندان و ... 
 .شودمیبرای ارشاد و هدایت مردم و ... 

 .مذهبی هایجشنت و ، جلساهااجالسشرکت در  منظوربهسفر  -ب
 زیارتی.بازدید از آثار تاریخی و معماری اماکن مذهبی و  منظوربهسفر  -ج

شـکل  هـاتفاوتمختلـف در قالـب ایـن  هایانگیزهو در راستای  هاتفاوتپیرامون  مذهبیگردشگری  الزم به ذکر است،
، مکـان، محـی ، فضـاگری در یـک یک امر فرهنگی در دو سـوی جریـان گردشـ عنوانمذهبی به. گردشگری گیردمی

 هـاآن، نیازها و آرزوهـای هاخواسته هاانگیزه، هاانسان. این تبادل و تعامل با شودمیتعامالت و تبادالت فرهنگی را سبب 
یک پدیده فرهنگـی موجـب  عنوانمذهبی بهتوسعه گردشگری »که منبع  از فرهنگ جامعه است در ارتباب خواهد بود. 

 تواننـدمیآیـد. بـر ایـن مبنـا آنـان  به وجودکافی برای تبادل فرهنگی بین گردشگر و جامعه میزبان  فرصت شود کهمی
کـه یـک  شودمینظام نمادهایی تلقی  عنوانبهفرهنگ  بگذارندیکدیگر را بهتر درک کرده، به فرهنگ هم بیشتر احترام 

 منـدقاعدهآن کنش متقابل را تسهیل نموده، رفتارها را  طهواسبهتا خود را سامان دهد و  برندمیو به کار  آفریندمیجامعه 
 واسـطهبهنوعی پدیده فرهنگـی اسـت کـه  مذهبیگردشگری توان گفت، بنابراین می (.18: 1395نوری و سرابی،)«سازد

یکـی از  مـذهبی. گردشـگری شـودمی بازتفسـیرو  یابدمیانطباق و سازگاری با محی  و کنش متقابل با دیگران تحرک 
در . . این امر بستگی به آن دارد که فرهنگ جامعه میزبان در چه سطحی قـرار داشـته باشـداستکنش متقابل  هاییوهش

گردشگری فرهنگی اهمیت بسیاری در نحوه تبادل و تعامل  هایشاخهیکی از  عنوانبهیک نگرش کلی گردشگری دینی 
آثار و پیامـدهای مثبـت فرهنگـی و اجتمـاعی چـه  ردنبرشمداشته باشد، ضمن  تواندمیدر حقوق گردشگری  هافرهنگ

فرهنگـی و  هایسـرمایه من ر بهکه استفاده از این منابع  شودمیباع  حفظ منابع فرهنگی  المللیبینداخلی و  صورتبه
اعتبار بیشتر آن خواهد شد. چنین نگهداشت و پاسداری از این منابع در جامعه حال حاضر ایـران درجـای امـاکن مقـدس 

های گردشـگری در این تحقیق به بررسی جاذبـه (.16: 1378توسعه پایدار گردشگری دینی خواهد شد )پوراحمد، من ر به
شـهر  تهـرانشده است. عنوان یک مطالعه موردی پرداختهشهر تهران جهت توسعه صنعت گردشگری بهمذهبی در کالن

 دادهجایدر خود  ادیان مختلف دینی برای را بسیاری مذهبی گردشگری هایجاذبه ایران وجوشقدیمی و همیشه پرجنب
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یان مختلـف ها و اماکن مذهبی متبرک برای ادها مذهبی فراوانی ازجمله کلیساها، کنیسهشهر تهران مکاندر کالناست. 
، (حسـنی )ع عبـدالعظیمسید ناصرالدین، شاه  زادهامامصالح )ع(،  زادهمسیحی، زرتشتی، کلیمی و مسلمان وجود دارد. امام

به اماکن مذهبی هستند. بسیاری از افراد برای صفای روح  مندانعالقهو  هاخانواده)ع( آخر هفته میزبان  اکبرعلیاما زاده 
 .شوندمیستان این بزرگان راهی زیارت و یا ادای احترام به آ

 

 روش پژوهش
مقطعی  ازنظر زمانی یک بررسی. استاساس روش، توصیفی از نوع پیمایشی  بندی تحقیقات بردسته ازنظرتحقیق حاضر 

 و اطالعات از هادادهمنظور گردآوری که در این تحقیق بهطوری. بهاست شدهان ام 1396ماهه اول سال که در ششاست 
. پـردازدمیکیفی  هایدادهشده است. درروش آمیخته اکتشافی پژوهشگر ابتدا به گردآوری روش آمیخته اکتشافی استفاده

 هایافته پذیرییمکمی را گردآوری کرده تا تعم هایدادهکیفی، سعی بر آن دارد که  هایدادهحاصل از  هاییافتهبر مبنای 
ق، اقدام بـه شده است: ابتدا در مرحله کیفی تحقیحقیق حاضر در دو مرحله تعریفبر اساس آنچه گفته شد، ت گردد.بیشتر 

وحیـدی تبی ادیـان مصاحبه اولیه با مدیران، خبرگان و کارشناسان مطلع در حوزه گردشگری و متولیان گردشـگری مـذه
وم دوارد مرحلـه  مـراه اسـت،شـده ههای استخراجان ام این مرحله که با تحلیل داده نماید. پس ازشهر تهران، میکالن

در  شـده اسـت.های کمی از طریق طراحی و توزیـع پرسشـنامه پرداختهشویم. در این مرحله به گردآوری دادهتحقیق می
ه منظور اسـتخراج سـؤاالت پرسشـنامتحقیق حاضر از نظرات پـنج نفـر از خبرگـان و کارشناسـان حـوزه گردشـگری بـه

یچیـده رتباطی ساختارمند جهت حل یـک مشـکل پابرای ای اد ساختار یک فرایند  شده است. دلفی فنی است کهاستفاده
یـک  کنندگان با یکدیگر نیـازی باشـد،که به حضور فیزیکی و مالقات شرکتشود. در این روش، بدون اینکاربرده میبه

 کننـد.بنـدی میمولو آینـده موضـوع تحـت بررسـی، فر ها وضعیت آتیای از فرضیهگروه متخصصان را درباره م موعه
شـود تـا کنندگان باعـ  میشود و ناشناس بودن آنان برای سایر شـرکتکنندگان توزیع میها بین شرکتم موع فرضیه
ها ادامـه شده بپردازند و این فرایند تکراری تا رسیدن به اجماع درباره فرضیههای طرحوتعدیل م موع فرضیهآنان به جرح

های گردشگری ادیان منظور بررسی جاذبهشنامه با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان، بهپس از طراحی پرس یابد.می
ای از کارشناسـان و خبرگـان حـوزه ها اقدام شده است. نمونه آماری این تحقیق را م موعهتوحیدی، به توزیع پرسشنامه
، دانشـگاه علمـیگردشگری، اعضـای هیئـت مرتب  و دارای سابقه فعالیت در زمینه کارشناسانگردشگری مذهبی شامل: 
تشـکیل  نفـر 20ه تعداد بکه باالی ده سال سابقه خدمت دارند  مسافرتی هایآژانس انمدیرو  مدیران ارشد بخش دولتی

که بـرای توصـیف صـفات طوریان ام شد. به SPSSافزار آماری ها با استفاده از نرموتحلیل دادهدرنهایت ت زیه دهد.می
ا های مرکـزی و پراکنـدگی بـمحاسبه درصد و توزیع فراوانی و برای توصیف صفات کمی به محاسـبه شـاخصکیفی به 

 شده است.ای پرداختهاستفاده از آزمون تی تک نمونه
 

 محدوده موردمطالعه

دقیقـه  51درجـه و  35دقیقه تا  34درجه و  35دقیقه طول شرقی و  38درجه و  51دقیقه تا  6درجه و  51در  شهر تهران
 1050در مرکـز و متـر 1200تـا  شـمالدر رمت 1800های آزاد بین و ارتفاع آن از سطح آب قرارگرفته استعرض شمالی 

ها و امـاکن مـذهبی متبـرک ها مذهبی فراوانی شامل کلیساها، کنیـهشهر تهران مکاندر کالنمتغیر است.  جنوبدر متر
هـا وار بـه تعـدادی از آنصورت فهرسـتزیر به برای ادیان مختلف مسیحی، زرتشتی، کلیمی و مسلمان وجود دارد که در

کلیسـای پطـروس ، کلیسـای مینـاس مقـدس، کلیسای سورپ تارگمانچـاتس، کلیسای سرکیس مقدسشده است. اشاره
امـامزاده ، کنیسای حئـیم(، و معبد آدریان )آتشکده تهران نیایشگاهمحله عودالجان، (، کلیسای حضرت یوسف )ع، مقدس

، امـامزاده کابـل حسـینع(، ) عبـاسامـامزاده ، مس د امام خمینی تهـرانشهرری، ه عبدالعظیم، حرم شا، صالح، ت ریش
 و .... قبرستان ابن بابویه، مس د حاج سید عزیزاهلل
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 هابحث و یافته
شهر تهران جهت توسـعه های گردشگری ادیان توحیدی در کالنطور که اشاره شد در این تحقیق به بررسی جاذبههمان

شگری به تهیه شده است. بدین منظور ابتدا با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان حوزه گرددشگری پرداختهصنعت گر
های گردشـگری ادیـان منظور بررسـی جاذبـهپرسشنامه با استفاده از روش دلفی اقدام شد. پس از طراحی پرسشنامه، بـه

 ها اقدام شد.هآوری پرسشنامشهر تهران، به توزیع و جمعتوحیدی در کالن
درصـد  25ازلحـاظ میـزان تحصـیالت،  شـود.درصد، شامل زنان می 35دهندگان مردها و درصد پاسخ 65در این تحقیق 

درصد نیز دارای مدرک دیـپلم  5 دیپلم و درنهایتدرصد فوق 20درصد لیسانس،  50لیسانس و باالتر، دهندگان فوقپاسخ
 ر رابطه با تعـدادی از متغیرهـای موردبررسـیدفراوانی نظرات خبرگان و کارشناسان درصد  2در شکل  اند.تر بودهیا پایین
 شده است.ارائه
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 درصد فراوانی نظرات خبرگان و کارشناسان در مورد تعدادی از متغیرهای موردبررسی .1 شماره شکل

 
 

شده است. در بخش آمار اسـتنباطی، از ارائه 1ها در جدول وتحلیل استنباطی دادهالزم به ذکر است نتایج حاصل از ت زیه
شوندگان به هـر یـک از سـؤاالت پرسشـنامه جهـت های پرسشای برای تعیین سطح معناداری پاسختک نمونه tآزمون 

 شده است.شهر تهران استفادهتوسعه صنعت گردشگری در کالن
شهر تهران جهت توسعه صنعت ن توحیدی در کالنادیا های گردشگریهای توصیفی مربوط به جاذبهشاخص: 1 جدول

 گردشگری

 گویه ردیف

اد
عد

ت
ن 

گی
یان

م
ار 
عی

ف م
را

ح
ان

 

T 

ح 
سط

ی
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 009/0 11/4 05/1 65/3 20 شهر تهرانهای گردشگری ادیان توحیدی در کالنمیزان جاذبه 1

 015/0 33/3 22/1 45/3 20 یدیهای گردشگری ادیان توحبهداشت عمومی جاذبه 2

 016/0 30/3 28/1 40/3 20 های گردشگری ادیان توحیدی در بهبود مناسبات اقتصادیتأثیر جاذبه 3

 020/0 28/3 32/1 35/3 20 های گردشگری ادیان توحیدی بر رفع بیکاری و ای اد اشتغالتأثیر جاذبه 4

 012/0 42/3 11/1 57/3 20 شهر تهرانهای گردشگری ادیان توحیدی در کالنتعداد و درصد جاذبه 5

 011/0 47/3 09/1 59/3 20 شهر تهران برای تبدیل به قطب گردشگریهای مذهبی ادیان توحیدی در کالنتوانمندی 6

 093/0 42/1 42/1 90/2 20 هادسترسی به اماکن گردشگری ادیان توحیدی و پارکینگ م موعه 7

 081/0 57/1 32/1 00/3 20 ای گردشگریبه مکانه گردشگران و دسترسیکمیت و کیفیت وسیله نقلیه برای  8

 015/0 35/3 27/1 45/3 20 المللیبینبا استانداردهای  هاهتلمطابق بودن  9

 182/0 38/1 52/1 75/2 20 استراحتگاه، توالترستوران،  شهری ازجملهبینت هیزات  10

ادیان  انگردشگردولتی و خصوصی مرتب  با  هایسازمانهماهنگی و مشارکت میان  11
 توحیدی

20 65/2 64/1 25/1 200/0 

 032/0 32/2 39/1 15/3 20 توحیدی ادیان گردشگرانخصوصی مرتب  با  هایسازمانهماهنگی و مشارکت میان  12

 134/0 41/1 42/1 86/2 20 ادیان توحیدیبخش خصوصی در صنعت گردشگری  گذاریسرمایهتشویق  13

 015/0 38/3 02/1 45/3 20 های گردشگری ادیان توحیدیجاذبههداشتی و درمانی کمیت و کیفیت امکانات ب 14

 048/0 57/2 21/1 10/3 20 ادیان توحیدیصنعت گردشگری  ریزیبرنامهارتقا  سطح دانش مدیران  15

 021/0 28/3 04/1 37/3 20 ادیان توحیدی گردشگرانت اری و گمرکی برای  هایمحدودیت 16

 037/0 64/2 14/1 15/3 20 ازدیدبمورد گردشگری ادیان توحیدی اماکن  گردشگران در موردنمای اطالعات راه 17

 145/0 35/1 02/1 80/2 20 و عکس نقشه ،بروشورجیبی،  هایکتابها، در مورد مکان اتیکتتهیه تابلو و  18

شهر های گردشگری ادیان توحیدی در کالنمعرفی جاذبهدر مورد  ها و مقاالتکتاب 19
 تهران

20 90/2 51/1 42/1 093/0 

 130/0 37/1 47/1 85/2 20 ادیان توحیدیآموزش نیروهای متخصص در زمینه گردشگری  20

 019/0 32/3 98/0 40/3 20 گردشگرانمسافرت برای  در طولراحتی آسایش  آزادی کامل و 21

 003/0 62/4 92/0 85/3 20 گردشگرانای اد احساس امنیت جانی و مالی برای  22
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 090/0 47/1 50/1 95/2 20 شهر تهرانموجود در کالنباستانی  ی و آثارهای در مورد ادیان توحیدفیلمتهیه  23

 029/0 32/2 12/1 25/3 20 ادیان توحیدی گردشگری رسانیاطالعمرکز  24

 197/0 28/1 40/1 67/2 20 )انگلیسی( المللیبینآشنا بودن مردم با زبان  25

 090/0 44/1 52/1 95/2 20 گروهی هایرسانهاز طریق گردشگران آموزشی مردم نسبت به  و کیفیتتقا  کمیت ار 26

 

های جز سـؤالهـای سـؤاالت مختلـف بـهشـده بـین میانگینمشخص است، اختالف مشاهده 1طور که در جدول همان
 وگردشـگران ه بـرای کیفیت وسـیله نقلیـکمیت و ها، دسترسی به اماکن گردشگری ادیان توحیدی و پارکینگ م موعه

یـان هماهنگی و مشارکت ماستراحتگاه، ، والتترستوران،  شهری ازجملهبینت هیزات های گردشگری، دسترسی به مکان
بخـش خصوصـی در صـنعت  گذاریسرمایهتشویق گردشگران یادیان توحیدی، دولتی و خصوصی مرتب  با  هایسازمان

هـا و ، کتابو عکـس نقشـه، بروشـورجیبـی،  هایکتابها، در مورد مکان اتیکته تابلو و تهیادیان توحیدی، گردشگری 
متخصـص در زمینـه  آموزش نیروهایشهر تهران، یان توحیدی در کالنهای گردشگری ادمعرفی جاذبهدر مورد  مقاالت

بـودن  آشـنا شهر تهـران،در کالنموجود باستانی  دی و آثارهای در مورد ادیان توحیفیلمتهیه ادیان توحیدی، گردشگری 
 هایرسـانهاز طریـق  گرانگردشـ آموزشـی مـردم نسـبت بـه و کیفیتارتقا  کمیت و  )انگلیسی( المللیبینمردم با زبان 

 دار است.معنی 05/0تر از در سطح خطای کوچک گروهی
وردتوجـه ن نـوع از گردشـگری ممنظور رونق ایـالزم به ذکر است، بررسی گردشگری مذهبی و ارائه راهکارهای مؤثر به
ه مسیحیت، زرتشـت و (، نقش اماکن متبرک1392) بسیاری از محققین در داخل و خارج از کشور قرارگرفته است. صوفیان

گری مـذهبی در (، به تحلیلـی بـر نقـش گردشـ1393) یهود در جذب گردشگر را موردبررسی قرارداد. موسوی و سلطانی
مطالعـه قـرارداد. (، ارزیابی عوامل مؤثر بـر توسـعه گردشـگری مـذهبی را مورد1394) توسعه شهری پرداختند. دهشیری

اران مـومنی و همکـ .ردادند(، گردشگری مذهبی و عوامل مؤثر بر آن در ایران را موردمطالعه قرا1394) آقاجانی و فراهانی
نـوی را در حمایت مادی و مع هابه بررسی تأثیرات اقتصادی و فرهنگی گردشگری مذهبی پرداخت و نقش دولت( 2008)

نـد و تـأثیر گردشـگری ( به بررسی منافع و معایب مراکز مـذهبی شـرق ه2009) کار در این زمینه مورد واکاوی قرارداد.
در فلسـطین را  (، طی تحقیقی تأثیر عوامل مـؤثر بـر بـازار گردشـگری مـذهبی2011) مذهبی پرداخت. سلیمان و محمد

اخت. نتایج این تحقیقـات به ارائه راهکارهای توسعه گردشگری مذهبی در مصر پرد (2013ن ). امینداهموردبررسی قرارداد
ر منـاطق بای شود و این نوع گردشگری اثرات اقتصادی و فرهنگی مهمی نشان داد باید به گردشگری مذهبی توجه ویژه

رهنگـی آن فت اقتصادی و ور آثار مثبمنظکه با نتایج این تحقیق مبنی بر توسعه صنعت گردشگری مذهبی به مقصد دارد؛
 همخوانی دارد.

 شود.منظور توسعه صنعت گردشگری مذهبی راهکارهای زیر پیشنهاد میشده، بهبا توجه به نتایج ارائه

 ها و دسترسی به امکان گردشگری ادیان توحیدیو کیفیت وسیله نقلیه برای توریست ارتقای کمیت -1

های مذهبی در طول سفر در هواپیمـا و .... سـاخت و تأسـیس ن توحیدی و پخش برنامهیاتوجه بیشتر به اعتقادات اد -2
 هایی مخصوص بانوان و شناسایی و ارائه مسیرهای ویژه گردشگری مذهبی در سطح شهر.هتل

 شگران.های مذهبی ادیان توحیدی به گردعرفی اعیاد و مراسم و آئینم -3

 های ادیان توحیدیهای دولتی و خصوصی مرتب  با توریسممانو مشارکت میان ساز افزایش هماهنگی -4

باید نسـبت بـه پـذیرش ر خصوصاً صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان گردشگری میمسئولین کشو -5
 های الزم اجتماعی را برای پذیرش گردشگران ادیان توحیـدیسازی نموده و زمینهگردشگران خارجی در جامعه، فرهنگ

 فراهم آورند.

های گردشگری ادیان توحیـدی و امـاکن مقـدس و معرفـی منـاطق گردشـگر پـذیر مـذهبی و ق جاذبهشناسایی دقی -6
ها و همچنین ای اد بانک اطالعاتی اماکن مقـدس و ها و تعیین زیرساختفضاسازی اماکن مذهبی و حفظ و نگهداری آن

 های گردشگری ادیان توحیدی.جاذبه

منظور جـذب بـه) المللـی یونسـکوهای مذهبی ادیان توحیدی جهت ثبت در آثار ملی و بینو سنن گروه بررسی آداب -7
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 منظور بقا آداب و سنن ادیان توحیدی(.گردشگر و همچنین به

و پخـش در  ا نمودن گردشگران خارجی با اماکن گردشـگری؛مختلف جهت آشن هایو ... به زبان CDتهیه جزوات و  -8
های مؤثر دنیـا در ها در رسانهداخل وسایل نقلیه عمومی اعم از اتوبوس، قطار و هواپیما و همچنین پخش آن ها وایستگاه
نظران و هنرمندان نامی کشـور و های علمی و هنری کارآمد به کمک صاحبها و فنهای مناسب با استفاده از روشزمان
 جهان.

 ی ادیان توحیدیگذاری بخش خصوصی در صنعت گردشگرشویق سرمایهت -9

ی( و ارز) لت و سرعت در امر صدور روادید برای گردشـگران غیـر ایرانـی. همچنـین امکانـات بـانکیتوجه به سهو -10
 ر قرار گیرد.ای برای گردشگران به سهولت در اختیابیمه
 عکسو  نقشه، بروشورجیبی،  هایکتاب، وحیدیها گردشگری ادیان تمکان در مورد اتیکتتهیه تابلو و  -11

 

 گیرینتیجه
کنـد. عنوان یکی از سودآورترین صنایع خدماتی نقش مهمی را در اقتصـاد کشـورها ایفـا میامروزه صنعت گردشگری به

گذاری در بسـیاری از کشـورها و شـهرهای ریزی دقیق، اولویـت سـرمایهتوجه ویژه به این بخش سودآور همراه با برنامه
بـه دلیـل برخـورداری از  عنوان یکی از منـاطق مسـتعد گردشـگری مـذهبی،ان بهشهر تهرجهان قرارگرفته است. کالن

های باالیی برای جذب گردشگران برخورداراست. این پژوهش بـه های مختلف گردشگری ادیان توحیدی توانمندیجاذبه
ه اسـت. شـدشهر تهران جهت توسـعه صـنعت گردشـگری پرداختههای گردشگری ادیان توحیدی در کالنبررسی جاذبه

شـهر های گردشگری ادیان توحیـدی در کالندهندگان میزان جاذبهدرصد پاسخ 80طور که در نتایج مشخص شد، همان
های مـذهبی ادیـان توحیـدی در دهندگان توانمنـدیدرصـد پاسـخ 85تهران را متوس  به باال ارزیابی کردند. همچنـین 

های فـراوان شـهر تهـران بـاوجود جاذبـهتوان گفـت کالنابراین میبن شهر تهران را متوس  و زیاد ارزیابی کردند؛کالن
طور که در نتـایج مشـخص همان های بسیاری در زمینه گردشگری مذهبی ادیان توحیدی را دارا است.مذهبی، توانمندی

ده اسـت و شـدهندگان میزان آزادی و راحتی آسایش گردشگران در طول سفر متوس  و زیاد ارزیابیشد، ازنظر اکثر پاسخ
در طول سفر را زیاد و خیلـی زیـاد ارزیـابی  گردشگراناحساس امنیت جانی و مالی برای دهندگان میزان درصد پاسخ 65

دهندگان وضعیت بهداشت را زیاد و خیلـی زیـاد ارزیـابی درصد پاسخ 40ها، کردند. همچنین ازنظر بهداشت عمومی جاذبه
های گردشگری ادیـان توحیـدی باعـ  رفـع بیکـاری و ای ـاد دهندگان جاذبهخکردند. الزم به ذکر است، ازنظر اکثر پاس

ادیان آموزش نیروهای متخصص در زمینه گردشگری دهندگان نشان داد، نتایج نظرات پاسخ اشتغال در جامعه خواهد شد.
مچنین ازنظر اکثر بنابراین باید در زمینه آموزش نیروهای متخصص اقداماتی صورت گیرد. ه توحیدی متوس  و کم است؛

 شهر تهران متوس های گردشگری ادیان توحیدی در کالنمعرفی جاذبهدر مورد  ها و مقاالتدهندگان میزان کتابپاسخ
و آثـار  شده در مورد ادیان توحیـدیهای تهیهدهندگان فیلمشده است. الزم به ذکر است ازنظر اکثر پاسخدرصد( بیان 60)

هـا بنابراین به چاپ کتاب، مقاالت و تهیه فیلم شده است؛درصد( ارزیابی 55) ر تهران متوس شهموجود در کالنباستانی 
شده و بـه لحـاظ موقعیـت با توجه به نتایج ارائه ای شود.های گردشگری ادیان توحیدی توجه ویژهدر زمینه معرفی جاذبه

های مذهبی، گردشگری مـذهبی جـای د مکانهای دیگر و باوجوشهر تهران در میان شهرستانسیاسی و اقتصادی کالن
ریزی صحیح جهت تقویت آثار مثبـت آن و جلـوگیری و رفـع آثـار رشد و توسعه بسیاری در این شهر را دارد که با برنامه

باید یک حرکت فرهنگـی توان از مزایای بسیار زیاد گردشگری مذهبی بهره جست. گردشگری مذهبی را میمنفی آن می
الزم بـه ذکـر اسـت  های اقتصادی آن همواره تابع مصالح فرهنگـی و تبلیغـی آن باشـد.ای که جنبهگونههو تبلیغی دید ب

پذیری با تأکیـد بـر ذهنیت مثبت و حساس سازی ای ابی درباره اثرات گردشگری مذهبی در جامعه و نیز اهتمام به جامعه
کند. افزون بـر ایـن، عه گردشگری مذهبی ایفا میآموزش شهروندان نقشی کلیدی در اقبال عمومی به این صنعت و توس

گذاری و نظارت کامل بر روند صنعت گردشگری و توسعه و بهسـازی امـور سـاختاری در ایـن ریزی، سیاستمؤلفه برنامه
گذاری و های علمـی در عرصـه سیاسـتصنعت از اهمیت درخور توجهی برخوردار است. در ایـن میـان، توجـه بـه جنبـه
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تواند موجبات توسعه گردشگری مذهبی در کشور مند نظارت بر صنعت گردشگری میاهتمام به تقویت نظام ریزی وبرنامه
 را فراهم کند.

ردشـگری منظور توسـعه صـنعت گهر یک از مباح  ذکرشده در این تحقیق، دارای ابعاد و زوایای مختلفی هستند که بـه
 ر یـک از ایـن مباحـ هـبنابراین شـکی نیسـت کـه  پذیرد؛ ها صورتالزم است تحقیقات جامعی بر روی هر یک از آن

ها فراهم گردد، مایه تعریف و ان ام تحقیقاتی م زا و کامل گردد تا از این طریق موجبات شناخت کامل آنتواند دستمی
 گردد:بدین منظور پیشنهادهای زیر بیان می

 حیـدی در دیگـر منـاطق کشـور بـا خص عت گردشـگری ادیـان توبندی راهبردهای توسعه صنشناسایی و اولویت
 چک و قره کلیسانوعی قطب اصلی ادیانی مانند زرتشتی و مسیحیت و ...هستند مانند پیر چکشهرهایی که به

 ها بـه افـزایش نکنند درروند توسعه آبا توجه به اینکه هرروز تعداد زیادی از گردشگران از اماکن مذهبی بازدید می
 و های اقـامتی و پـذیرایی داخـل شـهر،رسانی گردشگری، توجـه بـه بهداشـت زیرسـاختها، دفاتر اطالعپارکینگ

 شهری متناسب با نیاز گردشگران توجه گردد.ونقل دروندسترسی حمل

 ت ـاری و  هایبررسی تأثیر حمایتگری بخش خصوصی در جـذب گردشـگری ادیـان توحیـدی و رفـع محـدودیت
 برای همه ادیان و گردشگرانگمرکی 

 های گردشگری ویژه اینترنت در خصوص جاذبهجمعی بهرسانی کافی، مناسب و فراگیر از طریق وسایل ارتباباطالع
معرفـی  بوک وهای م ازی پربازدید مانند اینستاگرام و فیسشهر تهران و تبلیغات در شبکهادیان توحیدی در کالن

 ی پلنت و ویکی تراولهای تخصصی گردشگری ماند تریپ ادوایز و النلها در سایتجاذبه

 های گردشـگری معرفـی جاذبـهدر مـورد های مستند ها و مقاالت و تهیه فیلمپ کتابشود در زمینه چاپیشنهاد می
 پذیرد. شهر تهران اقدامات الزم صورتادیان توحیدی در کالن

 ی زمینه گردشگر درهای خارجی با خص راهنمایان تور مسل  به زبانآموزش نیروهای متخصص شود پیشنهاد می
 ادیان توحیدی موردتوجه مدیران و مسئوالن قرار گیرد.

 شـهر در جهـان در دیپلماسـی شـهری و رونـق گردشـگری 17شهر تهران با استفاده از توان خواهر شهری کالن 
 مذهبی

 ب های دولتی متولی صنعت گردشگری با محوریت شهرداری تهـران جهـت ارتبـاای اد کمیته مشترک بین سازمان
 کشورهای عضو اکو (OIC)ی اسالمی المللی مانند سازمان کشورهامستمر با نهادهای بین

 نی و مـالیتوجه به گردشگری حالل جهت جذب گردشگران اسالمی و توجه به مسائل شرعی و ای اد امنیـت جـا 
 برای گردشگران ورودی

 ونقـاب کشـور و تعریـف مسـیرها لی در کشور جهت رونق سفرهای ایرانیان از اقصی سازی گردشگری داخفرهنگ 
 های گردشگری در شهر تهرانحلقه

 ها و هـای مسـیحیت، زرتشـتیان و یهودیـان در اعیـاد و برگـزاری جشـنوارهتوجه به میراث معنوی مرتب  بـا آیین
 نی کردن مدت سفر از یک روز به چند روزبخشی بسته سفرها و طوالمنظور تنوعهای سفر بهبرنامه

 در شهر تهران های گردشگریها و م تمعها و رستورانهای نوین استانداردسازی هتلاستفاده از روش 

 

 منابع
ایـران(، فصـلنامه  مطالعـه مـوردی) ( گردشگری مذهبی و عوامل مؤثر بـر آن1394آقاجانی، معصومه و فراهانی فرد، سعید ) (1
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