فصلنامه گردشگری شهری ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،2تابستان 1398
صص 161 .ـ151

ارزیابی توانمندیهای مذهبی کالنشهر تهران جهت توسعه صنعت گردشگری
بهار بیشمی -1استادیار گروه گردشگری ،پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،تهران ،ایران
مهدی سقایی  -استادیار گردشگری ،موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی گرگان ،گرگان ،ایران
سارا بهادرخان  -دانش وی کارشناسی ارشد برنامهریزی گردشگری ،موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی گرگان ،گرگان ،ایران
دریافت مقاله1398/01/14 :

پذیرش مقاله1398/05/14 :

چکیده
امروزه صنعت گردشگری بهعنوان یکی از سودآورترین صنایع خدماتی نقـش مهمـی را در اقتصـاد کشـورها ایفـا
میکند .کالنشهر تهران بهعنوان یکی از مناطق مستعد گردشگری مذهبی ،بـه دلیـل برخـورداری از جاذبـههای
مختلف گردشگری ادیان توحیدی توانمندیهای باالیی برای جذب گردشگران برخورداراست .این پژوهش باهدف
بررسی جاذبههای گردشگری ادیان توحیدی در کالنشهر تهران جهت توسعه صنعت گردشگری صورت گرفـت.
تحقیق حاضر ازنظر دستهبندی تحقیقات بر اساس روش ،یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشـی اسـت .دادههـای
تحقیق از طریق پرسشنامه ،از  20نفر از کارشناسان و خبرگان حوزه گردشگری مذهبی که باالی ده سال سـابقه
خدمت دارند ،جمعآوری شد .جهت ت زیهوتحلیل دادهها از آزمون  tتک نمونـهای بـا اسـتفاده از نرمافـزار spss
استفاده شد .نتایج نشان داد ،اختالف مشاهدهشده بین میانگینهای سـؤاالت مختلـف بـهجز سـؤالهای وضـعیت
پارکینگ م موعهها ،کمیت و کیفیت وسیله نقلیه برای گردشگران و دسترسی به مکانهای گردشگری ،ت هیزات
بینشهری ازجمله رستوران ،توالت ،استراحتگاه ،هماهنگی و مشارکت میان سازمانهای دولتی و خصوصی مرتب
با گردشگران مذهبی ،تهیه تابلو و اتیکت در مورد مکانها ،کتابهای جیبـی ،بروشـور ،نقشـه و عکـس ،آمـوزش
نیروهای متخصص در زمینه گردشگری ادیان توحیدی ،تهیه فیلمهای در مـورد ادیـان توحیـدی و آثـار باسـتانی
موجود در کالنشهر تهران و ارتقا کمیت و کیفیت آموزشی مـردم نسـبت بـه گردشـگران از طریـق رسـانههای
گروهی در سطح خطای کوچکتر از  0/05معنیدار است .همچنین نتایج نشان داد 80،درصد پاسخدهندگان میزان
جاذبههای گردشگری ادیان توحیدی در کالنشهر تهران را متوس به باال ارزیابی کردند و  85درصـد آنهـا نیـز
توانمندیهای مذهبی ادیان توحیدی در کالنشهر تهران را متوس و زیاد ارزیـابی کردنـد .بـا توجـه بـه مطالـب
ذکرشده و مستندات ارائه شد ،میتوان گفت کالنشـهر تهـران قابلیـت تبدیلشـدن بـهعنوان یکقطـب بـزرگ
گردشگری مذهبی ادیان توحیدی را دارا است.
واژههای کلیدی :ادیان توحیدی ،صنعت گردشگری ،جاذبه گردشگری ،کالنشهر تهران.

 .1نویسنده مسئول

E-mail: bbeishami@yahoo.com
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مقدمه
فعالیت گردشگری امروزه بهعنوان یکی از مهمتـرین و پویـاترین فعالیتهـا در جهـان مطـرح اسـت .بهطوریکـه شـمار
گردشگران خارجی و داخلی و میزان آن در سطح جهانی پیوسته رو به افزایش است (پایلی یزدی و سقایی .)49 :1389 ،با
رشد فزاینده صنعت گردشگری در دنیا ،گردشگران عالقه فزایندهای به تاریخ و میراث فرهنگـی از خـود نشـان میدهنـد
( .)Omidvar,2008:26یکی از مهمترین انگیزههای گردشگری در جهان ،مسـافرتهای مـذهبی اسـت .گردشـگری
دینی در اکثر کشورهای جهان در حال افزایش است و عالقه فراوان مردم به خاطر بازدید از این اماکن به مذاهب و ادیان
بیشتر شده است (دانهکار و محمودی .)84 :1392 ،گردشگری مذهبی ریشه در باورها و اعتقادات دینـی مـذهبی دارد ،بـه
مفهوم تخصصی خود فراتر از وابستگی به زمان و اوقات فراغت ،عامل مهم جغرافیای انسـانی در شـکلگیری مسـافرت،
ای اد تمرکز و چشمانداز فرهنگی است ( .)Di Giovine,2010:87گردشگری مذهبی در کشور عمدتاً بـا واژه بقـه بـه
کار میرود .در فرهنگ معین بقه پارهای زمین ممتاز از زمین حوالی مزار ائمه و بزرگان دین ،مدفن متبرک ،قطعه زمینـی
که زیارتگاهی در آن قرارگرفته باشد ،است .همچنین ،جای مقام ،صومعه ،خانقاه و همچنین بنـا ،عمـارت خانـه و سـرای
یادشده و جمع آن بقاع است (نادعلی پور .)6 :1391،گردشگری مذهبی ازجمله پدیدههایی است که به شکل قابـلتوجهی
در تحوالت اجتماعی ،اقتصادی و رفاه مردم تأثیرگذار است .ازجمله این تحوالت میتوان به نقش گردشگری مـذهبی بـر
کیفیت زندگی مردم اشـاره نمـود (اکبریـان رونیـزی و همکـاران .)28 :1392،در همـین رابطـه مطالعـات گسـتردهای در
حوزههای مختلف گردشگری مذهبی صورت گرفته است .وسیعترین مطالعـه نقـل و قـول شـده از جاذبـههای مـذهبی،
ارزیابی از جهانگردی مذهبی در اروپا است که نشان میدهد بیش از  600زیارتگاه کاتولیک در اروپای غربـی وجـود دارد
که بیش از نیمی از آنها به مریم مقدس اشاره دارد ( .)Nolan,1989:125در خصوص گردشگری ،گردشـگری ادیـان
توحیدی و توسعه صنعت گردشگری مطالعاتی در داخل و خارج از کشور ان امشده است که در زیـر بـه تعـدادی از آنهـا
اشارهشده است .صوفیان ( ،)1392طی تحقیقی نقش اماکن متبرکه مسیحیت ،زرتشت و یهود در جذب گردشگر ایـران را
موردبررسی قرارداد .روش ان ام تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش تحلیل مبتنی بر تحلیل توصیفی است.
با توجه به مطالب ذکرشده و مستندات ارائهشده ،بسیاری از استانهای ایران قابلیت تبدیلشدن بهعنوان یکقطب بـزرگ
گردشگری مذهبی ادیان توحیدی را دارا هستند .موسوی و سـلطانی ( ،)1393تحلیلـی بـر نقـش گردشـگری مـذهبی در
توسعه شهری امامزاده جعفر (ع) را موردمطالعه قرار دادهاند .نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نشان میدهد ،شاخصهای
گردشگری مذهبی بیشترین تأثیر و شاخصهای مدیریتی کمترین تأثیر را در توسعه گردشـگری مـذهبی امـامزاده جعفـر
دارند .آقاجانی و فراهانی ( ،)1394گردشگری مذهبی و عوامل مؤثر بر آن را در ایران موردمطالعه قراردادند .نتایج پژوهش
نشان میدهد که گردشگری از نگاه اسالم اهمیت بسیاری دارد و میتوان آینده گردشـگری مـذهبی در ایـران را مثبـت
ارزیابی کرد .راج و مورپت )2007(1در ارتباب با گردشگری مذهبی بیان میکنند زیارتگاههای قـدیمی هنـوز هـم هماننـد
آهنربا برای آنان که در جست وی اهداف معنوی هستند فعالیت میکنند و زیارتگاههای جدید همچنـین در حـال جـذب
افراد باایمان از همه نقاب جهان هستند .روبیو و خاویر )2008(2به بررسی وقایع مذهبی بهعنوان یکی از مـواد گردشـگری
مذهبی در اسپانیا میپردازند .وارثی و حیدری ( )2010در مقاله خود بر روی گردشگری اسالمی بین مسلمانان تأکید کرده
و با ت زیهوتحلیل این نوع گردشگری و بس و معرفی آن ،بر روی نقش آن بر روی همگرایی کشورهای اسالمی تأکیـد
میکنند .سلیمان و محمـد )2011(3طـی تحقیقـی تـأثیر عوامـل مـؤثر بـر بـازار گردشـگری مـذهبی :مطالعـه مـوردی
سرزمینهای فلسطین را موردبررسی قرار دادهاند .این مقاله نتی هگیری میکند که فلسطین با توجـه بـه تـاریخ ،میـراث،
فرهنگ ،موقعیت جغرافیایی ،محی زیست و مذاهبی آن منحصربهفرد اسـت .امـین )2013( 4در پـژوهش خـود بـا عنـوان
"گردشگری مذهبی در مصر" با مقایسه استراتژیهای کشورهای مختلف در گردشگری ،گردشگری در مصـر را بررسـی
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میکند و نقش دولت و سازمانهای مربوطه را بیان میکند .کشور ما نیز به دلیل برخـورداری از تمـدنی کهـن و حضـور
پیروان ادیان مختلف دارای اماکن مذهبی بسیاری متنوعی است .بر اساس آمارهای موجود از م موع نزدیک بـه  9هـزار
مکان مذهبی در نقاب مختلف کشور 5 ،هزار و  800بقعه متبرکه بهعنوان آرامگاههای امامزادگان ثبتشـده ،هـزار و 200
بقعه در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و بیش از سه هزار مکان مذهبی مقـدس ثبتشـده شـامل حسـینیهها ،مسـاجد،
مدارس مذهبی و حوزه علمیه ،کلیسا ،کنیسه ،آتشگاه و نیایشگاه شناساییشده است (سلطان مرادی .)14 :1390،که برای
جذب گردشگر از اهمیت باالیی برخوردارند .همچنین همانگونه کـه رشـد سـرمایهگذاری در گردشـگری زمینـه ارتقـای
اجتماعی و اقتصادی را در شهرها و روستاها فراهم میآورد ،گردشگری مذهبی نیز بهعنوان زیرم موعهای از این صـنعت
که در کشور ما دارای صبغه قوی و تاریخی است نیز به توسعه شهرها و روستا کمک میکند و زمینه دسـتیابی آنهـا را
به توسعه پایدار در فرایند ارتباب متقابل میان چهار رکن اساسی توسعه ،یعنـی توسـعه اقتصـادی ،اجتمـاعی و فرهنگـی و
زیستمحیطی فراهم میآورد ،بهگونهای که ضمن ارتقای کیفیت زندگی میزبانان و تأمین تقاضای بازدیدکنندگان موجـب
خودآگاهی اجتماعی در رابطه با حفاظت از منابع محیطی و انسانی میشود .تهـران ،پایتخـت ایـران یکـی از شـلوغترین
پایتختهای دنیا بهحساب میآید ولی جز کهنترین پایتختها نیست .بااینحال مکانهای مذهبی تهران ،طیف وسـیعی
از کلیساها ،کنیسهها و مکانهای عبادت برای زرتشتیان است که باع تع ـب بسـیاری از گردشـگران خـارجی پـس از
بازدید از تهران میشود .بر همین اساس جاذبههای گردشگری ادیان توحیدی در کالنشهر تهران در جـذب گردشـگری
کمتر شناختهشده است .یکی از ضرورتهای این تحقیق شناسایی جاذبهها و توانمندیهای گردشگری ادیان توحیـدی در
کالنشهر تهران در جذب گردشگر و اقدام در جهت معرفی و شناساندن آنها بهمنظور جذب گردشگر است ،بدین طریـق
مسئوالن و مدیران به تکاپو افتاده و زمینه را بهمنظور جذب و جلـب بخـش خصوصـی جهـت سـرمایهگذاری و تقویـت
زیرساختها و امکانات که من ر به جذب گردشگری داخلی و خارجی شـود ،فـراهم سـازد .ایـن عوامـل نـهتنها تـأثیرات
اقتصادی بر جای میگذارند ،بلکه باع بهبود شرای اجتماعی مردم نیز میگردد .معرفی و شناخت قابلیتها ،توانمندیها
و جاذبههای گردشگری ادیان توحیدی در کالنشهر تهران بهمنظور جذب گردشگر و بهبود سیستم مـدیریت شـهری در
توسعه و رونق گردشگری بهمنظور افزایش درآمدها و بهبود شرای اقتصادی و اجتماعی شـهر تهـران از اهـداف تحقیـق
حاضر به شمار میروند .بدین منظور هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی امـاکن متبرکـه ادیـان توحیـدی در کالنشـهر
تهران و معرفی آنها به گردشگران جهت توسعه گردشگری مذهبی این ادیان است .همچنین توسعه صنعت گردشـگری
با تأکید بر تقویت گردشگری مذهبی ادیان توحیدی و افزایش و رونق اقتصادی حاصل از ایـن صـنعت در جهـت بهبـود
وضعیت اقتصادی مردم ،درآمدزایی و افزایش تولید ملی باوجود گسترش گردشـگری مـذهبی اسـت .در همـین راسـتا دو
سؤال مطرح میشود:
 توانمندیهای مذهبی ادیان توحیدی کالنشهر تهران در جذب گردشگری چگونه است؟
 راهکارهای مناسب برای افزایش گردشگری ادیان توحیدی در کالنشهر تهران کدماند؟
مبانی نظری
گردشگری مذهبی یکی از رایجترین اشکال گردشگری در سراسر جهان است که سـابقه آن بـه قـرون و اعصـار گذشـته
مرتب میگردد و بهطورکلی شامل سفرها و بازدیدهایی میشود که اصلیترین هدف از آنها ت ربهای مـذهبی اسـت .در
یک تعریف کلی میتوان گردشگری مذهبی را گونهای از گردشگری دانست کـه شـرکتکنندگان در آن دارای انگیـزهای
مذهبی هستند که از اماکن مقدس نظیر کلیساها ،مساجد ،مقابر امامزادهها و نظایر آنها بازدید میکنند .با توجه به تعریف
باال ،ما در این زمینه با دودسته مختلف از گردشگران روبهرو هستیم .دسته اول کسانی کـه از امـاکن مقـدس دیـن خـود
بازدید میکنند مانند مسلمانانی که به زیارت اماکن مقدس خود نظیر کعبه ،عتبات عالیات و یا سایر اماکن متبرکه میروند
و دسته دوم کسانی که از اماکن مقدس سایر ادیان دیدن میکنند بهعنوانمثال افراد زیادی وجود دارند که مسیحی نبوده
اما از کلیساهای نقاب مختلف بازدید میکنند و یا مسیحیانی که به دیدن معابد بودائیها یا سایر ادیان میروند .بااینوجود
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انــواع گردشــگری مــذهبی را میتــوان از ابعــاد و جنبــههای مختلفــی تقســیم و موردبررســی قــرارداد کــه هــر یــک از
تقسیمبندیهای زیر میتواند بر بازاریابی محصول گردشگری تأثیر بسزایی داشته باشد که در ادامه به این تقسـیمبندیها
از ابعاد و جنبههای مختلف اشارهشده است:
طول مدت اقامت

انواع گردشگری مذهبی ازنظر طول مدت اقامت به دودسته کلی تقسیم میشوند:
گردشگری مذهبی کوتاهمدت :عبارت است از سفری که ازنظر مکانی محدود و در فواصل کوتاه اتفاق میافتـد .هـدف از
این سفر رفتن به یک مرکز مذهبی با حوزه نفوذ محلی ،منطقهای و یا فرا منطقهای و یا شرکت در یـک جشـن مـذهبی،
کنفرانس مذهبی و یا جلسه مذهبی است که این نوع سفر هم به لحاظ بعد زمانی و هم بـه لحـاظ بعـد مکـانی کوتـاه و
شامل اقامت شبانه در مقصد نمیشود.
گردشگری مذهبی بلندمدت :عبارت است از بازدید از مراکز مذهبی با حوزه نفوذی محلی ،منطقهای ،فرا منطقهای ،ملی و
بینالمللی و یا شرکت در جشنها ،کنفرانسها و یا جلسات مذهبی برای چند روز یا هفته است.
انگیزهها و اهداف سفر

انواع گردشگری مذهبی ازنظر اهداف و انگیزههای سفر به سه دسته کلی تقسیم میشوند:
الف -سفر بهمنظور بازدید از مراکز مذهبی و زیارتی همچون مساجد ،کلیساها ،معابد ،صومعهها ،آرامگاهها ،امامزادهها و....
که این نوع سفر در اسالم به دودسته سفرهای عبادی و زیارتی و سفرهای تبلیغی تقسـیم میگـردد .سـفرهای عبـادی و
زیارتی شامل سفر برای زیارتخانه خدا (سفر حج) ،زیارت اماکن و بقاع متبرکه ،زیارت آرامگاهها و قبور ،سفر بـرای صـله
ارحام و دیدار از خویشان و دوستان و عیادت بیماران ،سفر برای ان ام کارهای خیر و مطالعه بعثت انبیا و پیامبران ،سـفر
برای کمک به مستمندان و رسیدگی به ایتام و نیازمندان و  ...میشود و سفرهای تبلیغی شامل تبلیـغ دیـن اسـالم ،سـفر
برای ارشاد و هدایت مردم و  ...میشود.
ب -سفر بهمنظور شرکت در اجالسها ،جلسات و جشنهای مذهبی.
ج -سفر بهمنظور بازدید از آثار تاریخی و معماری اماکن مذهبی و زیارتی.
الزم به ذکر است ،گردشگری مذهبی پیرامون تفاوتها و در راستای انگیزههای مختلـف در قالـب ایـن تفاوتهـا شـکل
میگیرد .گردشگری مذهبی بهعنوان یک امر فرهنگی در دو سـوی جریـان گردشـگری در یـک فضـا ،مکـان ،محـی ،
تعامالت و تبادالت فرهنگی را سبب میشود .این تبادل و تعامل با انسانها ،انگیزهها خواستهها ،نیازها و آرزوهـای آنهـا
که منبع از فرهنگ جامعه است در ارتباب خواهد بود« .توسعه گردشگری مذهبی بهعنوان یک پدیده فرهنگـی موجـب
میشود که فرصت کافی برای تبادل فرهنگی بین گردشگر و جامعه میزبان به وجود آیـد .بـر ایـن مبنـا آنـان میتواننـد
یکدیگر را بهتر درک کرده ،به فرهنگ هم بیشتر احترام بگذارند فرهنگ بهعنوان نظام نمادهایی تلقی میشود کـه یـک
جامعه میآفریند و به کار میبرند تا خود را سامان دهد و بهواسطه آن کنش متقابل را تسهیل نموده ،رفتارها را قاعدهمنـد
سازد»(نوری و سرابی .)18 :1395،بنابراین میتوان گفت ،گردشگری مذهبی نوعی پدیده فرهنگـی اسـت کـه بهواسـطه
انطباق و سازگاری با محی و کنش متقابل با دیگران تحرک مییابد و بازتفسـیر میشـود .گردشـگری مـذهبی یکـی از
شیوههای کنش متقابل است  .این امر بستگی به آن دارد که فرهنگ جامعه میزبان در چه سطحی قـرار داشـته باشـد .در
یک نگرش کلی گردشگری دینی بهعنوان یکی از شاخههای گردشگری فرهنگی اهمیت بسیاری در نحوه تبادل و تعامل
فرهنگها در حقوق گردشگری میتواند داشته باشد ،ضمن برشمردن آثار و پیامـدهای مثبـت فرهنگـی و اجتمـاعی چـه
بهصورت داخلی و بینالمللی باع حفظ منابع فرهنگی میشود که استفاده از این منابع من ر به سـرمایههای فرهنگـی و
اعتبار بیشتر آن خواهد شد .چنین نگهداشت و پاسداری از این منابع در جامعه حال حاضر ایـران درجـای امـاکن مقـدس
من ر به توسعه پایدار گردشگری دینی خواهد شد (پوراحمد .)16 :1378،در این تحقیق به بررسی جاذبـههای گردشـگری
مذهبی در کالنشهر تهران جهت توسعه صنعت گردشگری بهعنوان یک مطالعه موردی پرداختهشده است .تهـران شـهر
قدیمی و همیشه پرجنبوجوش ایران جاذبههای گردشگری مذهبی بسیاری را برای ادیان مختلف دینی در خود جایداده
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است .در کالنشهر تهران مکانها مذهبی فراوانی ازجمله کلیساها ،کنیسهها و اماکن مذهبی متبرک برای ادیان مختلـف
مسیحی ،زرتشتی ،کلیمی و مسلمان وجود دارد .امامزاده صالح (ع) ،امامزاده سید ناصرالدین ،شاه عبـدالعظیم حسـنی (ع)،
اما زاده علیاکبر (ع) آخر هفته میزبان خانوادهها و عالقهمندان به اماکن مذهبی هستند .بسیاری از افراد برای صفای روح
و یا ادای احترام به آستان این بزرگان راهی زیارت میشوند.
روش پژوهش
تحقیق حاضر ازنظر دستهبندی تحقیقات بر اساس روش ،توصیفی از نوع پیمایشی است .ازنظر زمانی یک بررسی مقطعی
است که در ششماهه اول سال  1396ان امشده است .بهطوریکه در این تحقیق بهمنظور گردآوری دادهها و اطالعات از
روش آمیخته اکتشافی استفادهشده است .درروش آمیخته اکتشافی پژوهشگر ابتدا به گردآوری دادههای کیفی میپـردازد.
بر مبنای یافتههای حاصل از دادههای کیفی ،سعی بر آن دارد که دادههای کمی را گردآوری کرده تا تعمیمپذیری یافتهها
بیشتر گردد .بر اساس آنچه گفته شد ،تحقیق حاضر در دو مرحله تعریفشده است :ابتدا در مرحله کیفی تحقیق ،اقدام بـه
مصاحبه اولیه با مدیران ،خبرگان و کارشناسان مطلع در حوزه گردشگری و متولیان گردشـگری مـذهبی ادیـان توحیـدی
کالنشهر تهران ،مینماید .پس از ان ام این مرحله که با تحلیل دادههای استخراجشـده همـراه اسـت ،وارد مرحلـه دوم
تحقیق میشویم .در این مرحله به گردآوری دادههای کمی از طریق طراحی و توزیـع پرسشـنامه پرداختهشـده اسـت .در
تحقیق حاضر از نظرات پـنج نفـر از خبرگـان و کارشناسـان حـوزه گردشـگری بـهمنظور اسـتخراج سـؤاالت پرسشـنامه
استفادهشده است .دلفی فنی است که برای ای اد ساختار یک فرایند ارتباطی ساختارمند جهت حل یـک مشـکل پیچیـده
بهکاربرده میشود .در این روش ،بدون اینکه به حضور فیزیکی و مالقات شرکتکنندگان با یکدیگر نیـازی باشـد ،یـک
گروه متخصصان را درباره م موعهای از فرضیهها وضعیت آتی و آینـده موضـوع تحـت بررسـی ،فرمولبنـدی میکننـد.
م موع فرضیهها بین شرکتکنندگان توزیع میشود و ناشناس بودن آنان برای سایر شـرکتکنندگان باعـ میشـود تـا
آنان به جرحوتعدیل م موع فرضیههای طرحشده بپردازند و این فرایند تکراری تا رسیدن به اجماع درباره فرضیهها ادامـه
مییابد .پس از طراحی پرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان ،بهمنظور بررسی جاذبههای گردشگری ادیان
توحیدی ،به توزیع پرسشنامهها اقدام شده است .نمونه آماری این تحقیق را م موعهای از کارشناسـان و خبرگـان حـوزه
گردشگری مذهبی شامل :کارشناسان مرتب و دارای سابقه فعالیت در زمینه گردشگری ،اعضـای هیئـتعلمـی دانشـگاه،
مدیران ارشد بخش دولتی و مدیران آژانسهای مسافرتی که باالی ده سال سابقه خدمت دارند به تعداد  20نفـر تشـکیل
میدهد .درنهایت ت زیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSان ام شد .بهطوریکه بـرای توصـیف صـفات
کیفی به محاسبه درصد و توزیع فراوانی و برای توصیف صفات کمی به محاسـبه شـاخصهای مرکـزی و پراکنـدگی بـا
استفاده از آزمون تی تک نمونهای پرداختهشده است.
محدوده موردمطالعه
شهر تهران در  51درجه و  6دقیقه تا  51درجه و  38دقیقه طول شرقی و  35درجه و  34دقیقه تا  35درجـه و  51دقیقـه
عرض شمالی قرارگرفته است و ارتفاع آن از سطح آبهای آزاد بین  1800متردر شـمال تـا  1200متـردر مرکـز و 1050
متردر جنوب متغیر است .در کالنشهر تهران مکانها مذهبی فراوانی شامل کلیساها ،کنیـهها و امـاکن مـذهبی متبـرک
برای ادیان مختلف مسیحی ،زرتشتی ،کلیمی و مسلمان وجود دارد که در زیر بهصورت فهرسـتوار بـه تعـدادی از آنهـا
اشارهشده است .کلیسای سرکیس مقدس ،کلیسای سورپ تارگمانچـاتس ،کلیسـای مینـاس مقـدس ،کلیسـای پطـروس
مقدس ،کلیسای حضرت یوسف (ع) ،محله عودالجان ،نیایشگاه و معبد آدریان (آتشکده تهران) ،کنیسای حئـیم ،امـامزاده
صالح ،ت ریش ،حرم شاه عبدالعظیم ،شهرری ،مس د امام خمینی تهـران ،امـامزاده عبـاس (ع) ،امـامزاده کابـل حسـین،
مس د حاج سید عزیزاهلل ،قبرستان ابن بابویه و ....
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بحث و یافتهها
همانطور که اشاره شد در این تحقیق به بررسی جاذبههای گردشگری ادیان توحیدی در کالنشهر تهران جهت توسـعه
صنعت گردشگری پرداختهشده است .بدین منظور ابتدا با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان حوزه گردشگری به تهیه
پرسشنامه با استفاده از روش دلفی اقدام شد .پس از طراحی پرسشنامه ،بـهمنظور بررسـی جاذبـههای گردشـگری ادیـان
توحیدی در کالنشهر تهران ،به توزیع و جمعآوری پرسشنامهها اقدام شد.
در این تحقیق  65درصد پاسخدهندگان مردها و  35درصد ،شامل زنان میشـود .ازلحـاظ میـزان تحصـیالت 25 ،درصـد
پاسخدهندگان فوقلیسانس و باالتر 50 ،درصد لیسانس 20 ،درصد فوقدیپلم و درنهایت  5درصد نیز دارای مدرک دیـپلم
یا پایینتر بودهاند .در شکل  2درصد فراوانی نظرات خبرگان و کارشناسان در رابطه با تعـدادی از متغیرهـای موردبررسـی
ارائهشده است.
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شکل شماره  .1درصد فراوانی نظرات خبرگان و کارشناسان در مورد تعدادی از متغیرهای موردبررسی

الزم به ذکر است نتایج حاصل از ت زیهوتحلیل استنباطی دادهها در جدول  1ارائهشده است .در بخش آمار اسـتنباطی ،از
آزمون  tتک نمونهای برای تعیین سطح معناداری پاسخهای پرسششوندگان به هـر یـک از سـؤاالت پرسشـنامه جهـت
توسعه صنعت گردشگری در کالنشهر تهران استفادهشده است.
جدول  :1شاخصهای توصیفی مربوط به جاذبههای گردشگری ادیان توحیدی در کالنشهر تهران جهت توسعه صنعت
گردشگری

تعداد

میانگین

20

3

3/45

انحراف معیار

2

بهداشت عمومی جاذبههای گردشگری ادیان توحیدی

1/22

3/33

سطح

1

میزان جاذبههای گردشگری ادیان توحیدی در کالنشهر تهران

20

3/65

1/05

4/11

معناداری

ردیف

گویه

T

0/009
0/015

تأثیر جاذبههای گردشگری ادیان توحیدی در بهبود مناسبات اقتصادی

20

3/40

1/28

3/30

0/016

4

تأثیر جاذبههای گردشگری ادیان توحیدی بر رفع بیکاری و ای اد اشتغال

20

3/35

1/32

3/28

0/020

5

تعداد و درصد جاذبههای گردشگری ادیان توحیدی در کالنشهر تهران

20

3/57

1/11

3/42

0/012

6

توانمندیهای مذهبی ادیان توحیدی در کالنشهر تهران برای تبدیل به قطب گردشگری

20

3/59

1/09

3/47

0/011

7

دسترسی به اماکن گردشگری ادیان توحیدی و پارکینگ م موعهها

20

2/90

1/42

1/42

0/093

8

کمیت و کیفیت وسیله نقلیه برای گردشگران و دسترسی به مکانهای گردشگری

20

3/00

1/32

1/57

0/081

9

مطابق بودن هتلها با استانداردهای بینالمللی

20

3/45

1/27

3/35

0/015

10

ت هیزات بینشهری ازجمله رستوران ،توالت ،استراحتگاه

20

2/75

1/52

1/38

0/182

11

هماهنگی و مشارکت میان سازمانهای دولتی و خصوصی مرتب با گردشگران ادیان
توحیدی
هماهنگی و مشارکت میان سازمانهای خصوصی مرتب با گردشگران ادیان توحیدی

20

2/65

1/64

1/25

0/200

20

3/15

1/39

2/32

0/032

13

تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری ادیان توحیدی

20

2/86

1/42

1/41

0/134

14

کمیت و کیفیت امکانات بهداشتی و درمانی جاذبههای گردشگری ادیان توحیدی

20

3/45

1/02

3/38

0/015

15

ارتقا سطح دانش مدیران برنامهریزی صنعت گردشگری ادیان توحیدی

20

3/10

1/21

2/57

0/048

16

محدودیتهای ت اری و گمرکی برای گردشگران ادیان توحیدی

20

3/37

1/04

3/28

0/021

17

اطالعات راهنمای گردشگران در مورد اماکن گردشگری ادیان توحیدی مورد بازدید

20

3/15

1/14

2/64

0/037

18

تهیه تابلو و اتیکت در مورد مکانها ،کتابهای جیبی ،بروشور ،نقشه و عکس

20

2/80

1/02

1/35

0/145

19

کتابها و مقاالت در مورد معرفی جاذبههای گردشگری ادیان توحیدی در کالنشهر
تهران
آموزش نیروهای متخصص در زمینه گردشگری ادیان توحیدی

20

2/90

1/51

1/42

0/093

20

2/85

1/47

1/37

0/130

21

آزادی کامل و راحتی آسایش در طول مسافرت برای گردشگران

20

3/40

0/98

3/32

0/019

22

ای اد احساس امنیت جانی و مالی برای گردشگران

20

3/85

0/92

4/62

0/003

12

20
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23

تهیه فیلمهای در مورد ادیان توحیدی و آثار باستانی موجود در کالنشهر تهران

20

2/95

1/50

1/47

0/090

24

مرکز اطالعرسانی گردشگری ادیان توحیدی

20

3/25

1/12

2/32

0/029

25

آشنا بودن مردم با زبان بینالمللی (انگلیسی)

20

2/67

1/40

1/28

0/197

26

ارتقا کمیت و کیفیت آموزشی مردم نسبت به گردشگران از طریق رسانههای گروهی

20

2/95

1/52

1/44

0/090

همانطور که در جدول  1مشخص است ،اختالف مشاهدهشـده بـین میانگینهـای سـؤاالت مختلـف بـهجز سـؤالهای
دسترسی به اماکن گردشگری ادیان توحیدی و پارکینگ م موعهها ،کمیت و کیفیت وسـیله نقلیـه بـرای گردشـگران و
دسترسی به مکانهای گردشگری ،ت هیزات بینشهری ازجمله رستوران ،توالت ،استراحتگاه ،هماهنگی و مشارکت میـان
سازمانهای دولتی و خصوصی مرتب با گردشگران یادیان توحیدی ،تشویق سرمایهگذاری بخـش خصوصـی در صـنعت
گردشگری ادیان توحیدی ،تهیه تابلو و اتیکت در مورد مکانها ،کتابهای جیبـی ،بروشـور ،نقشـه و عکـس ،کتابهـا و
مقاالت در مورد معرفی جاذبههای گردشگری ادیان توحیدی در کالنشهر تهران ،آموزش نیروهای متخصـص در زمینـه
گردشگری ادیان توحیدی ،تهیه فیلمهای در مورد ادیان توحیدی و آثار باستانی موجود در کالنشهر تهـران ،آشـنا بـودن
مردم با زبان بینالمللی (انگلیسی) و ارتقا کمیت و کیفیت آموزشـی مـردم نسـبت بـه گردشـگران از طریـق رسـانههای
گروهی در سطح خطای کوچکتر از  0/05معنیدار است.
الزم به ذکر است ،بررسی گردشگری مذهبی و ارائه راهکارهای مؤثر بهمنظور رونق ایـن نـوع از گردشـگری موردتوجـه
بسیاری از محققین در داخل و خارج از کشور قرارگرفته است .صوفیان ( ،)1392نقش اماکن متبرکه مسیحیت ،زرتشـت و
یهود در جذب گردشگر را موردبررسی قرارداد .موسوی و سلطانی ( ،)1393به تحلیلـی بـر نقـش گردشـگری مـذهبی در
توسعه شهری پرداختند .دهشیری ( ،)1394ارزیابی عوامل مؤثر بـر توسـعه گردشـگری مـذهبی را موردمطالعـه قـرارداد.
آقاجانی و فراهانی ( ،) 1394گردشگری مذهبی و عوامل مؤثر بر آن در ایران را موردمطالعه قراردادند .مـومنی و همکـاران
( )2008به بررسی تأثیرات اقتصادی و فرهنگی گردشگری مذهبی پرداخت و نقش دولتها را در حمایت مادی و معنـوی
در این زمینه مورد واکاوی قرارداد .کار ( )2009به بررسی منافع و معایب مراکز مـذهبی شـرق هنـد و تـأثیر گردشـگری
مذهبی پرداخت .سلیمان و محمد ( ،)2011طی تحقیقی تأثیر عوامل مـؤثر بـر بـازار گردشـگری مـذهبی در فلسـطین را
موردبررسی قراردادهاند .امین ( )2013به ارائه راهکارهای توسعه گردشگری مذهبی در مصر پرداخت .نتایج این تحقیقـات
نشان داد باید به گردشگری مذهبی توجه ویژهای شود و این نوع گردشگری اثرات اقتصادی و فرهنگی مهمی بر منـاطق
مقصد دارد؛ که با نتایج این تحقیق مبنی بر توسعه صنعت گردشگری مذهبی بهمنظور آثار مثبت اقتصادی و فرهنگـی آن
همخوانی دارد.
با توجه به نتایج ارائهشده ،بهمنظور توسعه صنعت گردشگری مذهبی راهکارهای زیر پیشنهاد میشود.

 -1ارتقای کمیت و کیفیت وسیله نقلیه برای توریستها و دسترسی به امکان گردشگری ادیان توحیدی
 -2توجه بیشتر به اعتقادات ادیان توحیدی و پخش برنامههای مذهبی در طول سفر در هواپیمـا و  ....سـاخت و تأسـیس
هتل هایی مخصوص بانوان و شناسایی و ارائه مسیرهای ویژه گردشگری مذهبی در سطح شهر.
 -3معرفی اعیاد و مراسم و آئینهای مذهبی ادیان توحیدی به گردشگران.
 -4افزایش هماهنگی و مشارکت میان سازمانهای دولتی و خصوصی مرتب با توریسمهای ادیان توحیدی
 -5مسئولین کشور خصوصاً صداوسیما ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان گردشگری میباید نسـبت بـه پـذیرش
گردشگران خارجی در جامعه ،فرهنگسازی نموده و زمینههای الزم اجتماعی را برای پذیرش گردشگران ادیان توحیـدی
فراهم آورند.
 -6شناسایی دقیق جاذبه های گردشگری ادیان توحیـدی و امـاکن مقـدس و معرفـی منـاطق گردشـگر پـذیر مـذهبی و
فضاسازی اماکن مذهبی و حفظ و نگهداری آنها و تعیین زیرساختها و همچنین ای اد بانک اطالعاتی اماکن مقـدس و
جاذبههای گردشگری ادیان توحیدی.
 -7بررسی آداب و سنن گروههای مذهبی ادیان توحیدی جهت ثبت در آثار ملی و بینالمللـی یونسـکو (بـهمنظور جـذب
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گردشگر و همچنین بهمنظور بقا آداب و سنن ادیان توحیدی).
 -8تهیه جزوات و  CDو  ...به زبانهای مختلف جهت آشنا نمودن گردشگران خارجی با اماکن گردشـگری؛ و پخـش در
ایستگاهها و داخل وسایل نقلیه عمومی اعم از اتوبوس ،قطار و هواپیما و همچنین پخش آنها در رسانههای مؤثر دنیـا در
زمانهای مناسب با استفاده از روشها و فنهای علمی و هنری کارآمد به کمک صاحبنظران و هنرمندان نامی کشـور و
جهان.
 -9تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری ادیان توحیدی
 -10توجه به سهو لت و سرعت در امر صدور روادید برای گردشـگران غیـر ایرانـی .همچنـین امکانـات بـانکی (ارزی) و
بیمهای برای گردشگران به سهولت در اختیار قرار گیرد.
 -11تهیه تابلو و اتیکت در مورد مکانها گردشگری ادیان توحیدی ،کتابهای جیبی ،بروشور ،نقشه و عکس
نتیجهگیری
امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از سودآورترین صنایع خدماتی نقش مهمی را در اقتصـاد کشـورها ایفـا میکنـد.
توجه ویژه به این بخش سودآور همراه با برنامهریزی دقیق ،اولویـت سـرمایهگذاری در بسـیاری از کشـورها و شـهرهای
جهان قرارگرفته است .کالنشهر تهران بهعنوان یکی از منـاطق مسـتعد گردشـگری مـذهبی ،بـه دلیـل برخـورداری از
جاذبههای مختلف گردشگری ادیان توحیدی توانمندیهای باالیی برای جذب گردشگران برخورداراست .این پژوهش بـه
بررسی جاذبههای گردشگری ادیان توحیدی در کالنشهر تهران جهت توسـعه صـنعت گردشـگری پرداختهشـده اسـت.
همانطور که در نتایج مشخص شد 80 ،درصد پاسخدهندگان میزان جاذبههای گردشگری ادیان توحیـدی در کالنشـهر
تهران را متوس به باال ارزیابی کردند .همچنـین  85درصـد پاسـخدهندگان توانمنـدیهای مـذهبی ادیـان توحیـدی در
کالنشهر تهران را متوس و زیاد ارزیابی کردند؛ بنابراین میتوان گفـت کالنشـهر تهـران بـاوجود جاذبـههای فـراوان
مذهبی ،توانمندیهای بسیاری در زمینه گردشگری مذهبی ادیان توحیدی را دارا است .همانطور که در نتـایج مشـخص
شد ،ازنظر اکثر پاسخدهندگان میزان آزادی و راحتی آسایش گردشگران در طول سفر متوس و زیاد ارزیابیشـده اسـت و
 65درصد پاسخدهندگان میزان احساس امنیت جانی و مالی برای گردشگران در طول سفر را زیاد و خیلـی زیـاد ارزیـابی
کردند .همچنین ازنظر بهداشت عمومی جاذبهها 40 ،درصد پاسخدهندگان وضعیت بهداشت را زیاد و خیلـی زیـاد ارزیـابی
کردند .الزم به ذکر است ،ازنظر اکثر پاسخدهندگان جاذبههای گردشگری ادیـان توحیـدی باعـ رفـع بیکـاری و ای ـاد
اشتغال در جامعه خواهد شد .نتایج نظرات پاسخدهندگان نشان داد ،آموزش نیروهای متخصص در زمینه گردشگری ادیان
توحیدی متوس و کم است؛ بنابراین باید در زمینه آموزش نیروهای متخصص اقداماتی صورت گیرد .همچنین ازنظر اکثر
پاسخدهندگان میزان کتابها و مقاالت در مورد معرفی جاذبههای گردشگری ادیان توحیدی در کالنشهر تهران متوس
( 60درصد) بیانشده است .الزم به ذکر است ازنظر اکثر پاسخدهندگان فیلمهای تهیهشده در مورد ادیان توحیـدی و آثـار
باستانی موجود در کالنشهر تهران متوس ( 55درصد) ارزیابیشده است؛ بنابراین به چاپ کتاب ،مقاالت و تهیه فیلمهـا
در زمینه معرفی جاذبههای گردشگری ادیان توحیدی توجه ویژهای شود .با توجه به نتایج ارائهشده و بـه لحـاظ موقعیـت
سیاسی و اقتصادی کالنشهر تهران در میان شهرستانهای دیگر و باوجود مکانهای مذهبی ،گردشگری مـذهبی جـای
رشد و توسعه بسیاری در این شهر را دارد که با برنامهریزی صحیح جهت تقویت آثار مثبـت آن و جلـوگیری و رفـع آثـار
منفی آن می توان از مزایای بسیار زیاد گردشگری مذهبی بهره جست .گردشگری مذهبی را میباید یک حرکت فرهنگـی
و تبلیغی دید بهگونهای که جنبههای اقتصادی آن همواره تابع مصالح فرهنگـی و تبلیغـی آن باشـد .الزم بـه ذکـر اسـت
ذهنیت مثبت و حساس سازی ای ابی درباره اثرات گردشگری مذهبی در جامعه و نیز اهتمام به جامعهپذیری با تأکیـد بـر
آموزش شهروندان نقشی کلیدی در اقبال عمومی به این صنعت و توسعه گردشگری مذهبی ایفا میکند .افزون بـر ایـن،
مؤلفه برنامهریزی ،سیاست گذاری و نظارت کامل بر روند صنعت گردشگری و توسعه و بهسـازی امـور سـاختاری در ایـن
صنعت از اهمیت درخور توجهی برخوردار است .در ایـن میـان ،توجـه بـه جنبـههای علمـی در عرصـه سیاسـتگذاری و
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برنامهریزی و اهتمام به تقویت نظاممند نظارت بر صنعت گردشگری میتواند موجبات توسعه گردشگری مذهبی در کشور
را فراهم کند.
هر یک از مباح ذکرشده در این تحقیق ،دارای ابعاد و زوایای مختلفی هستند که بـهمنظور توسـعه صـنعت گردشـگری
الزم است تحقیقات جامعی بر روی هر یک از آنها صورت پذیرد؛ بنابراین شـکی نیسـت کـه هـر یـک از ایـن مباحـ
میتواند دست مایه تعریف و ان ام تحقیقاتی م زا و کامل گردد تا از این طریق موجبات شناخت کامل آنها فراهم گردد،
بدین منظور پیشنهادهای زیر بیان میگردد:
 شناسایی و اولویتبندی راهبردهای توسعه صنعت گردشـگری ادیـان توحیـدی در دیگـر منـاطق کشـور بـا خص
شهرهایی که بهنوعی قطب اصلی ادیانی مانند زرتشتی و مسیحیت و ...هستند مانند پیر چکچک و قره کلیسا
 با توجه به اینکه هرروز تعداد زیادی از گردشگران از اماکن مذهبی بازدید میکنند درروند توسعه آنها بـه افـزایش
پارکینگها ،دفاتر اطالعرسانی گردشگری ،توجـه بـه بهداشـت زیرسـاختهای اقـامتی و پـذیرایی داخـل شـهر ،و
دسترسی حملونقل درونشهری متناسب با نیاز گردشگران توجه گردد.
 بررسی تأثیر حمایتگری بخش خصوصی در جـذب گردشـگری ادیـان توحیـدی و رفـع محـدودیتهای ت ـاری و
گمرکی برای همه ادیان و گردشگران
 اطالعرسانی کافی ،مناسب و فراگیر از طریق وسایل ارتبابجمعی بهویژه اینترنت در خصوص جاذبههای گردشگری
ادیان توحیدی در کالنشهر تهران و تبلیغات در شبکههای م ازی پربازدید مانند اینستاگرام و فیسبوک و معرفـی
جاذبهها در سایتهای تخصصی گردشگری ماند تریپ ادوایز و النلی پلنت و ویکی تراول
 پیشنهاد میشود در زمینه چاپ کتابها و مقاالت و تهیه فیلمهای مستند در مـورد معرفـی جاذبـههای گردشـگری
ادیان توحیدی در کالنشهر تهران اقدامات الزم صورت پذیرد.
 پیشنهاد میشود آموزش نیروهای متخصص با خص راهنمایان تور مسل به زبانهای خارجی در زمینه گردشگری
ادیان توحیدی موردتوجه مدیران و مسئوالن قرار گیرد.
 استفاده از توان خواهر شهری کالنشهر تهران با  17شـهر در جهـان در دیپلماسـی شـهری و رونـق گردشـگری
مذهبی
 ای اد کمیته مشترک بین سازمانهای دولتی متولی صنعت گردشگری با محوریت شهرداری تهـران جهـت ارتبـاب
مستمر با نهادهای بینالمللی مانند سازمان کشورهای اسالمی )(OICکشورهای عضو اکو
 توجه به گردشگری حالل جهت جذب گردشگران اسالمی و توجه به مسائل شرعی و ای اد امنیـت جـانی و مـالی
برای گردشگران ورودی
 فرهنگسازی گردشگری داخلی در کشور جهت رونق سفرهای ایرانیان از اقصی نقـاب کشـور و تعریـف مسـیرها و
حلقههای گردشگری در شهر تهران
 توجه به میراث معنوی مرتب بـا آیینهـای مسـیحیت ،زرتشـتیان و یهودیـان در اعیـاد و برگـزاری جشـنوارهها و
برنامههای سفر بهمنظور تنوعبخشی بسته سفرها و طوالنی کردن مدت سفر از یک روز به چند روز
 استفاده از روشهای نوین استانداردسازی هتلها و رستورانها و م تمعهای گردشگری در شهر تهران
منابع
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