Atieh Shahjafari

MA in Executive Management,
Payame Noor University of Saveh,
Markazi, Iran

Mohammad Hamid Mollaei

MA
in
Entrepreneurship
Management,
Farabi
Campus,
University of Tehran, Qom, Iran.=

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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بهکارگیری روش کیو در شناسایی الگوهای ذهنی :تجربه

فاطمه زرگران خوزاني



دکتری مدیریت بازرگانی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

عطیه شاه جعفري

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ،دانشگاه پیام نور ساوه ،مرکزی ،ایران

محمد حمید مالئي

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

چكیده
گردشلگری و مذهب هميشله باهم پيوندی ناگسستني داشتهاند .مذهب از رايجترين انگيزههای سفر است و سفر
باانگيزههای مذهبي يکي از قديميترين اشللکال سللفر در جهان به شللمار ميرود .اين پژوهش باهد شللناس لايي
الگوهای ذهني گردشگران در مقاصد گردشگری مذهبي در شهر مشهد صورت گرفته و ازنظر هد  ،کاربردی

روش کیو.
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و ازنظر روش ،توصليفي اسلت .در اين پژوهش از روش کيو برای شلناسلايي الگوهای ذهني اسلتفادهشده است.
جامعه آماری پژوهش ،گردشللگران (داخلي) بودهاند که دسللتکم يکبار تجربه سللفر به شللهر مشللهد مقدس را
داشلتهاند .روش نمونهگيری بهصلورت هدفمند بوده است .تجزيهوتحليل دادههای حاصل از مشارکت  1۱نفر از
گردشلگران با استفاده از تحليل عاملي کيو با نرمافزار  SPSS 22.0صورت گرفته است .يافتههای اين پژوهش
هفت گونه ذهني برای معنای گردشلگری مذهبي را شناسايي کرده است .اين هفت گونه ذهني عبارتاند از)1 :
معنويللت طلبللان )1 ،آرامش طلبللان )8 ،تعلق گرايللان )۷ ،رهللايي طلبللان )۱ ،جسلللتجوگران )۱ ،ذهن گرايللان)۴ ،
تجربهگرايان .درنهايت اين ذهنيتهای اسللتخراجشللده مورد تفسللير قرار گرفتند .معنويتطلبان ،در جسللتجوی
نزديکي به خدا و آرامشطلبان در جسلتجوی دوری از فشلار زندگي و روزمرگي بيشلترين درصد الگوی ذهني
تجربه گردشگری مذهبي را تشکيل ميدادند .بااينحال ،الگوی ذهني تجربهگرايان نيز که در جستجوی تجربيات
جذاب در مقاصلد گردشلگری هسلتند ،رو به رشلد اسلت .نوآوری اين پژوهش ،دسلتهبندی گردشگران و بازار
گردشلگری مذهبي براسلاس الگوهای ذهني اسلت که ميتواند در تدوين برنامههای توسلعه گردشگری کاربرد
داشته باشد.

تاریخ دریافت 0011/0/09 :تاریخ بازنگری 0011/4/06 :تاریخ پذیرش0011/5/4 :

گردشگران مذهبی
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مقدمه
گردشگری و مذهب هميشه باهم پيوندی ناگسستني داشتهاند .مذهب از رايجترين انگيزههای
سفر است و سفر باانگيزههای مذهبي يکي از قديميترين اشکال سفر در جهان به شمار
ميرود و در حال حاضر بهعنوان يک بخش عمده از صنعت گردشگری در حال ظهور است
(کالينز-کراينر و کليوت .)1000 ،1اگرچه گردشگری در اماکن مذهبي نقا مختل

جهان،

محبوبيت يافته و زيارت بهعنوان پرهيزگارترين شکل گردشگری مذهبي ،مرکز پژوهشهای
دانشگاهي بوده است (فوری ،روسلو و سانتانا-گالگو،)101۱ ،1
مطالعات اندکي در مورد الگوهای ذهني گردشگراني وجود دارد که مکانهای مذهبي
را واقعاً تجربه کرده باشند (البايراک و همکاران1013 ،8؛ باند ،پاکر و باالنتين101۱ ،۷؛ هيوز،
باند و باالنتين .)1018 ،۱گردشگران آنچه را که در مقصد تجربه ميکنند ،تفسير کرده و به
ديگران انتقال مي دهند و باعث جذب گردشگران بالقوه به مقصد گردشگری شده ،يا به دليل
تجارب بد و عدم برآورده شدن انتظاراتشان ،به بدگويي و تبليغات منفي ميپردازند.
بهطورکلي در ادبيات گردشگری مذهبي ،پژوهشهای محدودی در حوزه تجارب
گردشگری مذهبي وجود دارد و هنوز دانش کافي در مورد الگوهای ذهني اين نوع
گردشگری وجود ندارد .حالآنکه ،درک مشتريان (در اينجا گردشگران) و داليل آنها
برای انتخاب محصول يا خدمت برای پيادهسازی و اجرای فرايند توسعه استراتژی ضروری
است (لينچ.)۱۴1 :182۴ ،۱
با در نظر گرفتن تعداد و اهميت مقاصد گردشگری مذهبي ايران و معماری ،داستانها و
روايتهای ديني و مذهبي اين مقاصد ،ميتوان گفت يکشکل رو به رشد گردشگری برای
جذب گردشگران مذهبي (مسلمان يا غيرمسلمان) است که بايد در مورد عوامل مؤ ر
برافزايش جذابيت آن مقاصد ،تحقيقاتي انجام شود .الگوهای ذهني و تجارب کسبشده
توسط گردشگران ،مي تواند يکي از موضوعات تحقيقاتي مهم در بهبود صنعت گردشگری
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.

زرگران خوزاني و همکاران | 007

گردشگران مذهبي ،ميتوان عالوه بر توسعه ادبيات اين حوزه ،از آن در تقسيمبندی مشتريان
و ارائه راهکارهای مفيد در توسعه گردشگری ،بهره برد.
شهر مشهد به علت وجود بارگاه ملکوتي امام رضا (ع) بهعنوان يکي از اماکن مذهبي در
کشور ايران و بين کشورهای مسلمان منطقه است و بهعنوان مقصد گردشگری مذهبي و با
نيت زيارت شناختهشده است .بااينحال ،بسياری از گردشگران مذهبي باانگيزههايي فراتر از
صرفاً زيارت به اين شهر مسافرت ميکنند (مانند اطالعيابي ،لذت بردن ،کسب تجربههای
متنوع و ديدن چيزهايي که شنيدند و يا خواندند و  .)...ازاينرو مسئله اصلي در اين مقصد
گردشگری و همچنين ساير مقاصد گردشگری مذهبي با جاذبههای مختل

متأ ر از

کليشه هايي است که اين مقاصد تنها به جذب گردشگران مذهبي و بهاصطالش زوار
ميپردازند و تالشها در جهت فراهم نمودن شرايط مناسب برای زيارت بوده است ،نه ساير
نيازهايي که اين گردشگران در اين مسافرت دارند و نه خلق يک تجربه گردشگری مذهبي
چندبعدی؛ بنابراين نياز است تا با يک بررسي جامع به الگوهای ذهني گردشگراني که به اين
مقصد گردشگری سفر ميکنند دستيافت و درنتيجه برنامهريزیهای الزم در جهت جذب
هرچه بيشتر گردشگران و درآمدزايي از اين طريق فراهم گردد.
با توجه به اهميت گردشگری مذهبي و نبود ادبيات جامعي در مورد تجارب گردشگری
مذهبي ،اين مطالعه باهد بررسي تجربيات گردشگران مذهبي و الگوهای ذهني آنها
دريکي از مهمترين مقاصد گردشگری مذهبي ايران يعني شهر مشهد انجامشده است.
نوآوری اين پژوهش از دو جنبه موضوعي و روششناسي است .از جنبه موضوعي به تجربه
گردشگری مذهبي و تقسيمبندی گردشگران براساس الگوهای ذهني ميپردازد که ميتواند
در تقسيمبندی مشتريان برای تدوين استراتژیهای بازاريابي مقاصد گردشگری مذهبي و
توسعه گردشگری مذهبي مفيد باشد بااينحال مطالعات اندکي در اين زمينه انجامشده است.
همچنين از منظر روش شناسي اين پژوهش از روش کيو برای شناسايي الگوهای ذهني
گردشگران مذهبي بهره ميگيرد.
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مباني نظري و پیشینه پژوهش
گردشگري مذهبي
سفر بخشي از تجربه اوقات فراغتي است که بسياری از جنبههای زندگي ازجمله فرهنگ،
اقتصاد ،محيط ،تکنولوژی و سياست را تحت تأ ير قرار ميدهد (متينسون و وال1231 ،1؛ پيچ
و کانل.)100۱ ،1
دين ريشه عميقي در طبيعت انساني دارد و بهطور گستردهای در ميان اقشار مختل

مردم

در سراسر جهان مشترک است .بر اساس سازمان آموزشي ،علمي و فرهنگي سازمان ملل
(يونسکو) حدود  ۱0درصد از جمعيت جهان مذهبي و پيرو چهار دين محبوب مسيحيت،
اسالم ،هندوئيسم و بودائيسم هستند .اين گروههای مذهبي به همراه مسافران غيرمذهبي (که
به بازديد از امکان مذهبي ،جاذبههای و فعاليتهای مذهبي و يادگيری فرهنگهای مختل
عالقهمند هستند) ،مشتريان بزرگ گردشگری مذهبي را تشکيل ميدهند (ميو و همکاران،8
.)100۴
در بحث دين و گردشگری ،پژوهشگران گردشگری ديني را متمايز از زيارت دانستهاند.
به بيان آنها ،گردشگری در يک انتها ،زيارت در انتهای ديگر و گردشگری مذهبي در ميانه
اين پيوستار قرار دارد .بهطورکلي ،طبقه بندی اساساً بر اساس اهدا سفر صورت ميگيرد
يعني زيارت به معنای سفری برای شفا يافتن ،تقوا ،پرستش و ساير داليل معنوی است .در
مقايسه با آن ،گردشگری مذهبي به سفری با جاذبههای مذهبي برای لذت شخصي اشاره
دارد .مطالعات مربو به دين و گردشگری نيز به دو دسته تقسيم ميشوند؛ مطالعات مربو
به زيارت بهعنوان يک سفر معنوی که عمدتاً برای دستاوردهای مذهبي است و مطالعات
مربو به گردشگری مذهبي بهعنوان يک سفر تفريحي که معموالً برای لذت شخصي است.
با اين تفاوتها ،مرز بين اين دو دسته مبهم است زيرا زيارت و گردشگری مذهبي ترکيبي
از فعاليت های معنوی و گردشگری است .اگرچه پيروان اغلب از دين خود کامالً پيروی
مي کنند ،اما اديان از ديدگاه افراد بيرون از اين دين نيز جذاب هستند .گردشگری مذهبي

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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دروازهای را به گردشگران مذهبي باز ميکند؛ بنابراين گردشگران ميتوانند درک بهتری از
يک دين خاص داشته باشند (زماني-فراهاني و هندرسون.)1010 ،1

تجربه گردشگري در مقاصد مذهبي
تجربه گردشگری اصطالحي اجتماعي است و معنای تجربه گردشگر با تفاسير چندگانه
اجتماعي محيطي و فعاليتي همراه است .در پژوهشي پيشايندها ،شکلگيری و پيامدهای تجربه
مشتری را به دو جريان اصلي در بازاريابي دستهبندیشده است (ادهيکاری و باتاچاری،1
.)101۱
مدل تجربه چهاربعدی پاين و گليمور( )1223( 8خيالبافانه ،آموزشي ،زيبايي و
سرگرمي) ميتواند تجربه گردشگر را بهعنوان محرک قدرتمند نيتهای رفتاری آينده و
تعيينکننده رضايت بپذيرد (البايراک و همکاران .)1013 ،تجارب رضايتبخش بهصورت
داستان و خاطره در ذهن گردشگران ذخيره ميشود (رايان.)1010 ،۷
گردشگراني که در طي تجربيات خويش ،داستان خلق ميکنند ،بعداً بهعنوان خاطرهای
از سفر ،اين داستانها را با ديگران به اشتراک ميگذارند (موسکاردو .)1010 ،۱در مطالعه
کيفي چهار بعد از يک تجربه گردشگری بهيادماندني بهعنوان عامل ،انتظارات ،نتيجهگيری
و يادآوری شناسايي شد (تانگ و ريتجي.)1011 ،۱
ويژگيهای مقصد (زيرساخت ،هزينه  /ارزش ،دسترسي ،فرهنگ محلي ،فيزيوگرافي و
آبوهوا ،سرگرمي ،مديريت محيط ،کيفيت خدمات ،ايمني /امنيت ،مهماننوازی،
دلبستگي به مکان ،روبنا ،رويدادهای خاص و ترکيبي از فعاليتها) بهطور بالقوه ميتواند
ايجاد تجربههای بهيادماندني گردشگری باشد (کيم )101۷ ،۴تجارب حاصل از تعامالت
مقصد و گردشگری از منظر جامعهشناسي و مردمشناسي ،بهگونهای است که مقصد شبيه به
يک صحنه تئاتر است که در آن تجارب اتفاق ميافتند و گردشگران ،بازيگراني هستند که
نقش گردشگر را بازی ميکنند (البايراک و همکاران.)1013 ،
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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عالوه بر اين ،تجربه گردشگری برای هر فردی متفاوت است ،زيرا گردشگران بهطور
ذهني مکانهايي را که بازديد ميکنند ،عينيت ميبخشند و آن را تفسير ميکنند .گردشگران
مذهبي عالوه بر آرزوهای مذهبي و تمايل به بهبود ،بيشتر تمايل به يادگيری چيزهای جديد
و خلق خاطرات معنوی در زندگي خويش دارند .در اصل ،ممکن است عالوه بر انگيزههای
مذهبي (مانند تالش برای درک قدرت الهي ،بهبود و برکت) ،ساير فعاليتهای گردشگری
در مقاصد بازديد شده مانند گشتوگذار و تفريح ،انگيزهای برای گردشگران مذهبي باشد
(بوزيک ،اسپاسوويچ ،وجيچيچ و استامنکوويچ.)101۱ ،1
در پيشينه پژوهش ميتوان به پژوهشهای زير اشاره کرد :البايراک و همکاران ()1013
با بررسي گردشگر مذهبي (يهودی ،مسيحي و مسلمان) در بيتالمقدس دريافتند تجربه
گردشگری مذهبي ساختاری چندوجهي دارد و شامل تعامل ذهني ،کش موضوعات
جديد ،تعامل و تعلق ،ارتبا معنوی و عاطفي ،آرامش و يافتن ابعاد صلح است .وانگ ،چن
و هانگ )101۱( 1در بررسي انگيزههای گردشگری مذهبي در کوه بودائي چين 10 ،انگيزه
به تصوير کشيدند که عبارت اند از :عقايد مذهبي (نگرش به بودا ،اعتقاد ،احترام به آيين،
درخواست کمک از آيين بودا و دعا برای مسائل خانوادگي و اقتصادی) ،لذت فرهنگي (هنر
مذهبي ،رويدادهای مذهبي ،سبک معبد ،فرهنگ منحصربهفرد ديني ،آدابورسوم محلي)،
آرامش ذهني (جستجوی آرامش ذهني ،آسايش ذهني ،جستجوی سعادت دروني ،تجربه
فضای مذهبي و ارزش ويژه).
باند و همکاران ( ) 101۱با مقايسه ،تجارب بازديدکنندگان را در اماکن مذهبي مسيحي
متنوع نشان دادند امکان مذهبي مختل  ،عملکردهای مختلفي دارند و بازديدکنندگاني را
که به دنبال تجربيات متنوع هستند ،جذب ميکند.
در بررسي علينژاد و نصرتي ( )1823انگيزه زيارت شهدای گمنام ازنظر پاسخگويان
شامل نُه مضمون اصلي :دستيابي به آرامش دروني ،کشش طبيعي و انگيزه دور شدن از شهر،
تجديد پيمان با شهدا ،توسل جستن ،تعهد و احساس دين ،الگوبرداری از شخصيت شهدا،
درد دل کردن و قدرداني ،حس قربت و همزادپنداری و احساس خوديابي بودند.

1 Božic, S., Spasojević, B., Vujičić, M. D., & Stamenkovic, I.
2 Wang, W., Chen, J. S., & Huang, K.
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در پژوهش مرزی ( )182۱برای اولويتبندی انگيزههای گردشگران عراقي به مشهد ،در
ميان عوامل رانشي انگيزههای معنوی و خودشکوفايي از باالترين اولويت برخوردار بود و
بعدازآن انگيزه احترام و کسب پرستيژ ،انگيزه خانوادگي ،جستجوی امنيت و آرامش ،انگيزه
تفريحي و فراغتي ،انگيزه يادگيری و کنجکاوی ،انگيزه فرهنگي و در ميان عوامل کششي به
ترتيب انگيزههای مذهبي -فرهنگي ،جاذبههای تفريحي و ويژگيهای زيرساختي قرار داشت.
حسينيپور ،رضايي دولتآبادی و کاظمي ( )182۱عوامل کشش و رانش مؤ ر بر نيت
سفر گردشگری مذهبي را بررسي کردند؛ عوامل رانش مهم در نيت سفر گردشگر مذهبي
به شهر قم ،سن ،اعتقاد گردشگر به لزوم زيارت منطقه ،مذهبي بودن ،انگيزه افزايش ايمان،
تجربه سفر مذهبي داشتن ،انگيزه برای بخشش گناهان و عوامل کشش مهم ،وجود امکانات
زندگي شبانه ،ذکر شدن اسم منطقه در قرآن و احاديث ،توسعهيافتگي خدمات بهداشتي،
مشهور بودن منطقه ،توسعهيافتگي حملونقل منطقه است.

روششناسي پژوهش
اين پژوهش ازنظر هد  ،کاربردی و ازنظر روش ،توصللليفي اسلللت .همچنين يک رويکرد
آميخته برای گردآوری دادهها بکار گرفته اسللت .بهمنظور رسلليدن به هد

پژوهش ،روش

کيو انتخاب شللد .روش کيو روشللي برای مطالعه ذهنيتهای افراد اسللت که در مورد يک
مقولله (در اينجا تجربه گردشلللگری مذهبي) چگونه فکر ميکنند .روش کيو را پيوند ميان
روشهلای کيفي و کمي ميداننلد (خوشلللگويلانفرد .)13 :183۱ ،مطابق با گامهای روش
کيو ،پس از تعيين موضوع با عنوان الگوهای ذهني تجربه گردشگری مذهبي و مرور ادبيات
موضللوع ،به ارزيابي و جمعبندی فضللای گفتمان پرداخته شللد؛ عالوه بر ارزيابي مقاالت و
ادبيات پژوهش (منابع دسلتدوم) از اسلتادان رشلته بازاريابي ،گردشلگری و يا متخصلصين
حوزه گردشلگری ،نظرخواهي شلد (منابع دستاول) .درنهايت تعداد  13عبارت کيو ايجاد
شلد که در جدول  1نشلان دادهشلده اسلت .عبارتهای سلتارهدار از منابع دستاول و ساير
عبارتها از منابع دسلتدوم استخراجشده است .برای مثال از متخصصين حوزه گردشگری
سللؤال شللد که چه تجربياتي در گردشللگری به يک مقصللد مذهبي قابلتوجه اسللت؟ اين
تجربيات در قالب چه کلماتي بيان ميشللوند .همچنين ،متخصللصللين گردشللگری بر ترجمه
عبارات اسلتخراجشده از منابع دستدوم ،بهگونهای که قابلفهم برای پاسخدهندگان باشند،
نظارت کردند.
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جدول  .0عبارتهاي کیو
عبارت

کد عبارت
0

از دیدن چیزهای زیبا لذت بردم.

2

احساس آرامش و آسایش داشتم.

*3

از کارهایی که انجام دادم احساس راحتی داشتم.

4

اطالعات خوبی بهدست آوردم.

*7

جذب چیزهایی شدم که میدیدم ،میشنیدم یا میخواندم.

5

این گردش باعث شد تا زمان یا مکانهای دیگری را به یاد بیاورم.

5

احساس کردم ذهنم تحریکشده است.

9

چیزی را تجربه کردم که برایم جذاب بود.

8

احساس کردم موضوعات قابلتوجهی را با همراهانم در میان میگذارم.

01

یادگیری و کشف چیزهای جدید هیجانانگیز بود.

00

احساس افتخار میکردم که میتوانم چیزهایی را ببینم که تنها در موردشان خوانده بودم.

02

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

03

از انجام فعالیتهایی که انجام میدادم ،لذت بردم.

*04

از گذراندن وقتم در کنار خانواده و دوستان لذت بردم.

07

احساس تعلق و ارتباط با افراد دیگر را داشتم.

05

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

87

از اينكه افراد ديگري در اطرافم بودند ،لذت بردم.

09

این مکان به من ،احساس تعلق به جامعه را میدهد.

08

این مکان برای ذهن ،جسم و روح خوب است.

21

با بعضی از چیزهایی که دیدیم ،ارتباط معنوی داشتم.

20

با برخی از چیزهایی که دیدم ،ارتباط عاطفی داشتم.

22

این مکان به من کمک میکند تا به چیزهای بهتری فکر کنم.

23

حس نزدیکی به خدا را تجربه کردم.

24

احساس کردم از فشارهای زندگی روزمره دور شدهام.

27

احساس کردم که آرامش یافتهام.

25

زمان بسیار سریع میگذشت.

*77

ميتوانستم روي چیزهايي که ديدم و ميشنیدم تمرکز کنم.

*29

این مکان به من کمک میکند تا از روزمرگی رهایی یابم.
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هر عبارت های کيو بر کارتي جداگانه نوشته و از مشارکت کنندگان درخواست ش د
تلا مطلابق با جدول کيو ،عبارت ها مرتب سلللازی کنند .جامعه آماری اين پژوهش کليه
گردشگران (داخلي) است که حداقل يک بار تجربه سفر به شهر مشهد (حرم امام رضا)
را داشته باشند .روش انتخاب نمونه در به صورت نمونه گيری هدفمند بوده است .تعداد
نمونه برای روش کيو را بر اسلللاس رابطه 1⁄2 Q < n < Qمحاسلللبه مي شلللود (واتز و

اسللتننر1011 ،1؛ بروور)1222 ،1؛ که در اين رابطه  ، Qتعداد عبارت های کيو و  nحجم
نمونه اسلللت .درنهايت تعداد  1۱نمونه انتخاب شلللد .داده های با نرم افزار SPSS 22.0

تجزيه وتحليل و پايايي دسلته های کيو از طريق روش آزمون مجدد بررسللي شد .به اين
ملعنللا کلله در فللاصلللللله بين ده روز پس از تکميللل جللدول کيو ،مجللدداً  ۱نفر از
مشلللارکت کنندگان مجدداً جدول کيو را تکميل کردند و همبسلللتگي بين پاسلللخ های
 0/3۱8بود .اين عدد گواه پايايي مناسلللب عبارت های کيو اسلللت .در مرحله پاياني به
تجزيه وتحليل داده های پژوهش پرداخته شد.

يافتهها
تجزيهوتحليل دادههای پژوهش در دو بخش انجامشللده اسللت .بخش اول آمار توصلليفي و
ويژگيهای جمعيتشلناختي مشلارکتکنندگان است .ازنظر جنسيت تقريباً مشارکت آقا و
خانم به يک اندازه بود .همچنين سلطح تحصليالت کارشلناسلي ارشلد و بازه سني  10تا ۷0
سلال و حداقل  1تا  ۱بار تجربه سلفر به مشلهد بيشترين گزينههای انتخابي بودند .بخش دوم
روش تحليل عاملي کيو که مبتني همبسلتگي بين مشارکتکنندگان است نمودار سنگريزه
برای مشخص کردن تعداد بهينه عاملها در شکل  1مشاهده ميشود.
در تحليل عاملي مربو به روش کيو ،شللاخص مقادير ويژه نشللان ميدهد دادهها ازنظر
ميزان شلباهت يا همبسلتگي در چند عامل زيربنايي دسلتهبندی ميشوند .مطابق با شکل  1از
عامل هفتم به بعد ،تغييرات مقادير ويژه کم شلده است؛ بنابراين ميتوان هفت عامل مهم در
تبيين واريانس کل را استخراج کرد.

1 Watts, S., & Stenner, P.
2 Brouwer, M.
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شكل  .0نمودار سنگریزه
مقادیر ویژه

تعداد عوامل

جدول  .2واريانس تبیین شده
مقادیر ویژه اولیه
عامل

جمع

مقادیر مجموع مربعات چرخش یافته

درصد

درصد واریانس

واریانس تبیین

تجمعی تبیین

شده

شده

جمع

درصد واریانس
تبیین شده

درصد واریانس
تجمعی تبیین
شده

8

1/947

03/711

03/711

3/770

70/397

70/397

7

7/709

83/937

49/749

4/373

89/318

09/874

0

7/379

1/889

34/197

7/491

9/998

49/893

4

8/933

7/981

97/413

7/390

1/734

37/489

3

8/377

9/883

91/393

7/339

1/374

93/447

9

8/007

3/049

70/909

8/143

7/018

77/174

7

8/398

4/743

71/814

8/043

3/093

71/814

جدول  1واريانس های تبيين شللده برای هر عامل را به صللورت مجزا و تجمعي نشللان
مي دهد .ميزان واريانس تبيين شلد ه کل توسلط اين عوامل  ۴3/13۷درصد است .فرآيند
تحليل عاملي کيو اکتشللافي شللامل دو مرحله اسللت :اسللتخراج عامل ها و چرخش آن ها
به گونه ا ی که قابليت تفسللير داشللته باشللند .در مرحله اول روش مؤلفه های اصلللي برای
اسلللتخراج عامل ها و در مرحله دوم از شللليوه واريماکس برای چرخش متعامد عامل ها
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اسلتفاده شلده اسلت (خوشگويان فرد .) ۱3 :183۱ ،نتايج حاصل از تحليل عاملي کيو در
جدول  ۱نشان داده شده است.
در ماتريس متعامد عوامل چرخش يافته (جدول  ،)8مشارکت کنندگاني که بارهای
علاملي معنلادار دارنلد ،يک الگوی ذهني را تشلللکيل مي دهند .معناداری بار عاملي ،از
2.58

طريق مقايسلله با فرمول

√n

در سللطح اطمينان  22درصللد محاسللبه مي شللود که در اين

فرمول  nتعداد کارت های کيو اسلللت .اگر بار عاملي برای هر مشلللارکت کننده در اين
2.58

عوامل بزرگ تر از √28 = 0.487باشد معنادار است و مشارکت کننده به آن دسته تعلق
مي گيرد و اگر مشارکت کننده دارای بار عاملي معنادار در بيش از يک ذهنيت باشد ،به
ذهنيتي تعلق خواهد گرفت که بار عاملي بيشتری دارد .پس از پايان يافتن تحليل عاملي،
نوبت به تفسير دقيق عامل ها مي رسد( .خوشگويان فرد.)۴8 :183۱ ،
برای محاسللبه آرايه های عاملي نخسللت بايد وزن هر يک از مشللارکت کنندگان را
برای هر عامل محاسلللبه کرد ،سلللپس امتياز عاملي مربو به هر عبارت را برای يکي از
عوامل محاسلبه کرد و درنهايت به منظور سلادگي ادامه فرآيند ،ابتدا عبارت ها بر اساس
امتيازهای عاملي از بيشللترين به کمترين مرتب مي شللود ،سللپس عبارتي که بزرگ ترين
امتياز را دارد در درجه  ،+۷دو عبارت بعدازآن در درجه  ،+ 8سه عبارت بعدی در درجه
 + 1و به همين ترتيب بر اساس امتيازهای عاملي به آرايه ها جدول  ۷حاصل مي آيد .الزم
به ذکر اسللت که امتيازهای عاملي هر عبارت براسللاس روش رگرسلليوني محاسللبه ش لده
است.
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جدول  .3ماتریس عوامل چرخش یافته
عاملها

مشارکت

ذهنیتها

7

9

3

4

0

7

8

کنندگان

3/374

3/398

-3/339

-3/807

3/391

3/713

3/179

Q16

-3/374

3/337

-3/831

-3/831

3/889

3/73

3/170

Q1

-3/370

3/333

-3/897

-3/897

3/873

3/739

3/134

Q4

3/388

-3/737

3/037

3/037

3/089

3/381

3/779

Q23

ذهنیت اول

3/399

3/811

3/033

3/033

3/881

3/330

3/918

Q24

(معنویتطلبان)

3/398

3/304

-3/373

-3/373

3/749

3/333

3/940

Q14

-3/879

-3/317

-3/374

-3/374

3/819

3/777

3/934

Q19

3/833

-3/349

3/377

3/377

3/887

3/490

3/311

Q20

3/303

-3/340

-3/834

-3/834

-3/379

3/117

3/784

Q10

-3/804

-3/833

3/370

3/370

-3/330

3/143

3/749

Q18

-3/834

3/089

3/394

3/394

3/779

3/781

3/713

Q7

-3/894

-3/791

-3/433

-3/433

3/790

3/989

3/813

Q9

3/813

3/438

-3/348

3/348

3/070

3/349

3/443

Q3

3/814

-3/807

-3/339

-3/339

3/139

3/337

3/774

Q11

3/317

-3/374

-3/339

3/839

3/794

3/877

3/837

Q12

-3/097

3/803

3/389

3/340

3/947

3/873

3/409

Q8

3/887

3/399

3/313

-3/134

3/837

3/397

3/788

Q13

ذهنیت چهارم

3/009

3/37

-3/389

3/777

3/319

3/393

3/793

Q17

(رهاییطلبان)

-3/839

3/333

-3/133

3/874

3/784

3/809

3/377

Q6

3/311

-3/337

3/333

3/417

3/809

-3/841

3/330

Q2

-3/739

-3/701

3/413

-3/700

3/897

3/479

3/477

Q21

-3/330

3/199

-3/349

-3/307

-3/397

3/319

3/877

Q15

3/831

3/330

3/338

3/897

-3/331

3/893

-3/719

Q25

-3/339

3/433

3/893

-3/733

-3/089

-3/488

-3/430

Q22

3/119

3/348

3/739

3/880

3/870

-3/837

3/373

Q5

ذهنیت دوم
(آرامشطلبان)

ذهنیت سوم
(تعلقگرایان)

ذهنیت پنجم
(جستجوگران)
ذهنیت ششم
(ذهنگرایان)
ذهنیت هفتم
(تجربهگرایان)
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جدول  .4امتیازهاي عاملي
عبارتها
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9
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3
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3
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+0
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-0

3
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+8
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+8
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-7

+8

3

3
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+7

+8
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3
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+8
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-7
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+8

+8

+8
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3

3
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-4
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+8
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3
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3
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3
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3
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+7
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3

3
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-8

+8

+7

-0

+7

+8

-7
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+7

-8

3

-8

-0

-8

-4
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+0

-8

+8

-7

+7
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+7

+7

-8

+4

3

3

-0

73

+0

+0

-8

+0

3

-8

+8
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-8
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3

+7
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3
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3

-8

-7

+0

-7

+8

3
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+8

+7

-7

-4

-8

+7
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در ادامه به تفسلير هر يک از الگوهای ذهني شلناسلاييشده از تجربه گردشگری مذهبي
در شهر مشهد بهعنوان يافتههای پژوهش پرداخته ميشود:
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تفسیر ذهنیت اول :معنويتطلبان
براسللاس نتايج حاصللل از جدول  ،۷عبارتهای  1۷ ،18 ،11 ،3 ،1و  1۱عبارتهای متمايز
برای تفسلير اينگونه هسلتند .مطابق با عبارتهای کيو ،اين گردشلگران ،تجربه گردشگری
مذهبي خود را با بيان نزديکي به خدا ،دوری از فشللار روزمره ،فکر کردن به چيزهای خوب
و معنويتبخش توصلللي

کردند؛ بنابراين اعضلللای اين گروه دارای ذهنيت معنويتطلبي

هسللتند .گردشللگران با اين ذهنيت ،سللفر به شللهر مشللهد را به اين دليل ترجيح ميدهند تا به
گونه حس نزديکي به خدا را از حرم امام رضا (ع) به دست بياورند و معنويتي را از اين سفر
نصيب خود کنند.

تفسیر ذهنیت دوم :آرامشطلبان
براسلللاس نتلايج حلاصلللل از جدول  ،۷عبارتهای  1۱ ،1۷ ،10 ،12 ،13و  13عبارتهای
متملايز برای تفسلللير اينگونله هسلللتند .مطابق با عبارتهای کيو ،اين گردشلللگران ،تجربه
گردشللگری مذهبي خود را با بيان دوری از فشللار زندگي و رهايي از روزمرگي و احسللاس
آرامش جسلللمي و روحي توصلللي کردنللد؛ بنللابراين اعضلللای اين گروه دارای ذهنيللت
آرامشطلبي هسلتند .گردشلگران با اين ذهنيت به دنبال آن هسلتند تا با سللفر به مشهد حس
آرامشي را به دست بياورند .اين افراد با سفر به اين مقصد گردشگری به ذهن ،جسم و روش
خود را آرامشي نسبي ميبخشند.

تفسیر ذهنیت سوم :تعلقگرايان
براسلاس نتايج حاصل از جدول  ،۷عبارتهای  11 ،10 ،1۷ ،11 ،1و  18عبارتهای متمايز
برای تفسلير اينگونه هسلتند .مطابق با عبارتهای کيو ،اين گردشلگران ،تجربه گردشگری
ملذهبي خود را بلا بيلان همراهي بلا خانواده و دوسلللتان ،نزديکي به خدا و ارتبا عاطفي با
اطرا و ارتبا معنوی با آنچه ميبينند و ميشللوند ،توصللي کردند؛ بنابراين اعضللای اين
گروه دارای ذهنيت تعلقگرايي هسلتند .افراد دارای اين ذهنيت به با اين هد سفر ميکنند
که وقت بيشتری را در کنار خانواده يا دوستان خود بگذرانند .اين افراد ممکن است به دليل
مشغلههايي که داشتهاند کمتر با نزديکان خود در ارتبا بودهاند ازاينرو ،سفر به شهر مشهد
امکان همراهي بيشتر با خانواده و دوستان را برای آنها فراهم ميآورد.
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تفسیر ذهنیت چهارم :رهاييطلبان
براسللاس نتايج حاصللل از جدول  ،۷عبارتهای  1۱ ،1۱ ،1۷ ،10 ،1و  1۴عبارتهای متمايز
برای تفسلير اينگونه هسلتند .مطابق با عبارتهای کيو ،اين گردشلگران ،تجربه گردشگری
مذهبي خود را با بيان گذشلت سلريع زمان ،حس آرامش ،متمرکز شدن و يادگيری و لذت
توصي

کردند .اعضای اين گروه دارای ذهنيت رهاييطلبي هستند .گردشگراني که به اين

مقصللد گردشللگری سللفر ميکنند به دنبال آن هسللتند تا از ديدن چيزهای زيبا لذت ببرند و
درنتيجه متوجه گذر زمان نشده و برای مدتي از تمامي مشغلههايي که داشتهاند ،رها شوند.

تفسیر ذهنیت پنجم :جستجوگران
براسللاس نتايج حاصللل از جدول  ،۷عبارتهای  12 ،11 ،10 ،2 ،1و  11عبارتهای متمايز
برای تفسلير اينگونه هسلتند .مطابق با عبارتهای کيو ،اين گردشلگران ،تجربه گردشگری
مذهبي خود را با بيان يادگيری و کشل ل موضلللوعات هيجانانگيز ،حس غرور و افتخار از
ديلدن آنچله فقط شلللنيلده بودند و بحث و گفتگو دراينباره با همراهان توصلللي کردند.
اعضللای اين گروه دارای ذهنيت جسللتجوگری هسللتند .اين گردشللگران به دنبال کشلل
جاذبههای گردشلگری هستند .همچنين عالقهمند هستند آنچه را که قبالً در مورد اين مقصد
گردشگری خواندهاند بودند را خودشان جستجو و آن را تجربه کنند.

تفسیر ذهنیت ششم :ذهنگرايان
براسلللاس نتايج حاصلللل از جدول  ،۷عبارتهای  1۱ ،1۷ ،3 ،۷ ،1و  13عبارتهای متمايز
برای تفسلير اينگونه هسلتند .مطابق با عبارتهای کيو ،اين گردشلگران ،تجربه گردشگری
مذهبي خود را با بيان به دست آوردن اطالعات ،تجربههای جذاب ،وقتگذراني با دوستان،
ارتبا و تعلق با سلاير گردشگران و رهايي از روزمرگي توصي

کردند .اعضای اين گروه

درگيری ذهني با مقصلللد خواهند داشلللت .اين گردشلللگران در يک گردشلللگری مذهبي،
بهصورت چندگانه تجربه کسب ميکنند و ذهن درگيری دارند؛ ازيکطر به دنبال کسب
اطالعات جديد از اين مقصد گردشگری و همچنين تمرکز ذهني روی آنچه قبالً ديدهاند يا
در مورد شلهر مشلهد شنيدهاند هستند ،از طر ديگر ،ميخواهند لذت ببرند ،رهايي يابند و
تجربه جذابي داشته باشند.
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تفسیر ذهنیت هفتم :تجربهگرايان
براسلللاس نتلايج حاصلللل از جدول  ،۷عبارتهای  18 ،3 ،۴ ،1 ،1و  ،18عبارتهای متمايز
برای تفسلير اينگونه هسلتند .مطابق با عبارتهای کيو ،اين گردشلگران ،تجربه گردشگری
مذهبي خود را با بيان تجربههای متنوع توصلللي

کردند .اعضلللای اين گروه دارای ذهنيت

تجربهگرايي هستند .اين گردشگران با سفر به شهر مشهد تجربه جذاب و احساسي را کسب
ميکننلد که منجر به لذت بردن آنها از زيباييهايي اين منطقه و همچنين احسلللاس راحتي
در اين شللهر ميگردد .نکته جالب در الگوی ذهني تجربهگرايان اين اسللت که عباراتي که
در آن حس تعلق به مقصللد يا عالقهمندی به همراهي با ديگران باشللد ،امتياز کمتری داشللته
است؛ بنابراين ،تجربهگرايان ،از تجربيات انفرادی بيشتر لذت ميبرند.

بحث و نتیجهگیري
هد

اين پژوهش ،شناسايي الگوهای ذهني گردشگران در مقاصد گردشگری مذهبي در

شهر مشهد است .نتايج اين پژوهش نشان داد ذهنيت غالب گردشگران مذهبي شهر مشهد در
هفت دسته قابل دستهبندی است و اين هفت نوع الگوی ذهني عبارتاند از )1 :معنويتطلبان،
 )1آرامشطلبان )8 ،تعلقگرايان )۷ ،رهاييطلبان )۱ ،جستجوگران )۱ ،ذهنگرايان و )۴
تجربهگرايان.
دسته اول ذهنيتها مربو به معنويتطلبان است که  18/021درصد از پاسخدهندگان را
شامل ميشود .برای گردشگران مذهبي با ذهنيت معنويت طلب ،احساس نزديکتر شدن به
خدا و درک معنويات ،مهمترين انگيزه مسافرت به مقصدهای مذهبي است .گونه ذهني
استخراجشده با نتايج پژوهشهای مرزی ( ،)182۱علينژاد و نصرتي ( ،)1823وانگ و
همکاران ( )101۱و البايراک و همکاران ( )1013در خصوص احساس معنويت مطابقت
دارد .حسينيپور و همکاران ( )182۱نيز انگيزههای تجربه سفر مذهبي داشتن و ايمان داشتن
را بهعنوان نيروهای رانشي در سفر مذهبي شناسايي کردهاند .درواقع ميتوان گفت که
گردشگری مذهبي با ايجاد معنا در زندگي فردی و اجتماعي را تحت تأ ير قرار ميدهد .اين
مفهوم معنوی نهتنها به افراد کمک ميکند تا خود را بهتر بشناسند ،بلکه باعث افزايش ايمان
و جدايي آنها از ماديات ميشود .دسته دوم ذهنيتها مربو به آرامشطلبان است که
 1۱/031درصد از پاسخدهندگان را شامل ميشود .گردشگران مذهبي با ذهنيت
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آرامشطلب ،به دنبال رهايي از روزمرگي و فشارهای زندگي روزانه هستند ،سفرهای مذهبي
به آنها کمک ميکند به آرامشي دست پيدا کنند که در روزهای عادی وجود ندارد.
درواقع ،آرامش يافتن يکي از ابعاد گردشگری مذهبي است و برای اين گروه ،اولين اولويت
برای انتخاب گردشگری مذهبي است .گونه استخراجشده با نتايج پژوهشهای مرزی
( ،)182۱علينژاد و نصرتي ( ،)1823وانگ و همکاران ( )101۱و البايراک و همکاران
( )1013مطابقت دارد .با توجه به اينکه طلب آرامش شناسايي شد ،پيشنهاد ميشود که
مسئولين و سياستگذاران برنامههايي جهت افزايش عواملي که باعث آرامش زائران و
گردشگران مذهبي ميشود را طرشريزی کنند .چراکه بعضي از مناطق گردشگری مذهبي،
ممکن است ازنظر زيرساختي ،آرامشبخشي را مختل سازد .دسته سوم ذهنيتها مربو به
تعلقگرايان است که  2/221درصد از پاسخدهندگان را شامل ميشود .گردشگران مذهبي
با ذهنيت تعلقگرايي ،در همهجا عالقه مند به برقراری ارتبا هستند ،اکثراً با دوستان و
خانواده سفر ميکنند و گردشگری مذهبي نيز از اين مورد استثنا نيست .اين افراد از شلوغي
جمعيت و يا ص های طوالني برای مشاهده و دريافت چيزی ،ناراحت نميشوند .بااينحال،
اين ازدحام جمعيت بايد بهگونهای باشد که آنها را از موضوع اصلي که زيارت يا
گردشگری در مناطق مذهبي است ،دور نگرداند .گونه استخراجشده با نتيجه پژوهش
البايراک و همکاران ( )1013مطابقت دارد.
با توجه به اينکه تعلق داشتن يکي از گونههای ذهني گردشگری مذهبي شناساييشده
است ،پيشنهاد ميشود که سازمانها و مؤسساتي که کارکنان خود را به مناطق مذهبي برای
يک مسافرت ميفرستند؛ امکان سفرهای خانوادگي ،همراه با دوستان و اقامت آنها با
يکديگر را فراهم سازند ،همچنين اردوهای دانشجويي بهصورتي باشد که اين روابط را
تحکيم بخشد .دسته چهارم ذهنيتها مربو به رهاييطلبان است که  3/1۱۷درصد از
پاسخدهندگان را شامل ميشود .گردشگران مذهبي با ذهنيت رهاييطلبي تا حدودی مشابه
با آرامشطلبان هستند ،با اين تفاوت که آنها ترجيح ميدهند با سرگرم شدن با چيزهای غير
از مسائل ديني ،از فشارها دوری جويند اما آرامشطلبان با سرگرم شدن با مسائل مذهبي به
آرامش ميرسند؛ بنابراين رهاييطلبان حتماً انگيزه مذهبي و ديني ندارند .با توجه به اينکه
ادبيات غني در مورد گردشگری مذهبي بهويژه در دين اسالم وجود ندارد ،پژوهشي که
موضوع رهايي را بهعنوان انگيزه ،هد يا ذهنيت گردشگران برای سفر شناسايي کرده باشد،
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يافت نشد .بااينحال و با در نظر گرفتن تفاوت دو گونه ذهني رهاييطلبي و آرامشطلبي
ميتوان نتيجه گرفت که انگيزههای سفر به مناطق مذهبي ،حتماً الزم نيست که ديني و مذهبي
باشد ،بنابراين با توسعه جنبههای ديگر سفر به مناطق مذهبي ،ميتوان گردشگران را تحريک
کرد تا از اين بارگاهها ،زيارتگاهها و مناطق مذهبي با ديد سرگرمي ،تاريخي و فرهنگي
بازديد کنند .دسته پنجم ذهنيتها مربو

به جستجوگران است که  3/01۷درصد از

پاسخدهندگان را شامل ميشود.
گردشگران مذهبي با ذهنيت جستجوگری ،طالب دانش و اطالعات واقعي راجع به
موضوعات و مطالبي هست که از قبل ميدانستهاند و انگيزه سفر مذهبي آنها را شکل داده
است .ذهنيت استخراجشده نيز تنها با نتيجه پژوهش مرزی ( )182۱مطابقت دارد .با توجه به
اينکه جستجوگری يکي از انگيزههای سفر در تمامي ابعاد گردشگری است ،ميتوان
بهراحتي و با کمک گرفتن از ساير روشهايي که برای توسعه گردشگری ،اين مناطق مذهبي
را ازنظر گردشگری مذهبي توسعه بخشيد .برای مثال ،حس کنجکاوی آنها را نسبت به
بازديد برانگيخت ،ويدئوهايي که در شبکههای اجتماعي بهصورت روايت داستاني از اين
مکان مذهبي تاريخي ارائه ميشود ،داستانهايي از اعجاز ،تاريخچه و  ،...گردشگران مذهبي
با ذهنيت جستجوگری را برای اينکه خود از نزديک ببيند و بشوند ،به اين مناطق ميکشاند،
بهطوریکه يکي از مقاصد آنها برای مسافرتهای بعدی ميشود.
بهطورکلي ،داستانگو يي ،روش مناسب برای جذب جستجوگران است .دسته ششم
ذهنيتها مربو به ذهنگرايان است که  ۴/831درصد از پاسخدهندگان را شامل ميشود.
گردشگران مذهبي با درگيری ذهني ،طالب همهچيز هستند .گونه استخراجشده با نتيجه
پژوهش البايراک و همکاران ( )1013مطابقت دارد .اين دسته از گردشگران هم طالب
آرامش و هم طالب با جمع بودن و برقراری ارتبا هستند .آنها تجربيات جذاب و خواندن
شنيدن و معنويات را همه را باهم در يک گردشگری مذهبي دنبال ميکنند .بر همه موارد
تمرکز دارند و کسب اطالعات برای آنها خوشايند است .ازاينرو ،احتماالً نياز به زمان
بيشتری خواهند داشت تا بتوانند همه اهدا خود را در مقصد گردشگری محقق سازند.
دسته هفتم ذهنيتها مربو به تجربهگرايان است که  ۱/8۱0درصد از پاسخدهندگان را
شامل ميشود .گردشگران مذهبي با ذهنيت تجربهگرايي ،در جستجوی تجربه گردشگری
در مقصد هستند .هر چيزی که برای آنها تجربهای به ارمغان داشته باشد ،لذتبخش است.
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گونه استخراجشده با نتايج پژوهشهای حسينيپور و همکاران ( ،)182۱باند و همکاران
( )101۱مطابقت دارد .با توجه به اينکه مناطق گردشگری مذهبي ،ميتواند تجارب مذهبي
و غيرمذهبي را برای هر دو گروه افراد با درجات مختلفي از اعتقادات فراهم آورد ،بنابراين
بايد در روش های توسعه گردشگری مذهبي ،تمامي اين تجارب در نظر گرفته شود .برای
مثال ،اگر زيارتگاهي ازنظر معماری جذابيت دارد ،تجربه و اطالعاتي راجع به ساخت و
طراحي و بازسازی آن ميتواند جذاب باشد .همچنين تفريحهايي که در کنار اين اماکن
مقدس در شهر وجود دارد ،بايد در برنامه تورهای گردشگری قرار بگيرد .تجربه خوردن
غذاهای محلي و يا پوشيدن لباسهای محلي عالوه بر حضور در امکان مذهبي ،ميتواند نظر
تجربهگرايان را جلب کند.
الگوهای ذهني شناساييشده در اين پژوهش ،بهعنوان يک پژوهش اوليه در حوزه
گردشگری مذهبي ميتواند پايهای برای توسعه گردشگری مذهبي باشد و راهکارهايي را
برای بازاريابي گردشگری مذهبي طراحي کند .بههرحال ،مناطق گردشگری مذهبي نياز به
تبليغ دارند و بدون تبليغ و داشتن برنامه بازاريابي مناسب نميتوان انتظار داشت گردشگران
اين نوع گردشگری را برای مصر  ،انتخاب کنند .يکي از محدوديتهای اين پژوهش اين
است که پژوهشگران را با توجه به ذهنيتهای مشارکتکنندگان و ايجاد دسته کيو محدود
ميکند .در اين پژوهش اگرچه برای جمعآوری فضای گفتمان برای تجربه گردشگری
مذهبي از منابع مختلفي استفاده شد ،بااينحال دسته کيو ممکن است تجربه را بهطور کامل
پوشش نداده باشد؛ ازاينرو به پژوهشگران آتي پيشنهاد ميشود که برای تشکيل فضای
گفتمان دقيقتر از مصاحبههای عميق استفاده کنند .همچنين پژوهشهای آتي ميتواند
بهصورت يک مطالعه توصيفي و پيمايشي برای الگوهای شناساييشده صورت گيرد.
همچنين ميتوان روش کيو را برای ساير مقاصد گردشگری مذهبي ديگر نيز به کار گرفت.
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