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گردشگري مذهبی  و نحوه بررسی عوامل کشش و رانش مؤثر بر نیت سفر
1)شهر قم(آنها تأثیر

4علی کاظمی-3آباديحسین رضایی دولت- 2سید احسان حسینی پور

)3/10/95: اریخ پذیرشت-2/2/95: تاریخ  دریافت(

چکیده
منظور تحلیل رفتار نیت سفر از جمله متغیرهاي مورد عالقه متخصصان بازاریابی گردشگري به

باشد در این پژوهش عوامل کشش و رانش مؤثر بر نیت سفر کننده در گردشگري میمصرف
س نظرات اسااستخراج و سپس بر) روش دلفی(گردشگري مذهبی با نظرخواهی از خبرگان 

افزار پی اي  مدل نیت سفر گردشگري مذهبی  تهیه و با استفاده از نرمخبرگان و مطالعات کتابخانه
ال اس اسمارت مورد آزمون قرار گرفت براساس نظرات خبرگان، عوامل کشش مهم در نیت سفر 

گیزه اناعتقاد گردشگر به لزوم زیارت منطقه، مذهبی بودن،سن،گردشگر مذهبی به شهر قم، 
جود افزایش ایمان، تجربه سفر مذهبی داشتن، انگیزه براي بخشش گناهان و عوامل کشش مهم، و

یافتگی خدمات بهداشتی، امکانات زندگی شبانه ، ذکر شدن اسم منطقه در قرآن و احادیث، توسعه
ل باشد براساس نتایج پژوهش برخی عوامونقل منطقه مییافتگی حملمشهور بودن منطقه، توسعه

رانش با برخی عوامل کشش، برخی عوامل کشش با نگرش، نگرش با تمایل و تمایل با نیت سفر 
.گردشگري مذهبی رابطه دارد 

سازي عوامل کشش، عوامل رانش،گردشگري مذهبی، نیت سفر، مدل:واژگان کلیدي
.ساختاري  پی ال اس

.باشدنامه دکتري طراحی الگوي نیت سفر گردشگري مذهبی در شهر قم میاین مقاله مستخرج از پایان.1
دانشجوي دکتري بازاریابی دانشگاه اصفهان.2
rezaei@ase.ui.ac.ir)نویسنده مسئول(صاد دانشگاه اصفهاندانشکده علوم اداري و اقتاستادیار.3
دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهاناستادیار.4
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مقدمه
) 1،1996ووکونیک(باشد نی میمذهب یکی از موارد کلیدي توسعه شهرسازي و تاریخ انسا

گردد هاي جوامع و افراد منعکس میها و نگرشوسیله ارزشهایی براي زندگی که بهمذهب ایده
ها، رفتار و اعمال نهادها و مردم را ها و نگرشاین ارزش)2004، 2فام، والر و اردوغان(نماید ارائه می

فرهنگی است و نفوذ کلیدي روي رفتار تعصب مذهبی یکی از مهمترین نیروهاي.دهدشکل می
با ). 2012، 6فراهانی و موسی- و زمانی1995، 5، سود و نسو2004، 4، اسو و دیب1994، 3دلنر(دارد

در این پژوهش نیت سفر گردشگري مذهبی مورد با توجه به این نفوذ مذهب در رفتار انسانی، 
راجع 7مل ممکن است نیات رفتاريمردم قبل از درگیر شدن در یک ع. بررسی قرار گرفته است

کردن به عنوان انتظارات براي رفتاراحتمال درگیر شدن در آن رفتار را ایجاد نماید نیات رفتاري بهبه
شود دست آوردن، کنارگذاري  و مصرف کاال یا خدمت تعریف میشیوه خاص در رابطه با به

گیري آن براي محققان بازار ن دلیل اندازهکننده رفتار واقعی هستند به همیبینینیات رفتاري پیش
"گردشگر به یک منطقه واقعاًاحتمال اینکه یکبه8نیت سفر).1390مون و مینور،(اهمیت دارد 

ها براي فهم نیت سفر، مدل کشش و یکی از معروفترین مدل)  2015، 9ووي(کند اشاره داردسفر
گردشگريقه طکند که براي انتخاب یک منمیاین مدل بیان ). 11،1979کرامپتون(باشد می10رانش

جاییبهاو شودمیکند و سبب فرد فشار وارد میهاست که برانشدو نیرو وجود دارد اولین نیرو 
فرد عامل دوم عامل کشش است که یک.که ممکن است برود سفر کندجاییبهبدون توجه ،دیگر

- ه به  یک منطقه میقن منطآي درك شده هاقه یا جذابیتطهاي خاص یک منرا به دلیل ویژگی
فردي از گردشگري است شناسایی با توجه به اینکه گردشگر مذهبی شکل خاص و منحصربهکشد 

ابتدا یابد لذا در این پژوهش درعوامل رانش و کشش مؤثر بر نیت سفر گردشگر مذهبی اهمیت می
بر سفر گردشگر مذهبی شناسایی و با استفاده از مصاحبه با خبرگان،  عوامل کشش و رانش مؤثر 

.بررسی شدسپس تأثیر آنها بر نیت سفر گردشگر مذهبی 
هفتمین ) ع(دختر امام موسی ابن جعفر ) س(شهر قم مرقد حضرت فاطمه معصومه : شهر قم 

باشد این شهر اقامتگاه مراجع بزرگ شیعه و بزرگترین مدارس علمیه شیعی امام شیعیان می

1. Vukonic
2. Fam, Waller & Erdogan
3. Delener
4. Essoo & Dibb
5. Sood & Nasu
6. Zamani-Farahani & Musa
7. Behavorial Intention
8. Travel intention
9. Wu
10. Push and pull model
11. Crompton
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.دهندزاران نفر این شهر را به انگیزه گردشگري مذهبی مورد بازدید قرار میساالنه هباشدمی

مدل پژوهشادبیات فرضیات و
کند که سفرهاي مذهبی شامل زیارت بیان می) 2006(1تایموسی والسن:گردشگري مذهبی

آن ماهیت ایمان براي دیگران تبیین که در(، سفرهاي میسیونري )هاي مقدسمالقات مکان(
که در و همچنین مسافرت مردم به دالیل تفریحی یا دالیل شخصی دیگر، درحالی) شودیم

عنوان قسمتی کنند یا اینکه  وظایفی را بههاي مذهبی مشارکت میمکانهاي برگزار شده درمراسم
ها گردشگري مذهبی یا ایمانی نامیده گردد همه این فعالیتدهند میتر انجام میاز سفر بزرگ

گیرد سفر به یک کند که گردشگري مذهبی سه تعریف را دربرمیبیان می) 2009(رایت .ودشمی
هاي جلسات رویدادها و کنوانسیون(سفر به یک جمع مذهبی ) زیارت مذهبی(منطقه مذهبی 

2شارپلی و ساندرام) سفر دریایی ، ماجراجویی و غیره(و سفر تفریحی با یک گروه مذهبی ) مذهبی

شود وسیله  ایمان یا دالیل مذهبی برانگیخته میعنوان مسافرتی که بهري مذهبی را بهگردشگ) 2005(
بدون الزام به (جهانگرد مذهبی را، شخصی مذهبی یا غیرمذهبی ) 2012(کند ویجایناند تعریف می

که مکانی  خارج از محیط معمولش را با  قصد معنی یا رشد مذهبی، ) داشتن اعتقاد کامل مذهبی
.   کندکند تعریف میقصد سفر ولی در یک زمینه مقدس دیدار میتوجه بهبدون 

فاکتورهاي رانش شامل فرایندهاي شناختی و :عوامل رانش مربوط به گردشگر مذهبی
. ) 1989، 3کون(کند مردم را براي مسافرت تشویق میاجتماعی است که –هاي روانشناسیانگیزه

نوع ) 2003(چر و کروساک کربودن گردشگر، مرمقدس بودن یا سکوال)1992(4اسمیت
مک کی و ، )9شانسی،8تصادفی،7علی،6تماشاگر،5گردشگر مذهبی هدفدار(گردشگر مذهبی

ماده ، آ12يریزبرنامه، 11ریزيبرنامهازپیش(مرحله آمادگی گردشگر مذهبی )1998(10و فسنمایر
، 17سبک خلق دوباره(ه گردشگرينوع تجرب) 1996(16کوهن،)15وفادار،14فعال،13براي عمل

1. Timothy, Olsen
2. Sharpley, Sundaram
3. Chon
4. Smith
5. Purposeful spiritual tourist
6. Sightseeing spiritual tourist
7. Casual spiritual tourist
8. Incidental spiritual tourist
9. Serendipitous spiritual tourist
10. MacKay, Fesenmaier
11. Pre-contemplators
12. Contemplators
13. Ready for action
14. Active
15. Maintainers
16. cohen
17. Recreational Mode
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زمان صرف ) 1992(5رینسچده). 4گراسبک انسان، 3زمایشیآسبک ، 2سبک تجربی، 1سبک تنوع
اي بودن یا دائمی دوره) 1988(ریسنچده صرف شده و فاصله مکان  مسافرت گردشگر مذهبی،

مالقات ) 1973(7رهایی احساسی از ساختار زندگی روزمره، ترنر) 1992(6بودن مذهبی ، ایده
، 9جستجوي فرهنگی(انگیزه ) 1997(8کیمکوکرامپتونگردشگر مذهبی  با جامعه بدون طبقه

/ ، تعامالت خارجی12هاي شناخته شده، اجتماعی شدن با گروه11، بازیابی تعادل10برگشت/نوآوري
ه از در این پژوهش با استفاد. داندعوامل رانش میعنوانبهرا ) 14گرایی، جمع13اجتماعی شدن

ترین نظرخواهی خبرگان عوامل مربوط به گردشگر مذهبی شناسایی گردید شش عامل از مهم
سن گردشگر مذهبی، اعتقاد گردشگر به لزوم زیارت :باشدعوامل  شناسایی شده به شرح ذیل می

منطقه گردشگري مذهبی، مذهبی بودن گردشگر مذهبی، انگیزه گردشگر مذهبی براي افزایش 
. ه سفر مذهبی داشتن، انگیزه گردشگر مذهبی براي بخشش گناهانایمان، تجرب

عوامل کشش منطقه گردشگري، ادراك گردشگران از :عوامل کشش منطقه گردشگري
) 2005(15برلی و مارتین). 1994یوسال و جوروسکی، (باشد هاي منطقه گردشگري میجذابیت

فرهنگ هاي گردشگري،، زیرساختهاي کلییرساختزاقتصادي، عوامل طبیعی، عوامل سیاسی،
) 1988(، ریسنچده رامش گردشگرآرفاه و ،جو مکان، محیط اجتماعی، منابع طبیعیتاریخ و هنر،

کنندگان، فصلی بودن تقاضاي منطقه، ساختار اجتماعی آن و نوع وسیله عواملی مثل تعداد مشارکت
ذکر شدن در ) 1999(17، روسلنندهمشمئزکدور بودن  از جهان اجتماعی ) 1973(16، ترنرونقلحمل

عنوانبهو معجزات را اندازهاچشمقرآن، انجیل و سایر متون مقدس یا ارتباط با اتفاقات هیجانی و 
در این پژوهش با استفاده از نظرخواهی خبرگان عوامل . برندعوامل کشش منطقه گردشگري نام می

ید و  پنج عامل از مهمترین عوامل به مربوط به کشش منطقه گردشگري مذهبی قم  شناسایی گرد
وجود امکانات زندگی شبانه در منطقه گردشگري مذهبی، ادراك گردشگر از  : باشدشرح ذیل می

1. Diversionary Mode
2. Experiential Mode
3. Experimental mode
4. Existential Mode
5. Rinschede
6. Eade
7. Turner
8. Crompton & McKay
9. Cultural Exploration
10. Novelty/Regression
11 . Recover Equilibrium
12 . Known Group Socialization
13. External Interaction/Socialization
14. Gregariousness
15. Beerli, Martın
16. Turner
17. Russell
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ادراك گردشگر از ذکر شدن اسم منطقه گردشگري مذهبی در قرآن و احادیث، ادراك گردشگر 
راك گردشگر مذهبی از یافتگی خدمات بهداشتی منطقه گردشگري مذهبی، ادمذهبی از توسعه

ونقل منطقه یافتگی حملمشهور بودن منطقه گردشگري مذهبی، ادراك گردشگر مذهبی از توسعه
.  گردشگري مذهبی

وکرامپتونیوم: رابطه عوامل کشش منطقه گردشگري با عوامل رانش منطقه گردشگري
خارجی هايمحركه اشخاصی که بوسیلهبهدرباره یک مقصدباورهاکه کردندبیان ) 1990(

بسیار بسته به فاکتورهاي درونی اشخاصگیرد اما ماهیت این باورهادهند شکل میواکنش نشان می
دیگر عوامل رانش یا فاکتورهاي درونی اشخاص  بر عوامل کشش یا عبارتبهخواهد بودمتفاوت 

:ذیل خواهد بودبنابراین فرضیه اول به شکل باورها درباره مقصد گردشگري  تأثیر دارد 
عوامل رانش گردشگري مذهبی روي عوامل کشش گردشگري مذهبی مؤثر -1فرضیه 

.باشدمی
یله یادگیري و تجربه براي پاسخ ثابت درباره وسبهیک نگرش، گرایشی است که : نگرش 

در زمینه . تواند خوب یا بد باشدیمشود این گرایش یک کاال ایجاد میمثالًء یشیک 
هاي مربوط به یک منطقه گردشگري یا خدمات یشگرانگرش شامل احساسات و گردشگري، 

تصویر )1987موتینهو ، (باشد هاي  ادراکی چندگانه کاالها مییژگیوگردشگري مبتنی بر 
بگلو ومک (عنوان عوامل کشش مؤثر در انتخاب منطقه گردشگري هستند منطقه گردشگري به

) 1990، یوم و کرامپتون، 2004، 3و تپانون و یوسال، منگ 1993، 2، گارتنر1999، 1کلري
درنتیجه عوامل ) 2012جلیلوند و همکاران ،(است تصویر منطقه گردشگري بر نگرش مؤثر

: کشش منطقه گردشگري مذهبی بر نگرش مؤثر است لذا 
عوامل کشش منطقه گردشگري مذهبی روي نگرش گردشگر مذهبی شهر قم -2فرضیه 

.مؤثر است
وضعیت فکري است که یک شخص یک محرك شخصی براي انجام یک عمل یا :تمایل

مفهوم تمایل و نیت نزدیک هم ) 2004پروجینی و بگوزي ، (دست آوردن یک هدف دارد به
زمانمدتشود و شود کمتر منجر به عمل میهستند ولیکن تمایل کمتر کاربردي می

عنوانبه) 2014سونگ و همکاران، (دارد یسه با نیت سفر گردشگري مذهبیدر مقاتري طوالنی
. را ندارددوچرخهین تأمي دارد ولیکن هزینه سواردوچرخهمثال شخصی تمایل به 

1. Baloglu & McCleary
2. Gartner
3. Meng, Tepanon, Uysal
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نگرش نفوذ مثبت روي نیت شخص هستند کهیده عقهممحققان : نگرش، تمایل و نیت سفر
اما نگرش ) 2006، و چنگ و همکاران2007بیکر، القناتی و هوبانا، (براي انجام یک رفتار دارد 

غیرمستقیم روي رفتار توسط متغیر تمایل  اثرصورتبه1)ام جی بی(گراهدفمدل رفتار در
نگرش ) . 2008و پرستویچ ، پروجینی و هرلینگ ، 2004لئون ، پروجینی و ارکولونی ، (دارد  

، مکارانو هسونگ، لی، کنگ (گذارد بر تمایل فرد براي درگیر شدن در یک رفتار اثر می
اثبات ) ام جی بی(گراهدفاثر نگرش بر رفتار در چندین پژوهش مربوط به  مدل رفتار ) 2012

).2012لی ، سونگ و همکاران ، (.شده است
یر مثبت روي تمایلش براي مسافرت به شهر قم تأثنگرش گردشگر مذهبی -3فرضیه 

.دارد

. فرش به شهر قم دارد تمایل گردشگر مذهبی اثر مثبت روي نیت س- 4فرضیه  

1. Model of Goal-directed Behavior (MGB)
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مدل پژوهش- شکل یک

یشناسروش
بر نیت مؤثراین پژوهش در دو بخش  انجام شده است در بخش  اول عوامل کشش و رانش 

استخراج گردید و در فاز دوم، مدل ) روش دلفی(سفر گردشگر مذهبی با استفاده از نظر خبرگان
ي با استفاده اکتابخانهتایج پژوهش دلفی و مطالعات نیت سفر گردشگري مذهبی  تهیه شده براساس ن

ي ساختاري  پی ال اس  تست گردید این مقاله یک طرح پژوهش مبتنی برسازمدلاز روش 
. فرضیات پژوهش بکار بردآزمودنپرسشنامه را براي 

جامعه آماري این پژوهش شامل مسافرانی است که از مسیرهاي مواصالتی شهر قم :نمونه
نفري خواسته 1000کنند بعد از چندین مرحله توزیع پرسشنامه از یک نمونه تصادفی یمعبور 

. پرسشنامه معتبر به دست آمد 350شد پرسشنامه را تکمیل نمایند که درنهایت  
ی  که محققین خود آن را سؤال42این پژوهش با بکار بردن یک پرسشنامه :ابزار پژوهش

مربوط سؤاالت) 2006(مربوط به نیت سفر از مقاله الم و هسو التسؤاانجام شد اندکردهطراحی 
مربوط به سؤاالتبا اندکی تعدیل استفاده شد ) 2014(به نگرش و تمایل از مقاله سونگ و همکاران

ي لیکرت انقطه5کشش و رانش توسط محققین طراحی گردید  این ابزار با بکار بردن مقیاس 
.  تکمیل گردید
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ي ساختاري سازمدلافزار این پژوهش نرم:یري و تحلیل مدل ساختاريگروش اندازه
در تحلیل با . یري و ساختاري بکار بردگاندازهي هامدلرا براي ارزیابی 1اسمارت پی ال اس تري

اولین مرحله و تحلیل 2گیريسازي ساختاري به روش پی ال اس، تحلیل مدل اندازهاستفاده از مدل
گیري، بارهاي براي آزمون مدل اندازه). يادومرحلهروش (باشد ین مرحله میدوم3مدل ساختاري

ارزیابی ) 8روایی همگرا(7، واریانس متوسط استخراج شده6، روایی واگرا5پایایی ترکیبی،4بیرونی
یید شد مرحله بعد ارزیابی نتایج مدل ساختاري است که تأیري گاندازهمدل آنکهبعد از . شودمی

هیر و (باشد بینی مدل و روابط میان ساختارهاي مدل میکردن توانایی پیششامل چک
)2013همکاران،

نتایج 
یک نشان داده شده است  همه بارهاي بیرونی در جدولهمانطورکه :گیريارزیابی مدل اندازه

ساختارها دهد که همه باشند مقادیر پایایی ترکیبی هم نشان میمی0,7ساختارها، باالي سطح حداقل 
، ) روایی همگرا(را دارند مقادیر واریانس متوسط استخراج شده 9سطح باالیی از پایایی ثبات درونی

باشند آلفاي کرونباخ براي همه ساختارها، باالي سطح می0,5قبولقابل، همه باالي حداقل سطح 
یابی شد مقادیر خارج ارز10)1981(است براي ارزیابی روایی واگرا، معیار فرنال و الرکر7/0حداقل 

، هاستونها در يبارگذارمقایسه . دهداي میان همه ساختارها را نشان میاز قطر، همبستگی دایره
هاي آن آیتم میان همه يبارگذارموارد در همهدهد زیرا روایی واگرا را میان همه ساختارها نشان می

.شودیمیید تأباشد درنتیجه روایی واگرا ها  با دیگر ساختارها میيبارگذارساختارها، باالتر از 

1. Smart PLS 3
2. Measurement Model
3. Structural Model
4. Outer Loadings
5. Composite Reliability (CR)
6. Discriminant Validity
7. Average Variance Extracted (AVE)
8. Convergent Validity
9. Internal Consistency Reliability
10. The Fornell and Larcker (1981)  criterion
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اعتبار ساختار-1جدول شماره 

آلفاي بیرونیبارهاي AVECRسؤاالتساختار
کرونباخ

96/00,96و96/0وAT1,AT2,AT388/096/096/0نگرش
97/097/0و97/0وDE1,DE2,DE390/097/097/0تمایل

89/077/0و80/0وTI1,TI2,TI355/078/078/0نیت سفر
ادراك وجود امکانات 
98/098/0و98/0وP11,P12,P1395/098/098/0زندگی شبانه در منطقه

ادراك ذکر شدن اسم منطقه 
98/098/0و98/0وP21,P22,P2393/098/098/0در قران و احادیث

یافتگیادراك توسعه
99/099/0و99/0وP31,P32,P3397/099/099/0خدمات بهداشتی منطقه

98/098/0و98/0وP41,P42,P4393/098/098/0ادراك مشهور بودن منطقه
یافتگیادراك توسعه

99/099/0و99/0وP51,P52,P5397/099/099/0ونقل منطقهحمل
97/097/0و98/0وS11,S12,S1393/097/098/0سن گردشگر مذهبی
96/096/0و96/0وS21,S22,S2389/096/096/0اعتقاد به لزوم زیارت

94/094/0و94/0وS31,S32,S3384/094/094/0مذهبی بودن گردشگر مذهبی
94/093/0و94/0وS41,S42,S4383/093/094/0انگیزه براي افزایش ایمان
97/097/0و97/0وS51,S52,S5392/097/097/0تجربه سفر مذهبی داشتن

97/097/0و97/0وS61,S62,S6391/097/097/0انگیزه براي بخشش گناهان
روابط ساختاري مدل 1یله کاربرد پی ال اس اس اي ام الگوریتموسبه:ارزیابی مدل ساختاري

یله  کاربرد  گزینه وسبهارزیابی شد اندازه ضریب مسیر  
4و3، 2فرضیات در جدول آزمودننتایج روابط ساختاري  و .ارزیابی شد2بوتسترپینگ

Q2که مقادیر یدرحالباشد یم3بینییشپمعیاري از صحت R2مقادیر نشان داده شده است

یله کاربرد گزینه وسبهQ2مقادیر .)2015رضایی، (دهد یممدل را نشان 4بینییشپارتباط 
باالي صفر براي متغیرهاي وابسته داللت بر Q2باالي صفر ارزیابی شد مقادیر5بالیند فولدینگ

که اثر یک متغیر خاص روي متغیر ƒ2ي یک متغیر خاص دارد اندازه اثربینی برایشپبر ارتباط 
.بودقبولقابلي  همه  متغیرها درسطح برادهدیموابسته را نشان 

1. PLS–SEM Algorithm
2. Bootstrapping Option (5000 resample)
3. Predictive Accuracy
4. Predictive Relevance
5. blindfolding
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گیريیجهنت
یید شد متغیرهاي  تأرابطه بین عوامل کشش و عوامل رانش در برخی موارد در فرضیه یک 

براي افزایش ایمان، تجربه سفر مذهبی داشتن و اعتقاد به لزوم زیارت، انگیزه گردشگر مذهبی
امکانات زندگی شبانه در ادراك وجودانگیزه گردشگر مذهبی براي بخشش گناهان با متغیر 

در سطح اطمینان 28/0، 29/0، 21/0، 11/0ریتأثگردشگري مذهبی، به ترتیب با ضریب منطقه
وداشتنفزایش ایمان، تجربه سفر مذهبیمتغیر انگیزه گردشگر مذهبی براي ا. رابطه دارند99/0

ن و آادراك ذکر شدن اسم منطقه در قرانگیزه گردشگر مذهبی براي بخشش گناهان با متغیر 
99/0در سطح اطمینانهمگی 30/0و 24/0و21/0ریتأث، به ترتیب با ضریب احادیث در منطقه

زایش ایمان، تجربه سفر انگیزه گردشگر مذهبی براي افگردشگر مذهبی،سن. ابطه دارندر
در (12/0یر  تأثمذهبی داشتن، انگیزه گردشگر مذهبی براي بخشش گناهان به ترتیب  با ضریب 

27/0، 20/0،) 95/0سطح اطمینان 

فرضیات و روابط ساختاري فرضیه یکآزمودننتایج - 2جدول شماره

متغیر    مستقل

متغیر وابسته

سن 
گردشگر 

مذهبی

اعتقاد 
به لزوم 
زیارت

مذهبی 
بودن 

گردشگر 
مذهبی

انگیزه 
براي 

افزایش 
ایمان

تجربه
سفر 

مذهبی 
داشتن

انگیزه 
براي 

بخشش 
گناهان

ادراك وجود 
امکانات زندگی 

شبانه در منطقه

03/011/006/021/029/028/0یرتأثضریب 
P64/001/010/000/000/000/0

حمایتحمایتحمایتتیحماعدمحمایتتیحماعدمنتیجه
ادراك ذکر شدن 
اسم منطقه در قران 
و احادیث در منطقه

07/021/024/030/0- 13/001/0یرتأثضریب 
P78/078/012/000/000/000/0

حمایتحمایتحمایتتیحماعدمتیحماعدمتیحماعدمنتیجه
یافتگی ادراك توسعه

خدمات بهداشتی 
منطقه

12/006/005/020/027/029/0یرتأثب ضری
P04/013/014/000/000/000/0

حمایتحمایتحمایتتیحماعدمتیحماعدمحمایتنتیجه

ادراك مشهور 
بودن منطقه

01/001/004/012/027/023/0یرتأثضریب 
P23/009/038/007/000/000/0

حمایتحمایتتیحماعدمتیماحعدمتیحماعدمتیحماعدمنتیجه
ادراك 

یافتگیتوسعه
ونقل منطقهحمل

01/003/008/016/030/029/0یرتأثضریب 
P12/051/003/000/000/000/0

حمایتحمایتحمایتحمایتتیحماعدمتیحماعدمنتیجه
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رابطه دارد مذهبی ادراك مشهور بودن منطقه با 99/0در سطح 23/0و27/0یر تأثضریب 
انگیزه گردشگر مذهبی براي افزایش ایمان، تجربه سفر مذهبی داشتن، بودن گردشگر مذهبی،

در سطح29/0، 30/0، 16/0، 08/0یرتأثش گناهان با ضریب انگیزه گردشگر مذهبی براي بخش

فرضیه دوم، ادراك در مورد. رابطه داردونقل منطقه حملیافتگیادراك توسعهبا 99/0اطمینان 
ادراك گردشگر از وجود امکانات زندگی شبانه در منطقه گردشگري مذهبی،گردشگر از 

ز ذکر شدن اسم منطقه گردشگري مذهبی در قرآن و احادیث، ادراك گردشگر مذهبی ا
یافتگی خدمات بهداشتی منطقه گردشگري مذهبی، ادراك گردشگر مذهبی از توسعه
21/0، 26/0، 27/0ونقل منطقه گردشگري مذهبی با نگرش با ضریب  تأثیر یافتگی حملتوسعه

در 94/0مورد فرضیه سوم نگرش با ضریب تأثیر رابطه دارد در99/0در سطح اطمینان 30/0و 
در 83/0مورد فرضیه چهارم، تمایل با ضریب تأثیر ا تمایل رابطه دارد درب99/0سطح اطمینان 

نتایج تست فرضیات و روابط ساختاري فرضیه دو- 3جدول شماره

متغیر مستقل
متغیر وابسته

ادراك 
وجودامکانات 
زندگی شبانه 

در منطقه

ادراك ذکر 
شدن اسم 

منطقه در قران 
و احادیث در 

منطقه

ادراك توسعه 
یافتگی  
اقتصادي 

منطقه

ادراك 
مشهور 
بودن 
منطقه

ادراك 
توسعه 
یافتگی 

ونقل حمل
منطقه

نگرش

27/026/021/05/030/0ضریب تاثیر
P00/000/000/001/000/0

عدم حمایتحمایتحمایتنتیجه
حمایتحمایت

نتایج تست فرضیات و روابط ساختاري فرضیه سه وچهار-4جدول شماره 
متغیر مستقل

تمایلنگرشمتغیر وابسته

تمایل
94/0ضریب تاثیر

P00/0
حمایتنتیجه

نیت سفر
83/0ضریب تاثیر

P00/0
حمایتنتیجه
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. با نیت سفر گردشگر مذهبی رابطه دارد99/0سطح اطمینان 
باشد بندي بازار مییکی از موضوعات مهم در بازاریابی بخش: استنتاجات مدیریتی

ان مذهبی شهر قمبندي بازار گردشگرفاکتورهاي کشش و رانش گردشگر مذهبی براي بخش
اساس فاکتورهاي رانش، بازار گردشگري بندي برعنوان مثال در یک تقسیمباشد بهمناسب می

توان به  گردشگران مسن، گردشگران داراي اعتقاد به لزوم زیارت منطقه مذهبی شهر قم را  می
ان و گردشگري مذهبی، گردشگران با اعتقادات مذهبی، گردشگران با انگیزه افزایش ایم

بندي نمود گردشگران با انگیزه بخشش گناهان و گردشگران داراي تجربه سفر مذهبی تقسیم
عنوان مثال گردشگران هاي گردشگري مذهبی رفتارهاي متفاوتی دارند بههریک از این بخش

دانند ولی گردشگران با اعتقاد یافتگی خدمات بهداشتی شهر را مهم میمسن، متغیر ادراك توسعه
زوم زیارت منطقه گردشگري مذهبی وجود امکان زندگی شبانه در شهر را براي سفر به شهر به ل

شود مورد فرضیه دوم که تأثیر عوامل  کشش بر ایجاد نگرش مطرح میباشد درقم مهم می
ونقل  یافتگی حملبیشترین تأثیر بر نگرش گردشگر مذهبی به ترتیب مربوط به عامل ادراك توسعه

- قرآن و احادیث، ادراك توسعهاك زندگی شبانه، ادراك ذکر شدن اسم منطقه درمنطقه،  ادر
در مورد. باشدیافتگی  اقتصادي منطقه و در نهایت مشهور بودن منطقه گردشگري مذهبی می

افرادي که دهدیید شد که نشان میتأ94/0یر تأثفرضیه سوم رابطه بین نگرش و تمایل با ضریب 
ي مذهبی قم دارند تمایل هم دارند که به قم سفر کنند همچنین طبق نگرش مثبت به گردشگر

شود ي آینده توصیه میهاپژوهشبراي . فرضیه چهارم کسانی که  تمایل دارند قصد سفر نیز دارند
که این پژوهش در شهرهاي مذهبی دیگر از جمله مشهد، شیراز، شهر ري و حتی خارج از کشور 

شود حوزه این پژوهش گردشگران داخلی بوده است با توجه به نیز انجام و کربالمثل نجف 
شمار زیاد گردشگران مذهبی  خارجی،  این پژوهش در مورد گردشگران خارجی نیز انجام شود 

.
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