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خالصه

. عمرهدرتوسعهگردشگري انجام شداین تحقیق با هدف بررسی نقش میهمانپذیریمردمدرموسممعنویاربعینوحجتمتع و 

ز نوع روش یک پژوهش ي آن از حیث عنوان یک پژوهش کاربردي و اهااضر با توجه به اهداف و فرضیهروش پژوهش ح

ي پژوهش حاضر شامل زائران جامعه آمار. باشدمیدانی می –ها پیمایشی همبستگی است و از لحاظ روش گردآوري داده

اطالعات آماري این نفر تعیین گردید  374بنابراین حجم نمونه .عمره را نیز تجربه کرده باشنداربعین است که حج  تمتع و 

فرآیند . ید گردیدتأی 860/0آلفاي کرونباخ به میزان پژوهش، از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن با استفاده از 

-نتایج نشان داد که میهمان.  تی تست انجام شده استمحاسباتی آماري در این تحقیق بر اساس روش تحلیل رگرسیونی و 

در نتیجه  )P<0/001(بدست آمده  0.05پذیریمردمدرموسممعنویاربعین و میهمانپذیریمردمدرحج تمتع و عمره کمتر از 

 .ثیرگذار استو عربستان تأ  پذیریمردمدرموسممعنویاربعینو حج تمتع و عمره درتوسعهگردشگریعراقهاي میهمان مؤلفه

همچنین نتایج . مولفه مهمی در توسعه گردشگري استهاي مذهبی میهمان پذیري و میهمان نوازي بنابراین در گردشگري

میهمانپذیریمردمدرموسممعنویاربعیندرمقایسهبامیهمانپذیریمردمدرحجتمتع و  ها نیانگیمنشان داد که 

مکانات و نحوه برخورد مسولین در اربعین حسینی این بدین معنا است که زئران از ا. عمرهدرتوسعهگردشگري بیشتر است

به همین دلیل بیشتر پاسخ دهند گان با  توجهبهتجاربومشاهداتعینیخودعراقومراسماربعینحسینی را . بیشتر رضایت داشته اند

  .نسبت به عربستانو مناسکحج مناسببراي مرکزوحدتجهاناسالمتشخیص دادند

.اربعین، کربال، عربستان، گردشگري، تطبیق، عراقحج تمتع و عمره، : کلمات کلیدي
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  مقدمه.1

نکشورهاستوبهعنوانگستردهتیبینحال،ازعواملمؤثردرتبادالتفرهنگیازمنابعمهمدرآمدودرعیکیا،یدردن1امروزهصنعتگردشگري

. ژهایاستیگاهویجهانحائزجاینصنعتخدماتیر

). 1396،یکاظم( هستندینالمللیتبینفعالیدخودازایشمنافعوعوایازپشیشبیافزایکوفشرده،درپینزدیاریازکشورهادررقابتینرو،بسیازا

سازمان جهانگردي، صنعت گردشگري تا پایان دهه آینده در صدر جدول صنایع پر درآمدجهان قرار  پیشنهادبر اساس 

بر  1988سال  میلیارد دالر در500چنانکه در کتاب سال آمار جهانگردي آمده است، این صنعت با درآمدي بالغ بر . میگیرد

آید بر تنها صنعت پر درآمد جهان یعنی نفت فایق  2020تا سال  شودمیبینی صنعت خودرو و کامپیوتر پیشی گرفت و پیش

به  2020همچنین سازمان جهانگردي در این کتاب سال مدعی است که تعداد جهانگردان در سال ). 2018، 2مکجنوآندرك(

میلیون نفر  377اي و ها جهانگرد درون منطقهفر آنن 1.18ید که از کل این تعداد میلیارد نفر خواهد رس 1.56بیش از 

  ).2018به نقل از کتاب سال آمارجهانگردي، (مسافرانی خواهند بود که از سایر مناطق جهان سفر کردهاند

از رایج ترین این نوع از گردشگري . گردشگردي اقسام گوناگونی داردکه یکی از اقسام آن گردشگردي مذهبی است

اشکال گردشگري در سراسر جهان و در زمره قدیمی ترین و پررونقترین گردشگرس هاي گذشته و حال سراسر جهان قرار 

به عبارتی گردشگري مذهبی تنها . که دشواري هاي اقلیمی یا بدي آب و هوایی بر ان تاثیري ندارد). 2014، 3آجیت(دارد 

در دیگر اشکال گردشگري شرایط جوي تاثیر بسزایی در انتخاب . از ان نمی شود سفري است که موانع آب و هوایی مانع

اما گردشگري . مقصد سفر دارند، تغییرات آب و هوایی تعداد گردشگران و بازدید شهرهاي گردشگري را کم و زیاد می کند

هم که باشد، دوست دارند به این مدهبی بر این تغییرات غلبه می کند و مردم به خاطر اعتقادات خود در هر شرایط سختی 

میلیون مسلمان از  2.5از این دسته می توان به موردهاي پژوهش حاضر اشاره کرد که همه ساله بیش از . مقاصد سفر کنند

کشور جهت انجام فرضیه دینی حج به ان سفر می کنند و یا مراسم اربعین که از مهمترین مراسم هاي شیعیان  140حدود 

در روز اربعیت به کربال سفر ) میلیوننفربوده اند26 برابراعالموزیرراهعراق96 ندرسال(سالیانه میلیون ها نفر  در جهان است و

کرده و در این مراسم پرشکوه مذهبی که نمادي از وجود مسلمانان می باشد و راس آن امام حسین و یارانش می باشد، 

وامل اقلیمی، در گردشگري مذهبی عاملی که موجب رضایت اما سواي ع).1394امامیان و همکاران، (شرکت می کنند 

بنابراین . مسافران می شود میهمان نوازي آن کشور است

نوعومیزاناثراتگردشگریدریکمقصدازعواملمتعددیمتأثرمیشودکهازجملهمهمترینآنهاویژگیهایجامعهمیزبانومیهمانوماهیتفعالیتهایگ

که جزو .. ل انسانی همچون کیفیت خدمات، نحوه برخورد مسولین وعوام ).1397 ضیاییوترابیان،( ردشگریدرمقصداست

میهمان نوازي در کشور محسوب می شوند، نقش بسزایی بر رضایت گردشگران مدهبی و علی الخصوص گردشگران مدهبی 

نظر اسالم کاري  اسالمی دارد و ارائه خدمات نامطلوب بر اساس این نظر که مسلمانانبااعتقادسختیهاراتحملمیکنند، نه تنها از

ناپسند محسوب می گردد، بلکه موجب عدم رضایتمندي گردشگران از مجموع خدمات رسان در مقصد و در نتیجه تبلیغ 

منفی مجموعه خدمات رسان و کاهش سهم آن مجموعه از این بازار رقابتی می گردد و همچنین از توجه مسلمین به آن 

بنابراین میهمان پذیري مطلوب به گردشگران مذهبی موجب . می کاهد مقصد به عنوان مکانی براي وجدت مسلمانان

بنابراین میهمان پذیري از . ماندگاري مجموعه هاي خدمات رسان در صنعت پررونق و رقابتی گردشگري مدهبی می گردد

شگران تاثیر الزامات اولیه هر مکانی که پذیراي گردشگري است، محسوب می شود که نه تنها بر رضایت ادراك شده گرد

مستقیم دارد، بلکه به صورت غیر مستقیم با میل مسلمانان براي انتخاب مقصد به عنوان مکانی براي وحدت مسلمانان تاثیر 

                                                            
1Tourism industry
2McGehee & Andereck
3Ajit,
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بناراین با توجه به اهمیت میهمانپذیري مقاله حاضر به بررسی تاثیر میهمانپذیریمردمدردو مراسم مهم مسلمانان . گذار است

  :که بر این اساس فرضیات تحقیق به شرح زیر است. جتمتع و عمرهدرتوسعهگردشگري می پردازدیعنی موسممعنویاربعینوح

  .گذار استگردشگري عراق تأثیرمیهمانپذیریمردمدرموسممعنویاربعیندرتوسعه.1

  گذار استگردشگري عربستان تأثیرمیهمانپذیریمردمدرتمتع و عمرهدرتوسعه.2

با میهمانپذیریمردمدرحجتمتع و عمرهدرتوسعهگردشگري نقش بیشتري میهمانپذیریمردمدرموسممعنویاربعیندر مقایسه .3

  .دارد

  

  مفهومگردشگر -1

-تمعتقداستکهدستیاسم. شودیفمتعددیارائهمیسماستکهازآن،تعاریگردشگریمعادلواژهتور

کاظمی، ( ارجنهند،آنراییناختالفنظرهایلوجودچنیرفته،ضمندرکدالیفانبوهارائهشدهازجهانگردیراپذیدتعاریاندرکارانجهانگردیبا

1396 .(

دههاوروابطحاصالزتعاملجهانگردان،عرضهکنندگانوفروشندگانمحصوالتجهانگردیتاشوگوئدلنرمعتقدند،جهانگردیعبارتاستازپدیبکان

). 1397 ضیاییوترابیان،( دارکنندگانیردینجهانگردانوسایازاییرایندجذبوپذیزباندرفرایي،دولتهاوجوامعم

 1993 گردشگریدرمارسیسازمانجهان

حواستراحتوانجامامویوکارخودبهقصدتفریخارجازمحلزندگییتهایافرادیکهبهمکانهایمجموعهفعال:رراازگردشگریارائهدادهاستیفزیتعر

  ).WTO ،1993( مانندیدرآنمکانهانمیمتوال, کسالیشازیکنندوبیگرمسافرتمیرد

) 2017(1آرتوربورمن

برمیگیردکهبهمنظوراستراحتوتفریحوتجارت،انجامفعالیتهایشغگردشگریمجموعهمسافرتهاییرادر«:گردشگریراچنینتعریفکردهاست

. گیردوبهجابهجایشخصگردشگرازمحلسکونتدائمخوددرطیاینمسافرت،موقتیوگذرامیباشدلیویاشرکتدرمراسمهایخاصانجاممی

  .»بدیهیاستافرادیکهاقدامبهمسافرتهایشغلیمنظمبینمحلکاروزندگیخودمیکنندمشموالینتعریفنمیشوند

- تعریفیتازهترارائهشدکههدفآندروهله2یسازمانجهانیگردشگريازسو 2015درسال

. یاولکمکبهکسانیبودکهوظیفهیجمعآوریآماردرزمینهیگردشگریرابرعهدهداشتند

) کمترازیکسال(ن فعالیتهایفردیکهبرایکمترازمدتزمانیمعی:اینتعریفازاینقراراست

لیتیاستکهبهخاطرآنازسویمحلموردبازدیدمزددریافتنماخارجازمحیطمعمولیزندگیخودمسافرتنمودهوهداصلیویچیزیغیرازانجامفعابه

  ).2018ك، مکجنوآندربه نقل از ( ید

 هايسفر از سده خیتار یبررس. باشدیم يهر کشور، گردشگر داریاقتصاد و توسعه پا ییایاز عوامل مهم و مؤثر در پو یکی

و  ییماجراجو ،یو انجام امور مذهب ارتیوزش، زگوناگون همچون تجارت، آم هايزهها به انگیآن است که انسان دیگذشته مؤ

در جهان و منافع  يرشد شتابان گردشگر). 1394،یمصدر ممتاز و آقارحی(اند پرداختهیم ربه سف یاسیس فیانجام وظا زین

 نهیزم نیدر ا يگذار استیس دیجد هايوهیش يریو شکل گ دهیرا موجب گرد زانریها و برنامهدولت ژهیحاصل از آن، توجه و

 هاييزیبرده و برنامه ر یپ يگردشگر تیبه اهم ورهاکش گریاز د شیپ ایدن شرفتهیپ کشورهاي. است را به دنبال داشته

  .اندرشد همه جانبه آن انجام داده يبرا ايگسترده

  

  

                                                            
1Artur Bromen
2wto
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  1گردشگریمذهبیوزیارتی -2

-مذهبی، زیارتگاههایجاذبه. ایننوعازگردشگرییکیازرایجترینانواعگردشگریدرسراسرجهاناست

. کندهاواماکنمقدسهرسالهتعدادزیادیازگردشگرانوجهانگردانرابهسویخودجلبمی

هاوزایرسراهاباتوجهبهبافتاجتماعیو تاسیساتاقامتیوپذیراییایننوعازگردشگریمانندمسافرخانه

). 1393، وفایی نژاد(فرهنگیوعقیدتیگردشگران،دارایویژگیخاصخوداستکهدرهرکشوریازتنوعزیادیبرخوردار است 

. کنندمردمباتوجهبهمذهبیکهدارندبهمکانهایمختلفجهتمقاصدزیارتیسفرمی

. سفرهایزیارتیدربین مسلمانانازاهمیتبیشتریبرخورداراست. روندمسیحیانبهواتیکان،مسلمانانبهمکهویهودیانبهاورشلیممی

-همهسالهمیلیون. دراینموردسفربهمکهمعظمهازدالیلقویاینادلهاست

یا سالیانه ده ها میلیون شیعه امام حسین به کربال براي . کنندمختلفدنیاجهتزیارتخانهخدابهمکهسفرمیهامسلمانازکشورهای

  .کنندمراسم اربعین سفر می

  پیشینه تاریخی تحقیق

این . در پژوهشی به بررسی نقش گردشگري مذهبی در توسعه پایدار در شهر مهران پرداختند) 1396(خلیل وند و کرمی 

جامعه . تحلیلی انجام شد –بررسی نقش گردشگري مذهبی در توسعه پایدار در شهر مهران، به روش توصیفی  تحقیق با هدف

نفر به عنوان حجم  374نفر می باشند که طریق فرمول کوکران  14920اماري این پژوهش، شهروندان شهر مهران به تعداد 

رسشنامه محقق ساخته که روایی آن با استفاده از آلفاي اطالعات اماري این پژوهش، از طریق یک پ. نمونه انتخاب شدند

فرآیند محاسباتی آماري در این تحقیق بر اساس روش تحلیل . تایید شده است، تایید گردید 877/0کرونباخ به میزان 

 فرهنگی و زیست محیطی از توسعه -که به منظور تاثیرپذیري سه شاخص اقتصادي، اجتماعی. رگرسیونی انجام شده است

نتایج نشان داد که گردشگري مذهبی به ترتیب بر ساخص هاي . گردشگري مذهبی در شهر مهران مورد آزمون قرار گرفت

  .فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادي اثرگذار است –توسعه اجتماعی 

و به این . ختنددر پژوهشی به بررسی گردشگري مذهبی و عوامل موثر بر آن در ایران پردا) 1394(آقا جانی و فراهانی فرد 

نتیجه رسیدند که گردشگري از نگاه اسالم اهیمت بسیاري دارد و می توان آینده گردشگري مذهبی در ایران را مثبت ارزیابی 

در  نهایت با توجه به نتایج حاصل از براورد اثر عوامل موثر بر میزان گردشگري مذهبی، نتایج نشان داد که میهمان . کرد

از عوامل مهم در توسعه گردشگري مدهبی می باشد و همچنین در این تحقیق راهکارها و تدابیر الزم  پذیري و کیفیت خدمات

از سوي ایران به منظور بهره گیري از فرصت هاي گردشگري مذهبی جهت افزایش درآمد هاي ناشی از صنغت گردشگري 

  .ک محصولی نفت بیان کردمذهبی در ایران به عنوان یکی از بهترین راه هاي خارج شدن از اقتصاد ت

در پژوهشی به بررسی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگري در نواخی برگزاري ) 1394(محمدي یگانه و همکاران 

مراسم علم واچینی از رسم هاي آئینی . جشنواره هاي مذهبی در روستاي شاه شهیدان رودبار، مراسم علم واچینی پرداختند

با وجود استقبال مردم از این مراسم، زیر ساخت ها و . وستاي شاه شهیدان استان گیالن استبومی با قدمت طوالنی در ر

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر جذب . امکانات موجود پاسخگوي نیاز گردشگران ورودي به این مراسم نمباشد

پژوهش حاضر از نوع کاربردي و . اچینی استگردشگر به روستاي شاه شهیدان براي شرکت در این مراسم یعنی مراسم علم و

کلیه خانوارهاي روستاي و افراد شرکت کننده در مراسم علم چینی جامعه اماري . روش تحقیق آن توصیفی تحلیل است

اطالعات بر اساس مطالعات . نفر محاسبه شده است 322تحقیق را شامل می شود و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 

ه اي، مشاهدات میدانی و پرسشنامه گرداوري شده و تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از تحلیل عاملی صورت گرفته کتابخان

                                                            
1Religious Tourism and Pilgrimage
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نتایج نشان می دهد عوامل اقتصادي مهمترین عامل در گسترش گردشگري در این روستا می باشد و همچنین دومین . است

نهاد می گردد با مشارکت و سرمایه گذاري نهاد هاي دولتی و خصوصی و بنابراین پی. عامل میهمان پذیري روستاییان می باشد

تدوین قوانین و مقررات  حمایتی، در جهت توزیع امکاناتف خدمات و زیر ساخت هاي مرتبط با میهمان پذیري گردشگري 

فرهنگی استان تضمین  اقدام شود تا با اشتغال زایی و افزایش درامد حاصل از گردشگري، بقاي این مراسم به عنوان میراث

  .گردد

در پژوهشی به بررسی برنامه ریزي گردشگري پایدار در مشهد مقدس با رویکرد توسعه گردشگري ) 1393(حمیدي 

سیستم گردشگري مشهد متشکل از بخش هاي مختلف است که در هر یک در زنجیره اي از روابط . مذهبی پرداخته است

یکی از مهمترین ویژگی هاي هر سیستم، هماهنگی و حرکت هم سو و هم پیوند در . استمتقابل با سایر بخش ها در ارتباط 

در این میان عنصري که می توان موجب هماهنگی و وحدت رویه در جهت رسیدن به اهداف . راستاي اهداف کالن می باشد

مدیریت متمرکز و تشکیل  پیاده سازي راهبرد. شود، مدیریت متمرکز و منسجم با مشارکت تمام بخش هاي سیستم است

شورا راهبري مدیریت و برنامه ریزي گردشگري مشهد با شمارکت تمام سازمان هاي مرتبط و ذینفعان گردشگري، موجب 

هماهنگ سازي و شفاف سازي اهداف، سیاست ها و اقدامات بخش هاي مختلف اجرایی در سیستم گردشگري می شود و از 

هاي سازمان و بنگاه هاي مرتبط با امر گردشگري از اتالف منابع مالی و زمانی و فنی طریق ایجاد وجود رویه در فعالیت 

همچنین مدیریت منسجم با هدف تامین نیازهاي شهروندان و اراده خدمات مطلوب تر به گردشگران و . جلوگیري می کند

 اهداف توسعه پایدار گردشگريجلب رضایت آنان و حفاظت از منابع و توسعه آنها نقش موثري در جهت دست یافتن به 

  .کندمذهبی در کالن شهر مشهد ایفا می

هدف از این . در پژوهشی به بررسی و تجزیه و تحلیل گردشگري مدهبی در مصر پرداخت) 2017(1محمد مصطفی 

مربوط  پژوهش مقایسه استراتژیهاي کشور هاي مختلف در گردشگري مذهبی بود که نتایج نشان داد که نقش دولت و سازمان

به گردشگري در خصوص میهمانپذیري و ارائه خدمات بهتر بر میزان جذب گردشگران و توسعه و پیشرفت گردشگري ب 

  .عنوان میهمان دار تاثیرگذار است

در پژوهش خود به بررسی تاثیرات عوامل موثر بر بازار گردشگري مذهبی در مورد سرزمین ) 2015(سلیمان و محمد 

به این نتیجه رسیدند که فلسطین بات توجه به تاریخف میراث، فرهنگف موقعیت جغرافیایی، محیط  و. فلسطین پرداختند

  .زیست، میهمانداري و مذهب آن بر بازارهاي گردشگري مذهبی در این کشور تاثیر گذار است

. در پژوهشی به بررسی تاثیرات گردشگري مذهبی بر توسعه سوزوپل در بلغارستان پرداخته است) 2011( 2نیکوال نایومف

این مطالعه بر تجزیه و تحلیل مربوط به توسعه گردشگري مذهبی در بسیاري از مناطق مختلف که در آن ارامگاه هاي مذهبی 

ه وجود کلیساهاي قدیمی و مکانهاي مذهبی بر توسعه نتایج نشان داد ک. و کلیساهاي قدیمی وجود دارد پرداخته است

  .اقتصادي این مناطق تایرگذار است

  

  روش تحقیق

روش پژوهش حاضر با توجه به اهداف و فرضیه ها ي آن از حیث عنوان یک پژوهش کاربردي و از نوع روش یک پژوهش 

ي پژوهش حاضر شامل جامعه آمار.دمیدانی میباش –و از لحاظ روش گرد آوري داده ها پیمایشی . همبستگی است

نفر نمونه براي هر  30هاي همبستگی شاملزائراناربعیناستکهحجتمتعوعمرهرانیزتجربهکردهباشند و با توجه به اینکه در پژوهش

نفر حجم نمونه انتخاب شدند که شامل سه  374و جهت افزایش اعتبار درونی پژوهش ) 1390دالور، (کند متغیر کفایت می

                                                            
1Mohammad Mostafa
2Nikola Naumov



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

۶

www.tourism2019.ir  

می باشند و ) زوارکشورهایاروپاییوآمریکاییوکلکشورهاییانگیسی زبان -3زوار کشورهایعربیمنطقه -2زوار ایرانیوافغانی؛ -1:گروه  

به این صورت که که از بین زائران . گیري نیز به صورت تصادفی ساده بودشیوه نمونه.  نفر می باشند 124هر گروه شامل 

براي جمع اوري اطالعات نیز از . انتخاب شدند تصادف بهعراب و تعدادي ایرانی تعدادي افراد ساکن در خارجی، تعدادي ا

پرسشنامهبه . قابل ذکر است که پرسشنامه به سه زبان در اختیار حجم نمونه قرار گرفت. پرسشنامه استفاده گردید

زبانفارسیبرایزوارایرانیوافغانی، پرسشنامه به زبان عربی 

ردمکشورمیزبانوعربستانکههدفسنجشومقایسهاندویکپرسشنامه برایکشورهایعربیمنطقهباستثنام

مشتمل بر  ي این تحقیقپرسشنامه  .نیزبهزبانانگلیسیبرایزوارکشورهایاروپاییوآمریکاییوکلکشورهاییکهبازبانانگلیسیتکلممیکنند

  :است لیبه شرح ذ يدو بخش برا

سن،میزانتحصیالت،اسکان و محل تولد و اینکه جنس، ر،ینظ کیاطالعات دموگراف يآورجمع ياول پرسشنامه برا بخش

دو دسته پرسشنامه در خصوص کربال و دوم پرسشنامه شامل  بخش.باشدیمچند بار به کربال و حج مسافرت داشته اند، 

این . روشنمرهگذاریبه صورت لیکرتبوده است. باشندسوال می 9که هر کدام شامل . خدمات آن و حج و خدمات آن می باشد

در این پژوهش براي بررسی اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوري استفاده شد به این صورت که . مه ساخته محقق می باشدپرسشنا

براي اعتبار یابی پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده . پرسشنامه مورد تایید استاد راهنما و تعدادي متخصصانقرار گرفت

و پایاي مولفه هاي نیز نی درونی و قوي بین سواالت است ه دست آمد که بیانگر همساب 86/0) پایایی(ه ضریب اعتبار آن شد ک

  :به شرح زیر است

  یافته هاي مربوط به پایاي پرسشنامه- 1جدول 

  ضریب آلفاي کرونباخ  مولفه

  81/0میهمانپذیریمردمدرموسممعنویاربعین

  88/0میهمانپذیریمردمدروحجتمتع و عمره

  86/0  کل

  تحقیقهاي یافته

  مشخصات فردي-1

. باشندها فارسی زبان میکنندگان در این تحقیق شامل سه گروه افراد خارجی، اعراب و ایرانیبا توجه به اینکه شرکت

  :مشخصات فردي به تفکیک این گروه ها آورده شده است
مشخصات فردي اعراب - 2جدول 

    و باالتر50  49-40  39-30  29-20  سال 20زیر 

7  20  11  5  3  
  

  تحصیالت
  محصل  بی سواد  دکتري  فوق لیسانس  لیسانس  کمتر از دیپلم و دیپلم

-  -  -  3  -  2  
  جنسیت

  زن  مرد
19  26  

  اسکان
النبطیه  جنوب  بیروت  صور

  
8  4  3  4  

  تولد
  کویت  قطر  سودان  یمن  دبی  لبنان
20  3  4  3  3  3  

  تعداد دفعات حج تمتع و عمره
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  بار 10بیشتر از   بار 10- 9  بار 8- 7  بار6- 5  یار 4- 2  بار 1
22  10  1  -  -  -  

  تعداد دفعات شرکت در درموسممعنویاربعین
  بار 10بیشتر از   بار 10- 9  بار 8- 7  بار6- 5  یار 4- 2  بار 1

6  12  3  1  1  -  

  

  مشخصات فردي افراد خارجی -3جدول 

    و باالتر50  49-40  39-30  29-20  سال 20زیر 

1  7  14  11  7  
  

  تحصیالت

  محصل  بی سواد  دکتري  فوق لیسانس  لیسانس  دیپلم و دیپلمکمتر از 

3  11  14  5  3  -  

  جنسیت

  زن  مرد

23  17  

  تولد

  پاکستان
سند 

  پا
  مصر  آمریکا  لبنان  روسیه  اندونزي  هند  آذربایجان  استرالیا  انگلستان  افغانستان

8  3  14  1  2  9  14  1  4  2  

تعداد دفعات حج تمتع و عمره

  بار 10بیشتر از   بار 10- 9  بار 8- 7  بار6- 5  یار 4- 2  بار 1

23  5  1  -  -  -  

تعداد دفعات شرکت در درموسممعنویاربعین
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  مشخصات فردي افراد ایرانی -4جدول 

    و باالتر50  49-40  39-30  29-20  سال 20زیر 

2  6  14  12  46  
  

  تحصیالت

  محصل  بی سواد  دکتري  فوق لیسانس  لیسانس  کمتر از دیپلم و دیپلم

35  27  22  6  -  -  

  جنسیت

  زن  مرد

79  13  

  اسکان

  چابکسر  ماهشهر  قزوین  تهرانرباطکریم  اصفهان  یاسوج  مشهدشیراز  کرمانشاه

16  6  7  6  2  3  26  3  1  2  

  تولد

  مازندران  خوزستان  قزوین  قمالبرز  اصفهان  گیالن  مشهد  تهرانکهگیلویه  کرمانشاه

13  9  22  6  11  2  10  2  3  1  1  

  تعداد دفعات حج تمتع و عمره

  بار 10بیشتر از   بار 10- 9  بار 8- 7  بار6- 5  یار 4- 2  بار 1

60  15  1  -  3  1  

تعداد دفعات شرکت در درموسممعنویاربعین

  بار 10بیشتر از   بار 10- 9  بار 8- 7  بار6- 5  یار 4- 2  بار 1

14  25  12  2  4  6  

تجزیه و تحلیل فرضیات-2

در این بخش ابتدا به بررسی نرمال بودن داده ها و در نهایت بررسی فرضیه ها با آزمون رگرسیون و تی تست پرداخته می 

  .شود

  آزمون نرمال بودن متغیرها) الف

نرمال بودن آن پذیرفته می  درصد بیشتر باشد فرض 5داري آن از  با توجه به نتیجه آزمون هر متغیري که سطح معنی

نتایج آزمون نرمال . شود درصد باشد فرض صفر یعنی ادعاي نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته نمی 5شود، ولی اگر کمتر از 

آزمون نرمال بودن متغیرهاي پژوهش را نشان  5نتایج جدول . اسمیرنوف در جدول نشان داده شده است-بودن کلموگروف

در احتمال آماره نشان دهنده این مطلب است که فرض  05/0داري باالي شود سطح معنی که مشاهده میدهد و همانطور  می

توان براي آزمون فرضیات مطرح شده از آزمون  باشد و می هاي پژوهش برقرار می نرمال بودن توزیع نمرات براي همه متغیر

  . پارامتریک رگرسیون و تی تست استفاده کرد

  

  هاي مورد بررسیل بودن توزیع دادهآزمون نرما-5جدول

  

  بار 10بیشتر از   بار 10- 9  بار 8- 7  بار6- 5  یار 4- 2  بار 1

3  2  -  -  1  -  
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  آزمون فرضیه ها)ب

  : فرضیه اول

  .میهمانپذیریمردمدرموسممعنویاربعیندرتوسعهگردشگري عراق تاثیر گذار است

  هاي میهمانپذیریمردمدرموسممعنویاربعیندرتوسعهگردشگریعراق ي مؤلفهضریب همبستگی و ضریب تعدیل شده -6جدول

  

  

  

  

طور که همان. بدست آمده است 0.741اساس نتایج آزمون رگرسیون خطی، مقدار ضریب همبستگی برابر با  بر  6در جدول 

تر بین مقادیر مشاهده ي همبستگی قويدهندهتر باشد نشاننزدیک 1است و هرچه مقدار آن به  1تا  0بین  Rذکر شد مقدار 

از واریانس % 80بدست آمده و به معناي این است که  0.800ي متغیر مالك است، مقدار ضریب تعدیل شده نیز برابر با شده

  .است) میهمانپذیریمردمدرموسممعنویاربعین(بینی ناشی از متغیر پیشتوسعه گردشگري عراق  متغیر 

  

  اربعیندرتوسعهگردشگریعراقهاي میهمانپذیریمردمدرموسممعنوی آزمون رگرسیونخطی مؤلفه-7جدول

  betat  sig  متغیر

)constant(    608/17  0.000  

  0.025  258/2  174/0  میهمانپذیریمردمدرموسممعنویاربعین

  

توان گفت که چون سطح ، با مشاهده سطح معناداري حاصل شده می7براساس نتایج آزمون رگرسیون خطی در جدول

 )P<0/001(رقم اعشار صفر شده است  3بدست آمده و تا  0.05معنویاربعین کمتر از معناداري متغیر میهمانپذیریمردمدرموسم

و تغییرات متغیر . تاثیرگذار است هاي میهمانپذیریمردمدرموسممعنویاربعیندرتوسعهگردشگریعراق در نتیجه مؤلفه

دار بودن آماري معنی sigو مقدار  tمقدار . بینی کندرا پیشتواندتوسعهگردشگریعراق میهمانپذیریمردمدرموسممعنویاربعینمی

-اگر کوچک sigباشد و مقدار  1.96اگر بزرگتر از ) چه مثبت و چه منفی( tدهد؛ مقدار بینی را نشان میتأثیر متغیرهاي پیش

  .دار داردبین بر متغیر مالك تأثیر معنیدهد که متغیر پیشباشد نشان می 0.05تر از 

  

  :فرضیه دوم

  متع و عمرهدرتوسعهگردشگري عربستان تاثیر گذار استمیهمانپذیریمردمدرت

  هاي میهمانپذیریمردمدرتمتع و عمرهدرتوسعهگردشگریعربستان ي مؤلفهضریب همبستگی و ضریب تعدیل شده -8جدول

  

  

  

  

K-Sاحتمال آمارهK-Sآماره  انحراف معیار  میانگین  تعداد  مولفه

616/0  374622/30497/4558/0میهمانپذیریمردمدرموسممعنویاربعین

374680/16818/4956/0320/0میهمانپذیریمردمدروحجتمتع و عمره

مدل ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده

1 741/0 790/0 800/0

مدل ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده

1 541/0 580/0 600/0
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طور که همان. بدست آمده است 0.541نتایج آزمون رگرسیون خطی، مقدار ضریب همبستگی برابر با  بر اساس  8در جدول 

تر بین مقادیر مشاهده ي همبستگی قويدهندهتر باشد نشاننزدیک 1است و هرچه مقدار آن به  1تا  0بین  Rذکر شد مقدار 

از واریانس % 60بدست آمده و به معناي این است که  0.600ي متغیر مالك است، مقدار ضریب تعدیل شده نیز برابر با شده

  .است) میهمانپذیریمردمدرحج تمتع و عمره(بینی ناشی از متغیر پیشتوسعه گردشگري عربستان  متغیر 

  

  عمرهدرتوسعهگردشگریعربستانهاي میهمانپذیریمردمدرتمتع و  آزمون رگرسیونخطی مؤلفه- 9جدول

  betat  sig  متغیر

)constant(    176/9  0.000  

  0.048  779/2  541/0  میهمانپذیریمردمدرحج تمتع و عمره

  

توان گفت که چون سطح ، با مشاهده سطح معناداري حاصل شده می9براساس نتایج آزمون رگرسیون خطی در جدول

رقم اعشار صفر شده است  3بدست آمده و تا  0.05حج تمتع و عمره کمتر از معناداري متغیر میهمانپذیریمردمدر

)P<0/001( و تغییرات . تاثیرگذار است هاي میهمانپذیریمردمدرحج تمتع و عمرهدرتوسعهگردشگریعربستان در نتیجه مؤلفه

دار بودن معنی sigو مقدار  tمقدار . بینی کندرا پیشتواندتوسعهگردشگریعراق متغیر میهمانپذیریمردمدرموسممعنویاربعینمی

اگر  sigباشد و مقدار  1.96اگر بزرگتر از ) چه مثبت و چه منفی( tدهد؛ مقدار بینی را نشان میآماري تأثیر متغیرهاي پیش

  .دار داردبین بر متغیر مالك تأثیر معنیدهد که متغیر پیشباشد نشان می 0.05کوچکتر از 

  

  

  

  

  

  :فرضیه سوم

  .میهمانپذیریمردمدرموسممعنویاربعیندر مقایسه با میهمانپذیریمردمدرحجتمتع و عمرهدرتوسعهگردشگري نقش بیشتري دارد

  

تفاوت میهمانپذیریمردمدرموسممعنویاربعیندر مقایسه با میهمانپذیریمردمدرحجتمتع و عمرهدرتوسعهگردشگري -10جدول شماره 

سطح معنی داريدرجه آزاديTمیانگینها اندازهمستقل tآزمون 

توسعه گردشگري

622/30اربعین

637/25373000/0 حج تمتع و 

عمره
680/16

  

، نقش میهمانپذیریمردمدرموسممعنویاربعیندرمقایسهبامیهمانپذیریمردمدرحجتمتع و دهد یمنشان  -10جدول 

بدین ترتیب فرضیه تحقیق ). 164 (t= (P ،637/25> 05/0) (یکسان نیست( داردعمرهدرتوسعهگردشگري تفاوت معنی داري 

و میانگین میهمانپذیریمردمدرحجتمتع و ) 622/30( میانگین نقش میهمانپذیریمردمدرموسممعنویاربعین. شود یدمییتأ
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 ها نیانگیم، بنابراین با توجه به باشد یم) 680/16(عمره

  .یسهبامیهمانپذیریمردمدرحجتمتع و عمرهدرتوسعهگردشگري بیشتر استمیهمانپذیریمردمدرموسممعنویاربعیندرمقا

  

  نتیجه گیري

صنعت گردشگري نظام منسجمی است که عناصر آن الزم و ملزوم یکدیگر می باشد به گونه اي که جاذبه هاي گردشگري 

( ان نیز باید فراهم گردد به تنهایی موجبات سفر یا رونق این صنعت را فراهم نمی کند بلکه امکانات و اقامت گردشگر

و همانطور که گفته شد گردشگري مدهبی در مقایسه با سایر گردشگري ها متفاوت است و عوال ). 1395رنجبریان و زاهدي، 

. محیطی و عوامل جاذبه اي خیلی کمتر تاثر گذار است و بیشتر مردم به دلیل عقاید سخصی خود به این مسافرت ها می روند

گري عوامل مربوط به نحوه برخورد میهماندارها، کیفیت هتل هاف نحوه برخورد بازاربان، میزان آزادي در این نوع گردش

همان طور که . میهمان در طول مسافرت و در کل پذیرایی و میهمان پذیري کشور مقصد بر توسعه گردشگري تاثیر گذار است

ن داد که سطح معناداري متغیر نتایج اسن تحقیق در خصوص مراسم اربعین و حج تمتع و عمره نشا

هاي  در نتیجه مؤلفه )P<0/001(بدست آمده  0.05میهمانپذیریمردمدرموسممعنویاربعین کمتر از 

و همچنین سطح معناداري متغیر  تاثیرگذار است میهمانپذیریمردمدرموسممعنویاربعیندرتوسعهگردشگریعراق

هاي میهمانپذیریمردمدرحج تمتع  در نتیجه مؤلفه )P<0/001(آمده بدست  0.05میهمانپذیریمردمدرحج تمتع و عمره کمتر از 

بنابراین در گردشگري هاي مذهبی میهمان پذیري و میهمان نوازي مولفه . تاثیرگذار است و عمرهدرتوسعهگردشگریعربستان

، )1394( نیفردمهمی در توسعه گردشگري است و نتیجه این تحقیق نیز گویاي این مطلب است و تحقیقات آقاجانیوفراها

و سلیمان و محمد ) 2018(، محمد مصطفی )1393( ، حمیدي)1394( ،محمدییگانهوهمکاران)1396( خلیلوندوکرمی

  .نیز در نتایج خود به تاثیر عوامل مربوط به میهمان پدیري در توسعه گردشگري مذهبی اشاره کرده اند) 2015(

مردمدرموسممعنویاربعین و حج تمتع و عمره درتوسعهگردشگري به در این تحقیق عالوه بر بررسی تاثیر میهمانپذیری

بررسی مقایسه این تاثیر در دو کشور عراق و عربستان نیز پرداخته شد نتایج نشان داد که میانگین نقش 

این ، بنابرباشد یم) 680/16(و میانگین میهمانپذیریمردمدرحجتمتع و عمره) 622/30( میهمانپذیریمردمدرموسممعنویاربعین

میهمانپذیریمردمدرموسممعنویاربعیندرمقایسهبامیهمانپذیریمردمدرحجتمتع و عمرهدرتوسعهگردشگري  ها نیانگیمبا توجه به 

این بدین معنا است که زئران از امکانات و نحوه برخورد مسولین در اربعین حسینی بیشتر رضایت داشته اند و . بیشتر است

این نشان از اهمیت جهان شیعه به مذهب و مراسم هاي مذهبی . حسینی بیشتر بوده استشرایط براي رفاه زائران در اربعین 

به همین دلیل بیشتر پاسخ دهند گان با  توجهبهتجاربومشاهداتعینیخودعراقومراسماربعینحسینی را نسبت . را نشان می دهد

  .به عربستانو مناسکحج مناسببراي مرکزوحدتجهاناسالمتشخیص دادند

  :وجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود در گردشگري هاي مذهبی به موارد زیر بیشتر توجه شودهمچنین با ت

  ایجاد هتل هاي و مکان هاي استراحت مناسب براي زائران-

  ایجاد روحیه میهمان پذیري در مردم شهر در برخورد با زائران-

قصد آموزش میهمانداري و میهمان نوازي در نیرو هاي انظامی و پلیس کشور م-

  .ایجاد امنیت اجتماعی، روانی و فرهنگی زائران-

  کنترل نظارت بر تمام خدمات ارائه شده براي زائران و گردشگران-

  ایجاد آزادي بیشتر براي زائران در پرداختن به مناسک هاي مذهبی
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