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 چکیده

شهادت امام حسین در شهر زنجان به حدی است که گردشگران  شکوه و جاذبه معنوی برگزاری سوگواری به مناسبت

کند. در شهر زنجان دو عزاداری با شکوه در روزهای هشتم و یازدهم رجی بسیاری را به خود جذب میمذهبی داخلی و خا

شوند که در تحقیق حاضر مراسم عزاداری روز یازدهم برای مطالعه انتخاب محرم در مساجد حسینیه و زینیبیه برگزار می

بندی باشد و سعی شده تا از طریق بخشمیبندی گردشگری مذهبی در شهر زنجان شده است. هدف این مطالعه بخش

عوامل موثر در جذب گردشگران بررسی گردد. لذا گردشگری مذهبی در شهر زنجان در شش بخش جداگانه بررسی و 

عوامل موثر بر جذب گردشگران شناسایی شد. پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است و اطالعات مورد نظر 

استفاده شده است. حجم  SPSSآوری گردید و برای تحلیل آنها از نرم افزار میل پرسشنامه جمعبه صورت مشاهده و تک

دهد که عوامل موثر در ها نشان مینفری انتخاب شده است. یافته 300000باشد که از جامعه آماری نفر می 181نمونه 

باشد و شد در سطح مطلوبی می بندی و میزان رضایتمندی گردشگران بررسیجذب گردشگران که از طریق بخش

ها و نگرشهای مطلوبی نسبت به مراسم و شهر زنجان داشتند. همچنین مشخص شد که بین جنسیت و گردشگران دیدگاه

 رضایتمندی شرکت کنندگان رابطه وجود ندارد.

 

 بندی، عوامل موثر، مراسم عزاداری، شهر زنجان.گردشگری مذهبی، بخش واژگان کلیدی:
 

                                                 
 :Email                                استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه بزرگمهر قائنات. 3

Asadi.2004@gmail.com 
 ریزی شهری، دانشگاه تبریز. دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه0
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 مقدمه

دشگری از مهمترین فعالیتهای انسانی معاصر است که همراه با بوجود آوردن گر

تغییرات شگرف در سیمای زمین، اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منش و روش 

(. بنابراین گردشگری هم 31، 3180سازد )محالتی، ها را نیز دگرگون میزندگی انسان

یاز به پژوهش دارد و نخستین گام مانند یک علم و صنعت برای رشد و پیشرفت خود ن

، 3131های گردشگری است )رهنمایی، برای توسعه صنعت گردشگری شناخت جاذبه

ریزی مطلوب آن (. مطالعه و تحقیق در مورد صنعت گردشگری در راستای برنامه5

بویژه برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران اهمیت بسیار مهم و حیاتی دارد؛ خاصه 

های آتی منابع صادراتی تک محصولی موضوع زمانی مطرح شود که در دههاگر این 

بسیاری از کشورها به اتمام خواهد رسید. از این رو ضرورت و اهمیت بررسی و پژوهش 

ریزی گردشگری که به صادرات نامرئی معروف شده است، انکارناپذیر در مورد برنامه

در بسیاری از کشورها نه تنها امروزه صنعت گردشگری  (.1، 3181است )حیدری، 

شود بلکه یکی از منابع مهم کسب درآمد نیز به نمودی از هویت فرهنگی محسوب می

رود. توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که با مشکالتی شمار می

چون نرخ بیکاری باال، محدودیت منابع مالی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند از 

(. گردشگری 58، 3131وانی برخوردار است )صباغ کرمانی و امیریان، اهمیت فرا

ای مهم در باز ناپذیر جوامع کنونی و حلقهای تابع و همزمان جزء جداییمعاصر، پدیده

های ترین گونهگردشگری مذهبی یکی از قدیمی (.35، 3181تولید آن است )مومنی، 

، 3183ان است )مومنی و دیگران، گردشگری در گذشته و در حال حاضر در سراسر جه

های گردشگری متنوع و بااهمیت است. آثار باستانی، (. لذا کشور ما دارای جاذبه31

های معدنی و درمانی، غارها، اماکن دینی و مقدسه، منابع طبیعی، صنایع دستی، آب

 های معنوی و ادبی و هنرهای نمایشی، تجسمی، موزهکویر نوردی و دریانوردی، جاذبه

های ای از جذابیتهای محلی، تنها گوشهها، بازیهای محلی و هنرهای بومی، موسیقی

های ها، جاذبه(. یکی از این جاذبه303، 3181گردشگری ایران است )لطفی خواجوئی، 

ها و اماکن مقدس است که هر ساله تعداد زیادی از جهانگردان را به مذهبی، زیارتگاه
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(. اگر چه رسمیت مراسم محرم و 31، 3185ی، کند )رضوانسوی خود جذب می

علی امام سوم شیعیان مسلمان، بطور جمعی و عمومی ریشه در بنسوگواری برای حسین

ق( دارد ولی این ظهور سلسله صفویه در 100تسلط حاکمان شیعی آل بویه بر بغداد )

و بدین  ق( که تشیع اثناعشری را به عنوان مذهب کشور رسمیت بخشید103ایران بود )

خوانی در ایام زنی و مرثیهروی و سینههای دستهطریق تعظیم شعائر دینی و از جمله، آئین

الحرام به منظور بزرگداشت سالروز شهادت امام حسین و خانواده و یاران وی به محرم

های کامال مردمی و عمومی و ملی در سرتاسر کشور رواج یافت و از آن صورت آئین

ر ساله در میان اقوام مختلف شیعی مذهب جامعه ایرانی به شکل فراگیر تاریخ تاکنون ه

آید. اهتمام شیعیان به مشارکت وسیع و همه جانبه در و پهن دامنه به اجرا در می

-برگزاری شایسته مراسم سوگواری ساالنه مزبور تا حدی است که خاورشناسان و ایران

ن مراسم شناسایی کرده و آن را یکی از شناسان عموما، شیعه و همچنین ایران را به ای

، 3131کنند )چلکووسکی، های سازنده هویت شیعی و ایرانی تلقی میمهمترین مولفه

مذهبی که ریشه در باورها و اعتقادات مردم  -(. مراسم فرهنگی1-3138،3/ ایوب، 3-5

گری های گردشهای جریاناتی هستند که در ایجاد جاذبهیک جامعه دارند، از نمونه

نمایند و از احیا می 1گونه مراسم را به عنوان یک رخدادموثرند. بسیاری از کشورها این

ها به آنها رونق می دهند. به طوری که جذابیت آنها ها و کارناوالطریق برپایی فستیوال

های کند. در ایران مراسم ایام محرم )تاسوعا و عاشورا( یکی از نمونهبیشتر نمود پیدا می

-مذهبی مسلمانان شیعی بوده که نمودی از  فرهنگ و مذهب آنان می -م فرهنگیمراس

شود. این مراسم قابلیت باشد و هر ساله در قالب یک حرکت و جریان مردمی برگزار می

آن را دارد که بصورت یک رخداد در قالب کارناوال غم به کشورهای غیر مسلمان 

و توسعه گردشگری را فراهم آورد 2معرفی گردد تا امکان جذب گردشگران خارجی

ها، مشاهدات و فضای روانی حاکم بر شهر که (. مصاحبه33، 3188)قادری و دیگران، 

از رفتار و ضریب نشاط روحی ساکنانش قابل درک است، توانسته عاطفه دینی را بین 

                                                 
1- Event 
2- Inbounds 
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، «پایتخت شور و شعور حسینی»گذاری شهر زنجان به عنوان مردم ترویج نماید و نام

(. در این 83، 3110زاده داوری و هاشمی، یل آشکاری از این اثرگذاری است )تقیدل

بندی مورد پژوهش عوامل موثر بر جذب گردشگران در مراسم مذهبی از طریق بخش

-مطالعه قرار گرفته و عوامل موثر در شش بخش جداگانه که شامل بخش اول: ویژگی

رت، بخش سوم: انگیزه و هدف از های فردی پاسخگویان، بخش دوم: اطالعات مساف

ها و نظرات، بخش پنجم: میزان رضایتمندی و بخش مسافرت، بخش چهارم: دیدگاه

 باشد، مطالعه و بررسی شده است.پنجم: عالیق و سوابق مسافرت می

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق

ی، های طبیعی، باستانی، فرهنگهای متنوع مانند جاذبهدارای جاذبه از آنجا که ایران

باشد. یکی از مهمترین های متعدد میمذهبی و غیره است، شهر زنجان نیز دارای جاذبه

ها توجه های مذهبی است که تاکنون به این جاذبههای گردشگری جاذبهاین جاذبه

کمتری از بعد جذب گردشگر شده است و تحقیقات کمتری در این زمینه انجام پذیرفته 

ون سطح پایین درآمد سرانه و بیکاری گسترده از اهم است. این در حالی است که اکن

باشد و صنعت گردشگری معضالت کشور ما بطور اعم و شهر زنجان بطور اخص می

یکی از مهمترین بخشهای اشتغالزایی و درآمدزایی است که اگر با رویکرد علمی و 

-شود، میهای مذهبی توجه کافی های گردشگری و از جمله جاذبهاصولی به این جاذبه

تواند در شکوفایی و توسعه اقتصادی و تعالی فرهنگی جامعه میزبان موثر باشد. لذا این 

ها و قابلیتها، راهکارهای مناسب را تواند با شناسایی کاستیتحقیق و پژوهشهای مشابه می

های هایی در مسئولین امر شده و زمینهدر این زمینه موجب شود و باعث ایجاد انگیزش

 ای ارتقاء این صنعت در استان زنجان و کشور را فراهم نماید.الزم بر

 
 سوال تحقیق

 آیا گردشگران رضایتمندی مناسبی از مراسم دارند؟ -3
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 فرضیه تحقیق

ها و نظرات مسافران با میزان رضایتمندی آنان از مراسم به نظر می رسد بین دیدگاه -3

 عزاداری محرم زنجان رابطه وجود دارد.

 
 روش تحقیق

ا توجه به رویکرد اصلی مقاله، که بررسی عوامل موثر در جذب گردشگران به ب

باشد، بندی )مطالعه موردی: مراسم محرم شهر زنجان( میمراسم مذهبی از طریق بخش

ها و اطالعات اولیه با تحلیلی است که ابتدا داده -روش تحقیق به صورت توصیفی

پیمایشی، از قبیل مصاحبه و مشاهده، ای و استفاده از روشهای اسنادی، کتابخانه

گردآوری شده است و سپس به توزیع پرسشنامه در مراسم پرداخته شده و با استفاده از 

تجزیه و تحلیل صورت گرفته است.  SPSSافزار های آماری و نرمروشها و تکنیک

-را شامل می 300000کنندگان در مراسم زینبیه شهر زنجان که جامعه آماری شرکت

گیرد که به روش کوکران نفر از بازدیدکنندگان را در بر می 181د و نمونه آماری، شو

 انتخاب شده است. 

n= (N×t
2
×p×q) ÷ (N×d

2
+ t

2
×p×q) 

n= (120000×1.96
2
×.5×.5) ÷ (120000×.05

2
+ 1.96

2
×.5×.5) =383 

 

 اعتبار و پایایی ابزار پژوهش

ا )پرسشنامه قبل از اجرا در اختیار در این پژوهش برای سنجش اعتبار، از اعتبار محتو

-چند نفر از اساتید قرار گرفته و مورد تایید واقع شده است( و برای تعیین پایایی سوال

های پرسشنامه از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج پایایی انجام گرفته برای 

دهد که ن میها و نظرات گردشگران نشاهای متغیرهای رضایتمندی و دیدگاهگویه

باشد. نتایج تحلیل پایایی سنجه های پرسشنامه در ها در سطح قابل قبولی میپایایی گویه

 ( آمده است.0جدول شماره )

 
 نتایج تحلیل پایایی سنجه های پرسشنامه -3جدول شماره 
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 تعداد گویه ضریب آلفای کرونباخ متغیرها

 31 80/0 رضایتمندی

 5 11/0 ها و نظراتدیدگاه

 3113اخذ: نگارندگان، م

 

 مبانی نظری

ایران کشوری که در ادبیات گردشگری جهان به عنوان پرشیا شناخته شده و همه 

جهانیان مایل به دیدن آن هستند، جایگاه منحصر به فردی در نقشه گردشگری دنیا دارد. 

اجتماعی آن که از طریق نمادهای گردشگری شهرهایی نظیر  -های فرهنگیگنجینه

هایی در سطح اند، در واقع جاذبهان و شیراز و سایر شهرها به جهانیان معرفی شدهاصفه

اند. تنوع طبیعی این سرزمین از کویر پهن جنوب گرفته تا جنگلهای سرسبز و جهانی

انبوه دریای خزر، گردشگران دور و نزدیک را به دیدن این سرزمین دعوت و جذب 

مانند سایر کشورهای جهان، مشخص کند که چرا و  نماید. از این رو ایران نیز بایدمی

 (.3181تا چه میزان مایل به مشارکت در این صنعت است )حیدری، 

 به فرهنگ اعتالی برای وسیله بهترین جهانگردی کشورها از بسیاری در امروزه

 میزبان جوامع روی را تغییراتی اجتماعی و لحاظ فرهنگی به تواند می و رود می شمار

 مطرح پدیده اقتصادی یک عنوان به آنکه از قبل گردشگری واقع اشد. درب داشته

 بسیاری فرهنگی آثار آن پیرامون در که ای گونه است، به فرهنگی امر یک باشد

 های فرهنگ و ها انسان جغرافیایی، فضاهای با را انسان گردشگری .گیردمی شکل

است.  خویش از انسان بیشتر برای شناخت ای مقدمه آشنایی سازد. این می آشنا دیگر

 محسوب می گردشگری اصلی جاذبه عنوان به خود فرهنگ، که است حالی در این

 و بود خواهد هم شبیه جا همه کند می ایجاد را ها تفاوت که فرهنگ بدون شود.

 داشتن با نیز ما (. کشور88، 3181 یزدی، نخواهد داشت )پاپلی عینیت گردشگری

 قابلیت از زمینه گردشگری در خود خاص رسوم و دابآ و فرهنگ و کهن تمدنی

 است. برخوردار زیادی بسیار های
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در واقع گردشگران مذهبی، گردشگرانی فرهنگی هستند که برای زیارت اماکن، 

های مذهبی، انجام اعمال مذهبی و دینی، ترویج و آموزش و گذران اوقات آثار، یادمان

 (. 3188کنند )قادری و دیگران، سفر می فراغت در مکانها و مراکز مذهبی جهان

 فضای از دینداری و فرهنگ یحوزه در کشورها سایر با مقایسه در ایران

 با توریست جذب برای ما کشور های است. توانمندی برخوردار مناسبتری گردشگری

 بیشترین ما دارد کشور که قدمتی خاطر به یعنی است، توجه قابل فرهنگ موضوع

 حوزه در قادرند کشورها از بسیاری دارد. تمدن و فرهنگ ی حوزه در را جذابیت

 های مؤلفه و فرهنگ ی حوزه در ما کشور ولی کنند، تر فضاسازی راحت دیگر های

شد،  اشاره قبال طورکه همان .شود برخوردار الزم نسبی مزیت از توانسته فرهنگی

 زبان -3برشمرد  چنین اختصار به توان می مجموع در را ایرانی فرهنگ اصلی عناصر

 اعیاد و رسوم و آداب -0است؛  ایرانی فرهنگ اصلی های شاخص از که های ایرانی

 های و شخصیت ادبیات-1 شمسی؛ هجری تقویم و یلدا شب و جمله نوروز از ملی

 و معماری -1و . . .؛  سیمرغ دیو، تمثیلی همچون اساطیر و رستم جمله از ای اسطوره

 چنین دین هم و تشیع مذهب خصوص به و اسالم دین -1 قومی؛ عتنو -5 ایرانی؛ هنر

 (.83، 3188غیره )شمس و امینی،  و مهرپرستی مانند زرتشتی، دیگر آیینهای و ها

 زمینه این در مندانعالقه مطالعه منبع بزرگترین جهان شیعه مرکز عنوان به ایران

 همواره مشهد، همه از رت مهم و تهران قم، شیراز، اصفهان، همانند شهرهایی .است

 دیگر سوی بوده است. از شیعی و اسالمی ایرانی، فرهنگ شیفتگان میعادگاه و مقصد

 ایرانیان ذهنی و قومی ساختار و معماری و ادبیات و زبان بر شیعی فرهنگ ژرف تأثیر

 آورده فراهم میکنند کار تشیع در که پژوهشگرانی جذب برای را های خوبی زمینه

 هایحوزه وجود و ایران در تشیع که شکوفایی گفت توان می غراقا بدون است.

 و جذب جهان شیعه شناسی مرکز به کشورمان تبدیل قابلیت آن در بسیار علمیه

 ارزی درآمد نتیجه در و دارد را شناسی شیعه به عالقمند پژوهشگران و دانشجویان

 باال در که همانطور یعهش مذهب و اسالم بر عالوه کند. اماکشور می نصیب را بسیاری



8 

 
 / اسدی، توسلیانبررسی عوامل موثر در جذب گردشگران....

 

 

 

 

 از که دارند وجود نیز در ایران دینی هایاقلیت عنوان زیر دیگری ادیان شد، اشاره

-سرمایه از یکی تواندمی خود این و دارند زیادی پیروان و برخورداند زیادی اهمیت

 گردشگران تواند می کشور در دینی تنوع این زیرا .شود محسوب های کشورمان

 در است. جهان زرتشتیان کانون ایران .جلب کند خود به خارج و داخل از را زیادی

 تعداد از لحاظ مسلمان غیر جمعیت دومین توان می را ایران زرتشتیان حاضر، حال

 تمرکز تبریز و اصفهان تهران، شهرهای در اکثرا ایران در ارمنیان چنین هم .دانست

شده  پراکنده ایران مختلف ستاهایرو و در شهرها نیز آنان از کوچکی جوامع و یافته

 0300 به ایران در ها حضورآن پیشینه که، گفت توانمی نیز یهودیان مورد در .اند

 (.83، 3188گردد )شمس و امینی،  می باز پیش سال

های گذشته و ترین گردشگریترین و پررونقگردشگری مذهبی در زمره قدیمی

های اقلیمی یا بدی آب و هوا که دشواری(Ajit, 2004, 2)حال سراسر جهان قرار دارد 

رسد. اگر نگاهی به تاریخ شود. قدمت این گردشگری به فرهنگ دینی میمانع آن نمی

های مذهبی چون های مذهبی داشته باشیم، به گردشگذشته در زمینه سفرها و گردش

ز فراعنه مراسم مقدس یونانیان باستان در معابد آپولو، سفرهای مصریان برای دیدار ا

(، ایرانیان باستان به معبد آناهیتا در کنگاور )مومنی و دیگران، 005، 3130)دورانت، 

ای، قدمت و رواج این شکل از خوریم که هریک به گونه( و نظایر آنها بر می31، 3183

 دهند.گردشگری را در میان ملل مختلف نشان می

های تلف، به سبب ویژگیهای مخامروزه گردشگری مذهبی با همه اجزا و گونه

ساختاری و کارکردی بارز آن، توانسته است در متن گردشگری جهانی جای گیرد، به 

. بر اساس (Santos, 2004,4)طوری که حوزه نفوذ آن سراسر جهان را فرا گرفته است 

 01، گردشگری مذهبی (UNWTO)برآورد سازمان جهانی گردشگری ملل متحد

 ,Icep, 1997)گری جهان را به خود اختصاص داده است های گردشدرصد از کل گونه

های گردشگری است که خود .گردشگری مذهبی و زیارتی یکی از انواع گونه(30 
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تحت تاثیر تقویم و ضوابط و قوانین شرعی است. قوانین و ضوابط شرعی نقش اساسی 

 (. 35، 3185در اقتصاد و فرهنگ گردشگری دارد )پاپلی یزدی و سقایی، 

 که کسانی یا زائران یکی شوند:می مشاهده گروه دو مذهبی، گردشگران میان در

 تابع اقامتشان مدت و زمان و است مذهبی امور فقط انجام مسافرت، از آنها انگیزۀ

 شرکت و زیارت ضمن انجام که مذهبی گردشگران دیگری، و نیست؛ فراغت اوقات

 نیز  -زیارتی غیر و مذهبی از - اعم گردشگری دیگر هایمکان از مذهبی مراسم در

 اولویت با منظوره چند آنها مسافرت اهداف دیگر، عبارتی به یا کنند ومی دیدن

-هزینه میزان افزایش نتیجه و در سفر مدت رفتن، باال موجب خود که است، زیارت

منابع و  امروزه دلیل همین به (.31، 3183شود )مومنی و همکاران، می مسافرت های

 اهمیت گردشگری مدیریتی و ریزیبرنامه هایبخش تمامی در گردشگری هایجاذبه

 بستر کردن فراهم با جز گردشگری از مواهب استفاده لیکن است. یافته فراوانی

 اول در مرحله هاجاذبه شناسایی رو این از نیست. امکانپذیر گردشگری توسعه مناسب

در  رسد.می نظر به ضروری امری بعدی، مراحل در آنها توسعه برای ریزیبرنامه و

 در الزم همکاری گردشگری، امر در استراتژیها بهترین رسیدن به برای حال عین

 بر نظارت و بازاریابی منابع انسانی، محصول، توسعۀ رسانی،اطالع تحقیقات، هایبخش

 (.3110زاده و همکاران، ضروری است )ابراهیم و الزم همواره قوانین، اجرای

 
 بندی موثر در جذب گردشگران از طریق بخشعوامل 

ریزی بازاریابی صنعت یکی از مراحل بسیار مهم و حساس در فرایند برنامه 

بندی( بازارهای گردشگری است که در سالهای بندی )تقسیمگردشگری، مرحله بخش

اخیر، به دلیل اهمیت و ضرورت آن، مطالعات و تحقیقات بسیار فراوانی را به خود 

ترین مرحله فرایند بندی بازار، در واقع شامل اولین و ضروریاص داده است. بخشاختص

شود که طی آن تمامی بازارها، یعنی گردشگران بالقوه و بالفعل، بر اساس بازاریابی می

شوند. به پذیر تقسیم میهای مختلف قابل شناسایی و تفکیکیک معیار خاص، به بخش
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-های گردشگری بر مبنای یک مالک یا شاخص را بخشبندی بازارعبارت دیگر، طبقه

بندی مشتریان بندی بازار را گروه( بخش3115) 1بندی بازار گویند. مک دانلدو دنبار

کنندگان از جانب شرکتها و سازمانهای خاصی )گردشگران( و در مفهوم کلی مصرف

-شابه مصرفهای همگون و نیازهای مبندی بر مبنای مشخصهدانند که این تقسیممی

بندی بازار فرایندی توان گفت که تقسیمگیرد. بدین ترتیب میکنندگان صورت می

ریزی بازاریابی، کاربردهای بسیار زیاد و مهمی کامال عملی و اجرایی است که در برنامه

 (.333، 3181دارد )حیدری، 

ژگی بندی بازارهای گردشگری این است که وینکته کلیدی و مهم در زمینه تقسیم

های مهم یک این مالکها و شاخصها چیست؟ ویور و الوتون معتقدند که ویژگی

 بندی بازار عبارتند از:شاخص و معیار مناسب در بخش

اندازه  -0های کمی تبدیلش کرد؛ گیری باشد، یعنی بتوان به شاخصقابل اندازه -3

 -1دار باشد؛ از یکنواختی و همگونی نسبی برخور-1و مقدارش معین و مشخص باشد؛ 

 -3قابلیت استمرار و ماندگاری باالیی داشته باشد؛  -1قابل اجرا باشد؛  -5سازگار باشد؛ 

بر  -8؛ (Weaver and Lawton, 2002, 177)بندی مناسبت داشته باشد با اهداف تقسیم

 -1مبنای مطالعات علمی و اصولی باشد و از پشتوانه تحقیقی مناسبی برخوردار باشد؛ 

بندی با هدف بخش -33از منابع قابل اعتماد باشد؛  -30به اهداف خود برسد؛ بتواند 

 (.15، 3131بازار همبستگی منطقی داشته باشد )حیدری چپانه، 

ها و توان بازارهای گردشگری را بر مبنای مالکها، میبر اساس این ویژگی

صادی، اجتماعی و های متفاوت اقتبندی نمود که جنبههای بسیار متفاوتی تقسیمشاخص

 جغرافیایی گوناگونی داشته باشند که مهمترین آنها عبارتند از:

 گذاری؛ویژگیهای اقتصادی مانند میزان سوددهی و سرمایه -

ویژگیهای جمعیتی مانند گروههای مختلف سنی، جنسی و چرخه حیات  -

 خانواده؛

                                                 
1- M. B. H. McDonald & Dunbar  
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رفتن ویژگیها و شرایط جغرافیایی بازارها مانند پراکنش و موقعیت قرار گ -

 بازارها؛

 شناختی اجتماعی مانند سبک زندگی و تمایالت؛ویژگیهای روان -

 ویژگیهای رفتاری خرید مانند انگیزه های سفر؛ -

 ویژگیهای شخصیتی مصرف کننده مانند سطح تحصیالت؛ -

 ویژگیهای اقتصادی مصرف کننده مانند متوسط درآمد؛ -

 (.331، 3181بر اساس اهداف مسافرت و گردشگری )حیدری،  -

بندی بازار گردشگری مذهبی شهر زنجان و تاثیر آن در جذب در زیر به بخش

 گیرد.گردشگران را مورد بررسی قرار می

  
 بخش اول: مشخصات فردی پاسخگویان

درصد  1/50در صد آنها زن بودند.  01درصد پاسخگویان مرد و  31 

 10-10ه سنی درصد مسافران در رد 0/15سال،  10-00بازدیدکنندکان در رده سنی 

درصد دیدارکنندگان در  1/1سال،  50-10درصد پاسخگویان در رده سنی  1/1سال، 

سال قرار داشتند.  10درصد پاسخگویان در رده سنی بیشتر از  1/3سال،  10-50رده سنی 

درصد آنها متاهل بودند. از نظر محل سکونت:  55درصد شرکت کنندگان مجرد و  15

درصد دیدارکنندگان از  8/01شهرستان زنجان، درصد پاسخگویان از  1/10

های کشور در مراسم درصد پاسخگویان از سایر استان 8/30شهرستانهای استان زنجان، 

درصد بازدیدکنندگان فاقد درآمد،  8/11شرکت کرده بودند.از نظر درآمد: 

 500-100درصد مسافران بین1/33هزار تومان،  100درصد پاسخگویان کمتر از 1/35

درصد  8هزار تومان،  300-500کنندگان بیندرصد شرکت 31ار تومان، هز

 3الی  100کنندگان بیندرصد شرکت 8/0هزار تومان،  100-300بازدیدکنندکان بین

 درصد  پاسخگویان بیش از یک میلیون تومان درآمد داشتند. 0/1میلیون تومان، 
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 بخش دوم: اطالعات مسافرت

وجه به مطالعه میدانی هر کدام از بازدید کنندگان بطور با ت دفعات بازدید از مراسم:

و  5و ماکزیمم  3بار در مراسم شرکت کرده است. نمره این گویه با مینیمم  1میانگین 

 می باشد. 18/1میانگین آن

کنندگان با درصد شرکت 1/00کنندگان با قطار، درصد شرکت 1/8: طریقه مسافرت

-درصد شرکت 1/18وسیله نقلیه شخصی و  کنندگان بادرصد شرکت 10اتوبوس، 

 کنندگان از طریق سایر موارد در مراسم شرکت کرده بودند. 

درصد آنها با خانواده خود در این  0/13بطور میانگین بیشتر افراد یعنی  همراهان:

دهد که این مراسم دارای جذابیت بیشتری برای اند که نشان میمراسم مشارکت کرده

نفر دیگر همراه در این مراسم  1/0شد. همچنین بطور میانگین هر شخص باها میخانواده

درصد پاسخگویان از قبل اطالعات کافی در مورد مراسم داشتند و  8/10داشته است. 

 کنندکان اطالعات کافی در مورد مراسم نداشتند.درصد شرکت 0/3

در مورد مراسم  با توجه به مطالعات میدانی بیشتر شرکت کنندگان در مراسم اطالعات

عزادرای را از طریق صدا و سیما کسب کرده اند و بقیه شرکت کنندگان اطالعات خود 

را در مورد مراسم از طریق دوستان و آشنایان، سایتهای اینترنتی و سایر موارد کسب 

 نموده اند.
 نحوه آشنایی با مراسم  -0جدول شماره 

 تان و آشنایاندوس صدا و سیما سایتهای اینترنتی سایر موارد
نحوه کسب 

 اطالعات

 درصد 8/11 18 0/1 30

 3113ماخذ: نگارندگان، 

باشد که از طرف گردشگران صورت ای مییکی از مزایای مهم گردشگری میزان هزینه

 0/51گیرد. با توجه به مطالعات میدانی میزان هزینه گردشگران به این صورت است: می

کنندگان بین درصد شرکت 0/33تومان،  35000کنندگان کمتر از درصد شرکت

 0/5تومان،  15000-10000درصد شرکت کنندگان بین  1/1تومان،  10000 -35000
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درصد شرکت کنندگان بین  8/1تومان،  10000 -15000درصد شرکت کنندگان بین 

تومان در این  35000ز درصد شرکت کنندگان بیشتر ا 1تومان  و  35000 -10000

درصد  0/13مراسم هزینه کرده اند. بیشترین این هزینه ها مربوط به حمل و نقل بوده و 

هزینه شرکت کنندگان را در بر می گیرد. مواد غذایی از نظر هزینه ای در رتبه دوم با 

درصد، خرید صنایع دستی در رتبه  8/30درصد، هزینه اقامتگاه در رتبه سوم با  1/05

 شود. درصد سایر موارد را شامل می 8/31درصد و  1/5هارم با چ

با توجه به مطالعات میدانی نگارندگان مشخص شد که هر بازدید کننده از مراسم بطور 

تواند اند که اقامت مسافرین در شهر میروز در شهر زنجان اقامت کرده 3/3میانگین 

 دارای فواید اقتصادی موثری برای شهر باشد. 

باشد که با توجه به ها میاز عوامل مهم در جذب گردشگر برای شهرها اقامتگاه یکی

درصد مسافران در  1/30باشد: مطالعات نگارندگان نحوه اقامت مسافران به این شرح می

درصد مسافران در  1/1درصد در کمپ،  8/0درصد مسافران در مسافرخانه،  31هتل، 

درصد  10مسافران در مساجد و حسینیه ها و  درصد 1/5منزل اقوام و خویشاوندان، 

 اند.اند و یا به منزل خود بازگشتهکنندگان در سایر موارد اسکان و اقامت کردهشرکت

 
 نحوه اقامت -1جدول شماره 

 هتل مسافرخانه کمپ منزل اقوام مساجد سایر
نوع تسهیالت 

 اقامت شبانه

 درصد 1/30 31 8/0 1/1 1/5 10
 3113 ماخذ: نگارندگان،

 

 

 

 بخش سوم: انگیزه مسافرت

بیشتر شرکت کنندگان در مراسم صرفا با انگیزه عزاداری در مراسم شرکت کرده بودند 

های شغلی، دیدن جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی و ... در و مابقی آنان با انگیزه
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ر در جذب دهد که مراسم عزاداری از عوامل موثمراسم حضور داشتند. این امر نشان می

 باشد.گردشگر در روز برگزاری مراسم می
 انگیزه مسافرت  -1جدول شماره 

 سایر
سفر 

 شغلی

جاذبه های تاریخی و 

 فرهنگی

جاذبه های 

 طبیعی
 انگیزه مسافرت عزاداری

 درصد 1/11 8/0 8/0 0/1 /8

 3113ماخذ: نگارندگان، 

کنندگان دارای تر شرکتهای فرهنگی و تاریخی شهر زنجان بیشهمچنین نسبت به جاذبه

درصد پاسخگویان پتانسیلهای عزاداری  1/81نگرش مناسبی بودند. بیشتر مسافران یعنی 

درصد مسافران دارای  1/10دانستند. محرم را در جذب گردشگر بسیار مطلوب می

کنندگان در نگرشی مثبت نسبت به کیفیت مراسم عزاداری بودند. همچنین بیشتر شرکت

 ه برخورد شهروندان زنجانی و پلیس رضایت مناسب و مطلوبی داشتند.مراسم از نحو

 
 ها و نظرات گردشگرانبخش چهارم: دیدگاه

( 5های توصیفی )جدول گویه انتخاب شده است و بر اساس آماره 5برای این متغیر  

های بسیار مطلوب، مطلوب، توان گفت این متغیر در محدوده مورد مطالعه از نمرهمی

ی مطلوب، تا حدودی نامطلوب، نامطلوب و بسیار نامطلوب، نمره مطلوب را به تاحدود

 باشد.بخش و مناسب میدهد که رضایتخود اختصاص می
 هاهای پراگندگی مرتبط با دیدگاهآماره -5جدول شماره 

 میانه ماکزیمم مینیمم دامنه تغییرات چولگی واریانس انحراف معیار میانگین متغیر

 01 10 30 00 -111/0 33/31 01/1 11/01 هادیدگاه

 3113ماخذ: نگارندگان،          

-های مسافران مورد بررسی قرار میهای دیدگاههر یک از گویه 1در جدول شماره 

بسیار نامطلوب،  811/3الی  3باشد که بین می 1و  3ها بین گیرد. نمره هر یک از گویه

 11/1الی  11/1تا حدودی نامطلوب،  11/1 الی 11/0نامطلوب،  11/0الی  811/3بین 

باشد. در بسیار مطلوب می 1الی  31/5مطلوب،  31/5الی  11/1تاحدودی مطلوب، 
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1931 زمستان، پانزده، شماره  هشتماندیشه جغرافیایی، سال   

ها و نظرات، پتانسیل مراسم عزاداری در جذب گردشگران مذهبی بخش دیدگاه

 بیشترین نمره را به خود اختصاص داده است.
 های گردشگراندیدگاه -1جدول شماره 

 سافراننگرش م
بسیار 
 مطلوب

 مطلوب
تا 

حدودی 
 مطلوب

تا 
حدودی 
 نامطلوب

 نامطلوب
بسیار 

 نامطلوب
 نمره میانگین

های فرهنگی و جاذبه
 تاریخی شهر زنجان

1/00 0/01 0/13 1/1 8/8 8/1 01/1 
تا حدودی 

 مطلوب

های مراسم در پتانسیل
جذب گردشگران 

 مذهبی

1/58 01 0/5 1/1 1/0 1/3 01/5 
بسیار 

 بمطلو

کیفیت مراسم 
 عزاداری

 مطلوب 03/5 8/1 1/0 1/0 31 01 1/50

تاثیر مراسم در معرفی 

 سایر جاذبه ها
 مطلوب 10/1 0 1 0/33 0/03 0/01 1/10

ذهنیت به جاذبه های 

 طبیعی
 مطلوب 31/1 1/0 8/1 8/30 1/35 10 1/11

  (3113)ماخذ: نگارندگان، 

 بخش پنجم: میزان رضایتمندی گردشگران 

گویه انتخاب شده  31ی سنجش میزان تمایل به میزان رضایتمندی گردشگران برا

توان گفت که میزان رضایتمندی ( می3های توصیفی )جدول است و بر اساس آماره

های بسیار مطلوب، مطلوب، تاحدودی کنندگان در محدوده مورد مطالعه از نمرهشرکت

طلوب نمره تا حدودی مطلوب را به مطلوب، تا حدودی نامطلوب، نامطلوب و بسیار نام

 باشد.بخش و مناسب میدهد که این نمره رضایتخود اختصاص می

 

 
  های پراگندگی مرتبط با میزان رضایتمندیآماره -3جدول شماره 

 میانه ماکزیمم مینیمم دامنه تغییرات چولگی واریانس انحراف معیار میانگین متغیر

 5/51 38 05 51 -108/0 11/330 51/30 03/51 گزینیمسکن

 ( 3113ماخذ: نگارندگان،  )
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 / اسدی، توسلیانبررسی عوامل موثر در جذب گردشگران....

 

 

 

 

گیرد. های میزان رضایتمندی مورد بررسی قرار میهر یک از گویه 8در جدول شماره 

بسیار نامطلوب، بین  811/3الی  3باشد که بین می 1و  3ها بین نمره هر یک از گویه

 11/1الی  11/1 تا حدودی نامطلوب، 11/1الی  11/0نامطلوب،  11/0الی  811/3

 باشد.بسیار مطلوب می 1الی  31/5مطلوب،  31/5الی  11/1تاحدودی مطلوب، 
 میزان رضایتمندی پاسخگویان -8جدول شماره 

 مطلوب بسیار مطلوب پارامترها
تا حدودی 

 مطلوب

تا حدودی 

 نامطلوب
 نامطلوب

بسیار 

 نامطلوب

 

 میانگین

 نمره

 

 مطلوب 1/1 1/1 8/1 8/30 0/03 0/11 1/01 نظم مراسم

 01/1 1/1 1/30 1/33 38 1/05 8/00 کفایت فضای مراسم
تاحدودی 

 مطلوب

 0/1 8 0/3 0/31 00 0/13 1/00 محدوده اجرای مراسم
تاحدودی 

 مطلوب

 مطلوب 11/1 1/1 8 8 00 8/00 8/11 مداحان مراسم

 18/1 1/1 0/1 1/35 8/30 0/03 8/08 پذیرایی در طول مراسم
تاحدودی 

 مطلوب

 مطلوب 11/1 1 1/1 0/33 8/00 8/08 8/01 دیریت مراسمم

 مطلوب 11/1 1/1 0/3 8 38 10 1/10 زمان اجرای مراسم

 18/1 0/3 31 8/31 00 1/33 1/01 بهداشت مراسم
تاحدودی 

 مطلوب

سرویسهای حمل و نقل، 

پارکینگها و میزان 

 دسترسی

0/35 0/33 00 1/00 31 0/33 15/1 
تاحدودی 

 مطلوب

 مطلوب 81/1 1/3 0/1 0/3 31 1/10 1/11 راسمامنیت م

 30/1 0/33 1/8 1/1 1/00 8/08 1/03 آب و هوا
تاحدودی 

 مطلوب

 مطلوب 10/1 0/1 1/1 0/1 1/05 1/01 08 رفتار و برخورد شهروندان

 مطلوب 11/1 1/5 1/5 30 0/03 8/01 8/10 نحوه برخورد پلیس

 3113ماخذ: نگارندگان، 

دانی بیشترین رضایتمندی و عوامل موثر بر جذب گردشگران با توجه به بررسی می

جهت شرکت در مراسم به ترتیب عبارتند از: امنیت مراسم، مداحان و زمان اجرای 

عزاداری، برخورد مناسب نیروهای امنیتی، برخورد و رفتار مناسب شهروندان زنجانی، 

و هوای زنجان، نظم مراسم، مدیریت عزاداری، محدوده مناسب اجرای مراسم، آب 

کفایت فضای عزاداری، بهداشت و سرویسهای حمل و نقل، پارکینگها و میزان 

 دسترسی.

 
 بخش ششم: عالیق و سوابق مسافرت
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1931 زمستان، پانزده، شماره  هشتماندیشه جغرافیایی، سال   

در این بخش از تحقیق میزان تمایل نسبت به شرکت مجدد در مراسم، معرفی سایر 

نجان، نحوه های زبندی جاذبههای توریستی زنجان در طول اجرای مراسم، رتبهجاذبه

برخورد جامعه میزبان، ارزیابی مراسم عزاداری محرم برای جذب گردشگر، ارزیابی 

 شود.میزان رضایت بازدیدکنندگان از مراسم بررسی می

از مهمترین ابعاد این مطالعه میزان تمایل  میزان تمایل نسبت به شرکت مجدد در مراسم:

باشد که این خود بیانگر نقاط قوت یباالی بازدیدکنندگان به شرکت مجدد در مراسم م

درصد شرکت  1/18و جذابیت باالی مراسم در جذب گردشگر می باشد. بطوری که 

 کنندگان تمایل به شرکت مجدد در مراسم محرم و عزاداری دارند.
 میزان تمایل نسبت به شرکت مجدد در مراسم  -1جدول شماره 

 عدم تمایل
تمایل 

 اندک

بی تفاوت و بدون 

 ه خاصیبرنام

تمایل به 

 حضور مجدد

میزان تمایل به شرکت 

 مجدد

 درصد 1/18 0/31 8/30 1/3

 3113ماخذ: نگارندگان، 

 

های توریستی زنجان در طول اجرای مراسم )برپایی نمایشگاه صنایع معرفی سایر جاذبه

 1/11بیشتر گردشگران یعنی  دستی بطور جنبی، توانمندیهای گرشگری شهر و استان و ...(:

های توریستی استان در طول اجرای مراسم بطور آنان معتقد بودند که معرفی سایر جاذبه

 باشد.  متوسط می
 های توریستی زنجان در طول اجرای مراسممیزان معرفی سایر جاذبه -30جدول شماره

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
های توریستی در میزان معرفی جاذبه

 مراسم

 درصد 1/30 30 1/11 1/08 8/31

 3113ماخذ: نگارندگان، 

های این مراسم در معرفی سایر توانند از پتانسیلبنابراین مدیران شهری و استانی می

 ها به گردشگران از طرق مختلف اقدام نمایند.جاذبه
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 / اسدی، توسلیانبررسی عوامل موثر در جذب گردشگران....

 

 

 

 

های مذهبی در کنندگان جاذبهبا توجه به نظرات شرکت های زنجان:بندی جاذبهرتبه

-تاریخی در رتبه سوم و جاذبه -های فرهنگیدستی در رتبه دوم، جاذبه رتبه اول، صنایع

 های طبیعی در رتبه چهارم می باشد.
 بندی جاذبه های زنجانرتبه -33جدول شماره 

های طبیعی جاذبه

 در رتبه چهارم

 -های فرهنگیجاذبه

 تاریخی در رتبه سوم

خرید صنایع دستی 

 در رتبه دوم

های مذهبی جاذبه

 اول در رتبه

-بندی جاذبهرتبه

 های زنجان

 درصد 0/10 1/01 1/1 1/5

 3113ماخذ: نگارندگان، 
 

 8/11کنندگان )با توجه به دیدگاه اکثریت شرکت های مذهبی:بندی جاذبهرتبه

 0/11درصد( مراسم عزاداری حسینیه اعظم در رتبه اول قرار گرفت و با توجه به نظرات 

ه در رتبه دوم و سایر مراسم عزاداری در رتبه سوم قرار درصد آنها مراسم عزاداری زینب

 گرفت.
 های مذهبیرتبه جاذبه -30جدول شماره

رتبه سوم )سایر مراسم 

 عزاداری(

رتبه دوم )عزاداری 

 زینبیه(

رتبه اول )مراسم عزاداری 

 حسینیه اعظم(
 های مذهبیرتبه جاذبه

 درصد 8/11 0/11 0

 3113ماخذ: نگارندگان، 

 

نحوه برخورد و رفتار با گردشگران در شهرها بازتاب  خورد جامعه میزبان:نحوه بر

گیری تصویر ذهنی مثبت به یک مکان باشد و نقش موثری در شکلفرهنگ آن شهر می

-و مردم دارد. با توجه به مطالعه میدانی بهترین برخورد با گردشگران را شهروندان داشته

و خادمان، کارکنان اماکن اقامتی، کارکنان  اند. همچنین بعد از شهروندان، مدیران

بخش حمل و نقل، راهنمای گردشگران و سایر به ترتیب بهترین برخورد را با 

-اند. بنابراین برخورد شهروندان زنجانی با مسافران مناسب بوده که میگردشگران داشته

 تواند نقش مفیدی در جذب گردشگر داشته باشد.
 نحوه برخورد جامعه میزبانبندی رتبه -31جدول شماره 
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 سایر
راهنمای 

 گردشگران

کارکنان حمل 

 و نقل

کارکنان اماکن 

 اقامتی

مدیران و خادمان 

 مراسم
 شهروندان

بندی نحوه رتبه

برخورد جامعه 

 میزبان

 درصد 11 1/10 1/8 8/1 1/0 8

 3113ماخذ: نگارندگان، 

کنندگان در مراسم غالب شرکت ارزیابی مراسم عزاداری محرم برای جذب گردشگر:

اند. بنابراین با توجه به را برای ارزیابی مراسم انتخاب کرده 31الی  30و  00الی  31نمره 

های زیادی نظر خود مسافران و گردشگران، مراسم عزاداری محرم زنجان دارای قابلیت

برای جذب توریست بوده و لذا بایستی مسئولین امر در این راستا اقدامات و گامهای 

 موثرتری در راستای جذب گردشگر و ارتقای آن به عمل آورند.
 00-0ارزیابی مراسم عزاداری محرم برای جذب گردشگر بر اساس نمره  -31جدول شماره 

 نمره 00-31 31-30 30-8 8-1 1-0

 درصد 0/11 0/15 1/03 1/5 1/1

 3113ماخذ: نگارندگان، 

کنندگان  میزان درصد شرکت 1/11 ارزیابی میزان رضایت بازدیدکنندگان از مراسم:

درصد بسیار  0/1درصد بد،  0/1درصد تا حدودی خوب،  8/11رضایت را بسیار خوب، 

 کنندگان اسفناک توصیف کردند. درصد شرکت 1/0بد و 
 ارزیابی میزان رضایت از مراسم -35جدول شماره 

 اسفناک
 بد بسیار بد

تا حدودی 

 خوب
 بسیار خوب

ارزیابی میزان 

 رضایت

 درصد 1/11 8/11 0/1 0/1 1/0

 3113ماخذ: نگارندگان،

اند و اکثریت، با توجه به ارقام مذکور گردشگران رضایتمندی خوبی از مراسم داشته

تواند از عوامل موثر اند که میمراسم عزاداری زنجان را مطلوب و مناسب ارزیابی کرده

 در جذب مجدد گردشگران به این مراسم و شهر باشد.

 
 مون فرضیاتآز
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 / اسدی، توسلیانبررسی عوامل موثر در جذب گردشگران....

 

 

 

 

ها و نظرات مسافران با میزان رسد بین دیدگاهبرای آزمون فرضیه پژوهش )به نظر می

رضایتمندی آنان از مراسم عزاداری رابطه وجود دارد( از ضریب همبستگی پیرسون 

می باشد که معنی دار است. پس بین  10/0استفاده شده است. ضریب بدست آمده برابر 

رات مسافران با میزان رضایتمندی آنان همبستگی مثبت وجود دو مورد دیدگاهها و نظ

 دارد.
 بین دیدگاهها و نظرات مسافران با میزان رضایتمندیرسی ضریب همبستگی :بر -31جدول شماره 

 ها و نظراتدیدگاه 

 10/0 رضایتمندی از مراسم

 000/0 میزان خطا

 181 حجم نمونه

 

در این بخش از  عنوان یک جاذبه گردشگری: تحلیل سوات از عزاداری محرم زنجان به

هم ماه محرم بعنوان یک جاذبه گردشگری از طریق تکنیک مقاله عزاداری روز یازد

 .گیردسوات مورد تجزیه و تحلیل قرار می

 
 گیری و پیشنهاداتنتیجه

ترین صنعت خدماتی و یکی از بزرگترین امروز صنعت گردشگری به عنوان گسترده

شود، از این رو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک ی جهان محسوب میمنابع اقتصاد

اند. المللیو فشرده، در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این فعالیت بین

های فراوان گردشگری جایگاه بسیار کشور ایران با داشتن سابقه چند هزار ساله و جاذبه

باشند که های مذهبی میها، جاذبههایی از این جاذبههمناسبی در بین کشورها دارد. نمون

توان جایگاه گذاری مناسب میریزی و مدیریت درست و شناسایی و سرمایهبا برنامه

 مورد قبولی از لحاظ جذب گردشگر در دنیا ایجاد کرد.
 تحلیل SWOTاز عزاداری ماه محرم بعنوان جاذبه گردشگری مذهبی

 نقاط ضعف فرصتها تهدیدات نقاط قوت
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 نظم مطلوب مراسم -
 مناسب بودن محدوده اجرای مراسم -

 مداحان مشهور کشوری در اجرای مراسم -
 پذیرایی مناسب در طول مراسم -

 رضایتمندی مطلوب از مدیریت مراسم
 زمان مناسب اجرای مراسم -

رضایتمندی مناسب از سرویس های حمل  -
 و نقل، پارکینگها

 امنیت باالی مراسم -
 رضایتمندی از اقلیم -

نگرش مثبت پاسخگویان نسبت به  -
های مراسم در جذب گردشگران پتانسیل

 مذهبی
 مراسم از کیفیت باالیی برخوردار است -

از رفتار و برخورد شهروندان و پلیس -
 رضایت مطلوبی وجود داشت

تعداد شرکت کنندکان بیشمار و در سطح  -
 کشور بی نظیر است.

محدوده مرکزی شهر و  اجرای مراسم در -
 دسترسی آسان به آن.

برگزاری مراسم در محدوده تاریخی و  -
 کمک به معرفی این محدوده.

مراسم دارای درآمد و نذورات بیشتری  -
تواند به رونق اقتصادی شهر است که می

 منجر شود.
 رفتار مناسب شهروندان زنجانی با مسافران. -

از  نظیر شهروندان زنجانیاستقبال بی -
 مراسم و کمک به اجرای آن

نیاز به تامین خدمات  -
پارکینگ برای اینکه 

مراسم در بخش 
مرکزی شهر برگزار 

شود بایستی می
پارکینگهای مناسب 

کنندگان وجود مراجعه
 داشته باشد.

تملک زمین برای  -
توسعه فضای باز و 

ایجاد خدمات مشکل 
باشد برای اینکه می

قیمت زمین در این 
دلیل تجاری بخش به 

 باشد.بودن باال می
-مراسم باعث می -

شود که راههای منتهی 
به مرکز شهر بسته شود 

و ممنوعیت عبور و 
مرور خودرو در آنها 

 اجرا شود.
گیری برخی شکل -

رفتارها مثل قمه زنی و 
تواند از مانند اینها می

جمله تهدیدات 
 محسوب شود

 

های تبلیغ سایر جاذبه -
اجرای مراسم  گردشگری در طول

مثل برپایی نمایشگاههای صنایع 
 دستی.

در آینده شهر زنجان برای  -
تواند بصورت مراسم محرم می

یک قطب در بین مسلمانان شیعه 
 باشد.

اجرای باشکوه مراسم باعث  -
معروفیت بیشتر شهر خواهد شد و 
در جذب گردشگر در سایر ایام 

 تاثیر بسزایی خواهد داشت.
ر محدوده اجرای مراسم د -

مرکزی شهر و دسترسی آسان 
 تمام مراجعان به این محدوده.

رشد و توسعه گردشگری در  -
 شهر و استان زنجان.

ریزی در جهت جذب برنامه -
 گردشگر داخلی و خارجی.

گذاری بخش خصوصی سرمایه -
و دولتی برای ایجاد خدمات 
 عمومی در محدوده مراسم.

امکان جذب سرمایه و کسب  -
 از گردشگران.درآمد 

پتانسیل احداث کاربریهای  -
مناسب جهت استفاده گردشگران 

 از قبیل هتلها و ...
 

قرار داشتن در  -
محدوده مرکزی که 

منجر به تعطیلی و 
اختالل در مراکز 

 شود.تجاری شهر می
ضعف برخی  -

خدمات بهداشتی در 
محدوده مراسم بویژه 
 سرویسهای بهداشتی.

ضعف امکانات  -
از نظر کمی و اقامتی 

 کیفی برای مسافران.
ریزی نبود برنامه -

علمی و اصولی در 
زمینه جذب گردشگر 
در ارگانهای مربوط 

 به گردشگری.
ضعف تبلیغات سایر  -

جاذبه های گردشگری 
 در طول اجرای مراسم.

عدم توجه کافی  -
مسولین به اقتصاد 

 گردشگری.
 

 3113منبع: نگارندگان، 

های گردشگری متنوعی است که از جمله آنها رای جاذبههمچنین شهر زنجان دا

های مذهبی می باشد. با توجه به مطالعات میدانی مشخص شد که عزاداری ماه جاذبه

تواند باشد که میمحرم یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری مذهبی شهر زنجان می

اشته باشد. با نقش بسزایی در جذب گردشگر و معرفی سایر جاذبه های شهر زنجان د

توجه به نظرات پاسخگویان مراسم عزاداری حسینیه اعظم و زینبیه اعظم به ترتیب از 

باشند. در این پژوهش عوامل موثر بر جذب های مذهبی زنجان میمهمترین جاذبه

بندی مورد مطالعه قرار گرفته است. عوامل گردشگران در مراسم مذهبی از طریق بخش

نه که شامل بخش اول: ویژگیهای فردی پاسخگویان، بخش موثر در شش بخش جداگا

-دوم: اطالعات مسافرت، بخش سوم: انگیزه و هدف از مسافرت، بخش چهارم: دیدگاه
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ها و نظرات، بخش پنجم: میزان رضایتمندی و بخش پنجم: عالیق و سوابق مسافرت 

نیت و نگرش ها نشان داد که مسافران ذهباشد، مطالعه و بررسی شده است. بررسیمی

خوبی به مراسم مذهبی و شهر زنجان دارند و میزان رضایتمندی گردشگران از عواملی 

چون محدوده اجرای مراسم، کفایت فضا، برخورد شهروندان، برخورد پلیس، آب و 

هوای شهر زنجان، پذیرایی، نظم مراسم و مدیرت مراسم در سطح مطلوبی قرار داشت.  

ل شرکت مجدد در مراسم را در سالهای آتی عنوان درصد شرکت کنندگان تمای 18

های استان در اند ولی با این همه با توجه به مطالعات میدانی میزان تبلیغ سایر جاذبهکرده

 شود:باشد. همچنین پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه میاین مراسم بسیار ضعیف می

ان مذهبی به شهر زنجان ها در زمینه جذب بیشترگردشگراتخاذ سیاستها و برنامه -3

 جهت اشتغالزایی و درآمد.

تملک زمین توسط مسجد و ایجاد کاربریهای خدماتی جهت پاسخگویی مناسب به  -0

 گردشگران.

 بکارگیری نیروهای متخصص گردشگری برای هدایت گردشگران. -1

 .هایی در اطراف مسجد زینیبه برای پاسخگویی مطلوب به گردشگرانایجاد اقامتگاه -1

های استان از طریق پوستر و هایی از قبیل صنایع دستی و تبلیغ جاذبهبرپایی نمایشگاه -5

. ... 

تواند باعث رونق تبلیغات مراسم در جهان تشیع و جذب گردشگران خارجی که می -1

 هر چه بیشتر اقتصاد شهر زنجان گردد.
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