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چکیده
در پژوهش حاضر اثرات اقتصادی -اجتماعی گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان قم مورد مطالعه و بررسی قررار گرفتره
است .روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی  -تحلیلی و ابزار گردآوری اطالعرات پرسشرنامه محقرق سراهته اسرت کره برا روش
تحلیل سلسله مراتبی طراحی شده است .در این پژوهش معیارهای مورد نیاز در دو بخش اقتصرادی برا پرنی زیرمعیرار «افرزایش
اشتغال ،افزایش درآمد ،کاهش تورم ،افزایش تولیدات منطقهای و مشارکت بخش هصوصی» ،و بخش اجتماعی با سره زیرمعیرار
«افزایش امنیت ،توسعۀ فرهنگ اجتماعی ،بهبود هدمات و زیرساهتها» ،به منظور سنجش و ارزیابی اثرات گردشرگری مرذهبی
در دو بخش اقتصادی و اجتماعی بر توسعه فضایی استان قم گردآوری و تدوین شدهاند .نتایی بررسی اولویتبندی این معیارها،
نشان از باال بودن تأثیر بخش اقتصادی گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان قم دارد .به اعتقراد کارشناسران هرر تره تروان
اقتصادی مردم بیشتر باشد ،تأثیر مطلوب آن بر بخش اجتماعی جامعه نیز قابل مشاهده و درک میباشد .همچنین این معیارهرا در
محدوده مورد مطالعه که بخشهای تشکیلدهنده استان قم میباشد نیز ارزیابی و اولویتبندی شدند که بخرش مرکرزی در پرنی
معیار از هشت معیار شناسایی شده ،دارای بیشترین تأثیر از گردشگری مذهبی در بخرشهرای اقتصرادی و اجتمراعی برر توسرعه
فضایی هود میباشد .این نتیجه نشان میدهد که بخش مرکزی است ان ( شهر قرم بره عنروان مرکرز و کرانون گردشرگری بررای
گردشگران ،فاصله زیادی در توسعه با سایر بخش های استان دارد .این فاصله موجب بروز مشکالتی در آینرده در ایرن بخرش و
به هصوص در شهر قم هواهد شد.

کلیدواژهها :گردشگری مذهبی ،توسعه فضایی ،اثرات اقتصادی -اجتماعی ،تحلیل سلسله مراتبی ،قم.
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مقدمه
یکی از فرصتهای جدید اقتصادی که به دلیل نیازهای جهانی به شدت در حال رشد و گسرترش اسرت،
بخش گردشگری است (سجاسریقیرداری و همکراران . 39 :2914 ،بره طوریکره پر

از صرنای نفرت و

هودروسازی ،سومین بخش درآمدزای هزاره جدید و فعالیت مهمی برای کسب درآمد و توسعه پایردار در
کشورها محسوب میشود .در این میان ،سرکونتگاههرای انسرانی اعرم از شرهر و یرا روسرتا ،برا مسرالل و
مشکالتی از قبیل مهاجرتهای روستا  -شهری ،فقر ،پایین بودن سطح اشتغال و سطح بهرهوری در بخرش
صنعتی و کشاورزی ،فقدان یا کمبود زیربناهای رفاهی و هدماتی ،بیکاری و کمبود درآمد مواجهاند .این در
حالی است که تعداد قابل توجهی از سکونتگاههای شهری در کشور بره لحرا موقعیرت مکرانی و داشرتن
عناصر مهم جذب گردشگر و به هصوص در ارتباط با گردشگری مذهبی دارای زمینههرای مناسربی بررای
توسعه فعالیتهای گردشگری میباشند (هلیلوند و کرمی. 881 ،2911 ،
گردشگری مذهبی یکی از قدیمیترین اَشکال گردشگری در گذشته و مهم در حال حاضر در سراسر جهان
است (تقوایی و همکاران ، 2981،41 ،و به عنوان یکری از راهکارهرای بسر توسرعه و تبرادل فرهنگری و
تعامل اجتماعی میان اقوام و ملتها امروزه آثار زیادی را برای هر جامعهای میتوانرد داشرته باشرد کره برا
برنامهریزی صحیح باید آثار مثبت آن تقویت و از پیامردهایی منفری آن برا ارالره برنامرهریرزیهرای متنروع
فرهنگی و اجتماعی به صورت مداوم و مستمر جلوگیری نمود .امرروزه بره دلیرل اثررات تشرمگیری کره
فعالیتهای گردشگری در اقتصاد مناطق پذیرنده گردشگران بر جای میگذارد ،توجه فراوانی به این زمینره
از فعالیت معطوف میگردد .گردشگری صرفاً در بهرۀ اقتصرادی هالصره نمریشرود بلکره ایرن بهرره را از
زوایای مختلفی همچون باال بردن سطح درآمد و در پی آن باال بردن سطح زنردگی کره برا توسرعه فضرایی
امکانپذیر میباشد میتوان جستجو کرد .پ

مری تروان گفرت در منراطقی کره شررای اسرتفاده از بخرش

گردشگری موجود میباشد ،امکان توسعه فضایی و توسعه همه جانبه آن منراطق نیرز امکانیرذیر مریباشرد.
یکی از مهمترین انگیزههای مهرم گردشرگری در جهران ،انگیرزه مرذهبی و زیرارتی اسرت (ابرراهیمزاده و
همکاران . 221 ،2911 ،امروزه بحث گردشگری مذهبی به یکی از شاهههای مهرم بخرش گردشرگری در
حوزههای گردشگری فرهنگی مبدل شده است .این بخش به موجب موقعیت مذهبی در برهی از شهرهای
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ایران مانند استانهای هراسان ،قم ،شیراز و ...توانسته است نوعی توسرعۀ فرهنگری پایردار را بررای کشرور
ایران رقم بزند .از این رو میتوان گفت این نوع گردشگری یکی از پایدارترین انواع گردشگری اسرت .در
این راستا بقاع متبرکه عالوه بر نقش و تأثیر مذهبی میتوانند بر عمران و آبادانی منطقه تأثیرگرذار باشرند و
در کنار فضای معنوی ،فضای تفریحی و تجاری نیز برای مردم ایجاد کنند.
در این میان ،در استان قم نیز با دارا بودن جاذبههرای زیرارتی و مرذهبی متعرددی مریتوانرد مرورد توجره
گردشگران بسیاری از ایران و جهان قرار گیرد .اما به نظر میرسد این شهر نتوانسته به جایگاه واقعی هرود
در عرصه جذب گردشگر به ویژه به لحا ضریب ماندگاری گردشگران دست یابد .برا توجره بره اهمیرت
صنعت گردشگری در جهان امروز و نقش مکانهای مذهبی در جرذب گردشرگران و ترأثیر آن برر توسرعه
فضایی مناطق مختلف مانند استان قم که دارای پتانسیلهای گردشگری مذهبی غنری ماننرد حررم حضررت
فاطمه معصومه (س که دومین قطب زیارتی کشور بعد ازحرم امام رضا (ع و مسجد مقدس جمکران بره
عنوان دو مورد از شاهصترین آنها میباشد که با نگاه مدیریتی به این منطقه و برنامهریزی صحیح ،شاهد
احیای توسعه فضایی آن باشیم و در نهایت محیطی مناسب جهت جذب گردشگران یه صورت پایدار مهیرا
شود (موسوی و همکاران . 811 :2919 ،از این رو پژوهش حاضرر برا هردف بررسری اثررات اقتصرادی و
اجتماعی گردشگری مذهبی بر توسعۀ فضایی استان قم با توجه به ویژگیهای برجستۀ گردشگری مرذهبی
استان قم ،درصدد است ضمن تبیین جایگاه گردشگری مذهبی ،به تحلیرل ایرن اثررات در توسرعۀ فضرایی
استان بیردازد.
پیشینۀ تحقیق
در رابطه با برنامهریزیهای مختلف در حوزه گردشگری و به ویژه مرتب با قلمررو ایرن پرژوهش تراکنون
پژوهشهایی صورت گرفته است که هر کدام تالش کرده حوزه ،مولفه و بخشهایی را مورد مطالعره قررار
دهند .از جمله :ابراهیمزاده ( ، 2911در پژوهشی برنامهریزی استراتژیک توسعه گردشرگری ،برا تأکیرد برر
گردشگری مذهبی را در شهر قم مورد مطالعه قرار داده است .نتایی نهایی مبین است که استراتژیهای قابل
قبول در برنامهریزی گردشگری مذهبی این شهر ،در اولویت نخست استراتژیهای محافظه کارانهاند ،و در
واق استراتژیهای تهاجمی در اولویت دوم برنامهریزی قرار مریگیرنرد .در پژوهشری برا عنروان سرنجش
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تأثیرات اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و زیست محیطی توسعۀ گردشرگری برا مطالعره مروردی شهرسرتان
مشکین شهر ،که توس ضرابی و اسالمی پریخانی انجرام گرفرت ،نترایی پرژوهش نشران داد کره توسرعۀ
گردشگری در شهرستان مشکین شهر آثار نامطلوبی را در محی زیست به وجرود آورده اسرت .همچنرین،
توسعۀ گردشگری در توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شهرستان مشرکین شرهر ترأثیر داشرته اسرت (
ضرابی و اسالمی . 2911 ،احمدی شاپورآبادی و سبزآبادی ( ، 2911در مقالهای با استفاده از مدل راهبردی
سوات ،ظرفیتهای توسعه گردشگری مذهبی ر فرهنگی کالن شهر قم را مورد ارزیابی قرار دادهاند .نترایی
پژوهش نشان داد که استفاده بهینه از جاذبههای مذهبی ،تاریخی و فرهنگری شرهر قرم در کنرار سرودآوری
اقتصادی آن منجر به ترویی و گسترش ارزشها و فرهنگ اسالمی در سطوح بینالمللری ،منطقرهای و ملری
میشود .قریشی گندوانی در مقالهای باعنوان نقش گردشگری مرذهبی در توسرعه حومره شرهر بره مطالعره
موردی امامزاده باراجین قزوین پرداهته است .محقق راهبرد اصلی را در توسعه حومه شهر قزوین ،توسرعه
گردشگری مذهبی با تاکید ارتباط دو سویه بین اشکال گردشگری پیشرنهاد داده اسرت (قریشری گنردوانی،
 . 2912در پژوهشی دیگر که توس میردیلمی و مزیدی با عنروان بررسری وضرعیت گردشرگری مرذهبی
دراستان گلستان با مطالعه موردی امامزاده شیخان شهرستان علی آبادکتول صرورت گرفرت ،نترایی تحقیرق
نشان داد که با توجه به اعتقاد مردم به امامزادهها که باعت توجه مردم به این اماکن شده است و به دالیلری
همچون عدم سروی

بهداشتی تمیز و کافی ،پارکینگ ،توجه دولت به این مکانها ،عردم سررمایهگرذاری

بخش هصوصی و دولتی ،به عنوان یکی از عوامل مهم دف کننده مکانهای مذهبی نیز میباشد ( میردیلمی
و مزیدی  . 2919،میثاقی و روحانی قادیکاللی ،در مقالهای با عنوان اصول سازماندهی فضرایی بافرتهرای
شهری برهوردار از عناصر شاهص مذهبی ،با مطالعه امامزاده عباس ساری و امرامزاده اسرماعیل قالمشرهر
ساهتار فضایی و استخوانبندی بافتهای متأثر از عناصر و شاهصهای مذهبی را مورد تحلیرل و بررسری
قرار دادهاند .مهمترین نتایی مستخرج از این پژوهش ،تدوین اصول سازماندهی فضایی بره عنروان الگرویی
برای برنامهریزی و طراحی بافتهای پر و هالی برهروردار از عناصرر شراهص مرذهبی اسرت (.میثراقی و
روحانی قادیکاللی . 2919 ،در پژوهشی دیگر که توس اگرسی 2در کشور ترکیه انجام گرفرت ،مشرخص
1 . Egresi
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شد که گردشگری مذهبی دارای ظرفیت زیادی برای توسعه در کشور ترکیه مریباشرد .همچنرین بیشرترین
ظرفیت برای توسعه در بخش مرکزی و آناتولی جنوب شرقی و همچنین در نیمه شرقی منطقره مدیترانره و
شرق منطقه دریای سیاه وجود دارد .این مناطق دارای انواع زیادی از سایتهای فرهنگی و مذهبی است .با
این حال تاکنون توسعه گردشگری بسیار کم بوده است (اگرسی. 1121 ،2
هر تند پژوهشهایی در هصوص گردشگری مذهبی و همچنین با عنوان شهر قم انجام شده است ،با ایرن
حال ،پژوهش حاضر تالش کرده است با بهرهگیری از مبانی نظری مررتب برا حروزۀ گردشرگری و تعیرین
معیارهای الزم و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ،بره تحلیرل اثرگرذاری گردشرگری مرذهبی در دو
بخش اقتصادی و اجتماعی در توسعه فضایی استان قم ،به عنوان استانی که در تمامی فصول سال به عنروان
مقصد و پذیرای گردشگران مذهبی داهلی و هارجی میباشرد ،بیرردازد و ایرن اثررات را مرورد تحلیرل و
ارزیابی قرار گیرد.
مبانی نظری
گردشگری مذهبی
امروزه گردشگری مذهبی با همۀ اجزا و گونههای مختلف ،به سبب ،ویژگیهای ساهتاری و کارکردی بارز
آن ،توانسته است در متن گردشگری جهانی جای گیرد ،به طروری کره حروزه نفروذ آن سراسرر جهران را
فراگرفته است (سانتوس . 1114 ،1در مفاهیم علمی تفاوتهایی میان گردشگری مذهبی و زیرارت وجرود
دارد ،در زمینه زیارت مدارک و مستندات تاریخی موجود از تمدنهای عظیم بینالنهررین و مصرر و سرایر
آثار و قرالن بر جای مانده از روزگاران پیش از تاریخ ،از دیرباز از سفرهای مذهبی هزاران نفر از انسانهرا
حکایت میکنند ،به طوری که تودههای متراکم انسانی از هزاران سال قبل به منظور انجام فرایض دینی هر
رنجی را بر هود هموار میکردند و راهی سفرهای دور و دراز میشدند .در واق انگیزه در زیرارت ریشره
در باورها و اعتقادات ،دینی -مذهبی دارد (مؤمنی و همکاران. 24 ،2983 ،
به عقیده شیندر ( ، 1114گردشگری مذهبی یکی از قدیمیترین و پررونقترین گردشگریهای گذشته و

1 . Egresi
2 . Santos
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حال حاضر در سراسر جهان است و قدمت آن به فرهنگ دینی میرسد .نگاهی به تاریخ گذشته در زمینۀ
سفرها و گردشهای مذهبی همچون مراسم مقدس یونانیان باستان در معابد آپلون ،سفرهای مصریان برای
دیدار از فراعنه (دورانت 2931 ،انجام مراسم مقدس ایرانیان باستان در معبد آناهیتای کنگاور و نظایر آن
شواهدی بر این مهم میباشد .درواق گردشگران مذهبی ،گردشگرانی فرهنگی هستند که برای زیارت
اماکن ،آثار ،یادمانهای مذهبی ،انجام اعمال مذهبی و دینی ،ترویی وآموزش و گذران اوقات فراغت در
مکانها و مراکز مذهبی سفر میکنند .با این وجود امروز گردشگری مذهبی با همهی اجزاء و گونههای
مختلف آن ،به سبب ویژگیهای ساهتاری و کارکردی هاص توانسته هود را در متن گردشگران جهانی
جای دهد ،به طوری که حوزه نفوذ آن سراسر جهان را فرا گرفته است (مومنی و همکاران. 1 ،2938 ،
جهانگردی با انگیزه مذهبی و زیارتی در عصر حاضر رونق زیادی یافته است به طوری که عیادتگاهها،
مساجد ،آرامگاهها ،امامزادهها ،کلیساها و غیره ،هر ساله پذیرای میلیونها نفر زالر و معتقد به هود هستند.
امروزه گردشگری مذهبی به سبب ویژگیهای ساهتاری و کارکردی هاص توانسته هود را در متن
گردشگری جهانی جای دهد ،به طوری که حوزه نفوذ آن ،سراسر جهان را فراگرفته است و بر اساس
برآوردهای صورت گرفته11 ،درصد از کل جریانهای گردشگری جهان به گردشگری مذهبی اهتصاص
داده شده است ( کروبی و همکاران. 411 :2913 ،
گردشگری و توسعه فضایی
گردشگری ،با ویژگیهای بارز و منحصربه فرد ،عالوه بر اینکه به یکی از بزرگترین و پرمنفعتترین صنای
اقتصادی جهان معاصر تبدیل شده است ،بستری برای ایجاد تغییرات در فضاهای جغرافیرایی فرراهم آورده
است .از این رو گردشگری مذهبی نیز در صورت شکلگیری مناسب میتواند منجرر بره افرزایش اشرتغال،
درآمد ،رونق اقتصادی و افزای

سطح امنیت در فضاهای مختلف جغرافیایی گرردد (محمرودی ،قاسرمی و

شایان . 32 :2914 ،بنابراین «توسعه گردشگری» نه تنها بستری را جهرت ارضرای نیازهرای متنروع طیرف
بزرگی از گردشگران هم سو با ظرفیتهای گردشگری و جایگاه عملکردیِ هر یک از مقصدها در مقیراس
ناحیهای  -ملی فراهم مینماید ،بلکه به واسطهی تعرادل در انتشرار فضرایی عوامرل برانگیزاننرده رشرد و
توسعه ،قلمرو جغرافیایی جامعه میزبان را نیز از تحوالت و مناف توسرعه گردشرگری مترأثر هواهرد نمرود
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(تقوایی و غفاری . 89 ،2981 ،از دیدگاه لو و مک کرتر برهورداری منطقهی مقصرد از نروعی تعرادل و
توازن فضایی ،در شکلگیری تصویر مقصد نقشی با اهمیت ایفا می کند .میتوان بخشهای مختلرف یرک
منطقهی مقصد را با آرایش فضایی در قالب گرهها ،محورها و پهنهها به تصویر کشید و هوشهبنردی کررد.
تجزیه و تحلیل جامعی از این هوشه بندی و نحوه ارتباط فضایی به ایجاد هویت مکانی و شفافیت بیشرتر
در تصویر کلی مقصد کمک هواهد نمود (لو و مک کرتر . 414 :1111 ،2با تأمل در مفهوم فضا وصنعت
گردشگری ،در مییابیم که گردشگری به لحا ماهیت در پیوندی دیرین و ناگسسرتنی برا ابعراد وعناصرر
مکانی -فضایی قرار میگیرد.
روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی است که با روش اسنادی و پژوهش میدانی تالش کرده اسرت
به شناهت و تحلیل اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان قم بیرردازد .مرحلره تحلیلری پر

از

شناهت و تحلیل معیارهای گردشگری مذهبی ،به روش تحلیل سلسله مراتبی 1است که مراحرل انجرام آن
به ترتیب زیر میباشد 2( :مدلسازی فرایند تحلیل سلسله مراتبی 1( ،طراحی پرسشرنامه ( 9تعیرین وزن
معیارها ( 4مقایسه زوجی گزینهها براساس معیارها ( 1آزمون سازگاری برای نبود تنراقض در تخصریص
اعداد برتری طرحها در مقایسه با سنجهها ( 1وزندهی نهایی و اولویتبندی معیارها و زیرمعیارها .پ

از

انجام مراحل ذکر شده ،دادههای به دست آمده از پرسشنامههای تکمیل شرده توسر کارشناسران مربوطره،
توس نرمافزار تحلیل سلسله مراتبی 9گزینههای مطرح شده در پرسشنامه برا توجره بره معیارهرا و اهرداف
تحقیق ،مورد ارزیابی قرار گرفته است .پ

از ارزیابی با توجره بره نترایی بره دسرت آمرده از تحلیرل ایرن

نرم افزار ،محدوده مورد مطالعه بر اساس سکونتگاهها با توجه به میزان تأثیر اولویتبنردی شردهانرد .بررای
تحلیل آماری و تکنیکهای ترسیمی مانند شکلهای ریاضی ،نقشهها ،جداول از نرمافزار سیستم اطالعرات
جغرافیایی 4استفاده شده است.

1 . Lew & McKercher
2. Analytical Hierarchy Process
3 . Expert Choice
4. Geographic Information Systems
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جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان برنامهریزی منطقهای و شرهری در اسرتان قرم و در منراطق مختلرف
اداری و سیاسی استان قم میباشد .تعداد پرسششوندگان به تعداد بخشهای استان قم که پنی بخش است،
تعداد پنی کارشناس در امور برنامهریزی منطقهای و شهری و کارشناسان حوزۀ گردشگری بودند که جمعراً
 11پرسشنامه بین کارشناسان توزی گردید .انتخاب افراد پرسششونده بر اسراس نمونرۀ در دسرترس بره
صورت هدفمند صورت گرفت .بدین منظور در ابتدا و با توجه به هدف پژوهش و همچنین کمی یا کیفی
بودن معیارها و زیرمعیارها ،آنها را طبقهبندی نمروده ،سری

بره تناسرب تعرداد معیارهرا و زیرمعیارهرای

قرارگرفته در هر طبقه ،سهمیه مناسبی از پرسششوندگان را به آنها اهتصاص دادیم و در نهایرت ،از میران
افرادی که دارای اطالعات کارشناسری مناسرب در هصروص معیارهرای مرذکور و از جهرت نروع کرار و
تخصیص نیز ترجیحاً درگیر فعالیتهای مرتب با آن میباشند ،انتخاب شدند.
معیارهای الزم برای سنجش تأثیرات گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی ،برر اسراس نظررات کارشناسران
امور برنامهریزی شهری و منطقهای به شرح جدول  2گردآوری و تدوین شده است.
جدول  .2معیارهای سنجش تأثیرات گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی
معیار

زیر معیار
افزایش نرخ اشتغال
افزایش تولیدات منطقهای (صنعت ،کشاورزی

اقتصادی

افزایش درآمد
کاهش تورم
مشارکت بخش هصوصی
افزایش فرهنگ و آگاهی های اجتماعی

اجتماعی و فرهنگی

بهبود هدمات (بهداشتی و درمانی ،آموزشی ،و...
افزایش امنیت اجتماعی و کاهش بزهکاری

منب  :یافتههای تحقیق

محدوده مورد مطالعه
استان قم بین  12و  91تا  11و  91درجه طول شرقی نسبت به نصفالنهرار گرینرویو و  21و  91ترا  14و
 21درجه عرض شمالی قرار گرفته است مرکز این استان ،شهر قم است .جمعیت شهرستان قرم برر اسراس
سرشماری سال  ،2911برابر با  2٬111٬189نفر بودهاست وسعت این شهرستان برابر برا وسرعت اسرتان قرم

تحلیل اثرات اقتصادی -اجتماعی گردشگری مذهبی در توسعۀ فضایی استان قم 242

میباشد .شهرستان قم دارای  1بخش و  21دهستان و  919آبادی دارای سکنه است .بخشهای قم عبارتنرد
از :بخش مرکزی ،جعفرآباد ،کهک ،سلفچگان و هلجستان میباشد .از لحا جغرافیای قم همسایه جنروبی
استان تهران است .بر اساس نترایی مرکرز آمرار ایرران ،شرهر قرم در سرال  2911دارای جمعیتری برابرر برا
 2٬112٬218نفر بوده است(مرکز آمار ایران . 2911،به عبارتی بیش از  19درصد جمعیت استان قم در شهر
قم ساکن بودهاند.

شکل .2موقعیت جغرافیایی استان قم به تفکیک

بخش ،منب  :استانداری قم2411 ،

2

1 . https://ghom.ir
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یافتههای تحقیق
الف) یافتههای توصیفی
تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی انجام شده اسرت .بره همرین منظرور بررای ارزیرابی
معیارهای گردآوری شده و رسیدن به اهداف مورد نظر ،پرسشنامه مربوط به این روش طراحی شده اسرت.
بر همین اساس تحلیل توصیفی شامل فراوانی به شرح زیر میباشد:
جدول .1فراوانی پرسش شوندگان بر اساس جنسیت ،نوع شغل ،تحصیالت و اشتغال
تعداد پرسششوندگان 11 :نفر
جنسیت

حرفه
(شغل سازمانی

تحصیالت

مرد

28

زن

3

دولتی

23

هصوصی

8

لیسان

فوق لیسان

مرد  29 :نفر
زن  4 :نفر
مرد 1 :
زن 9 :
دکترا

21

21

9

 1تا  21سال

 21تا  21سال

 21تا  11سال

9

21

3

سابقه اشتغال
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مقایسههای زوجی معیارهای اصلی
در ادامه ،برای انجام مقایسههایی بین معیارها و زیرمعیارها و امتیازدهی به هر معیار اقردام شرد .جردول 9
نشان دهنده اهمیت نسبی معیارهای کلی از دیدگاه هبرگان میباشد .نرخ ناسازگاری مقایسره زوجری ایرن
معیارها  1/1133بوده که نشان دهنده دقت بسیار باالی این مقایسه زوجی است .شکل  1نرخ ناسرازگاری
مقایسه زوجی معیارهای کلی را نشان میدهد.
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نمودار  .2معیارهای اصلی و زیرمعیارهای اثرات اقتصادی و اجتماعی،
جدول  .9ماتری

ارجحیت نسبی معیارهای اصلی

معیارهای کلی

اقتصادی

اجتماعی

اقتصادی

2

4

اجتماعی

2/4

2

100
80
60
40
20
0
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شکل  .1نرخ ناسازگاری مقایسه زوجی معیارهای کلی،
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مقایسه زوجی زیر معیارها
پ

از مقایسه معیارهای کلی سنجش شاهصهای ارزیابی اثرات گردشگری مذهبی برر توسرعۀ فضرایی،

زیرمعیارهای هر یک از معیارهای اصلی به صورت زوجی با یکدیگر مقایسه میشوند.
مقایسههای زوجی زیر معیارهای اقتصادی
جدول  4نشان دهنده اهمیت نسبی زیرمعیارهای اقتصادی از دیدگاه هبرگان مریباشرد .نررخ ناسرازگاری
مقایسه زوجی زیرمعیارهای اقتصادی  1/198است که نشان دهنده دقت بسیار باالی ایرن مقایسره زوجری
است .شکل ( 9نرخ ناسازگاری زیرمعیارهای اقتصادی را در نرمافزار تحلیل سلسله مراتبی نشان میدهد.
جدول  .4ماتری
زیرمعیارهای اقتصادی

ارجحیت نسبی زیر معیارهای اقتصادی

افزایش نرخ

افزایش

افزایش

اشتغال

تولیدات

درآمد

کاهش تورم

مشارکت بخش
هصوصی

افزایش نرخ اشتغال

2

2/1

1

4

9

افزایش تولیدات

1

2

1

1

9

افزایش درآمد

2/1

2/1

2

2/9

2/9

کاهش تورم

2/4

2/1

9

2

1

مشارکت بخش هصوصی

2/9

2/9

9

2/1

2
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شکل  .9نرخ ناسازگاری مقایسه زوجی زیر معیارهای

اقتصادی ،منب  :یافتههای تحقیق

مقایسههای زوجی زیر معیارهای اجتماعی
جدول  1نشان دهنده اهمیت نسبی زیرمعیارهای اجتماعی از دیدگاه هبرگان مریباشرد .نررخ ناسرازگاری
مقایسه زوجی زیرمعیارهای اجتماعی  1/128است که نشان دهنده دقت بسیار هوب این مقایسره زوجری
است ( دلبری و داوودی . 14 :2912 ،شکل  4نرخ ناسازگاری زیرمعیارهای اجتماعی را در نرمافزار تحلیل
سلسله مراتبی نشان میدهد.
جدول  .1ماتری

ارجحیت نسبی زیر معیارهای اجتماعی
بهبود هدمات

افزایش امنیت اجتماعی

زیرمعیارهای اجتماعی

افزایش فرهنگ و آگاهی

1
9

افزایش فرهنگ و آگاهی

2

9

بهبود هدمات

2/9

2

2

افزایش امنیت اجتماعی

2/1

2/9
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شکل  .4نرخ ناسازگاری مقایسه زوجی زیر معیارهای

اجتماعی ،منب  :یافتههای تحقیق
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محاسبه وزن نسبی معیارها و زیر معیارها
برای محاسبه وزن نسبی از روشهای مختلفی استفاده میشود .از میان این روشها ،بیشرتر از روش بُرردار
ویژه استفاده شده است ،اما در صورتی که ابعاد ماتری ها زیاد باشند محاسبهی مقرادیر و بُردارهرای ویرژه
طوالنی و وقتگیر هواهد بود ،مگر اینکه از نرمافزارهای رایانهای برای حل آن کمک گرفته شود .به همین
دلیل ،تهار روش تقریبی زیر مورد استفاده قررار مریگیررد 2 :مجمروع سرطری 1 ،مجمروع سرتونی9 ،
میانگین حسابی  4میانگین هندسری( دلبرری و داوودی . 13 :2912 ،در ایرن پرژوهش از روش میرانگین
هندسی استفاده شده است .در این روش برای محاسبه وزن نسبی گزینهها ابتدا میانگین هندسی سرطرهای
ماتری

معیار را به دست میآوریم و سی

آنها را نرمال مینماییم .در ادامه وزن نسبی معیارهای کلری و

زیرمعیارها محاسبه شده است.
محاسبه وزن نسبی معیارهای اصلی
جدول  1وزن نسبی معیارهای کلی پژوهش حاضر را نشان میدهد .دو معیار اقتصادی و اجتمراعی کره بره
عنوان معیارهای اصلی در بررسی تأثیرات گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی دستهبندی شرده اسرت ،بره
صورت مقایسه دو به دو و وزن نسبی آنها با یکدیگر محاسبه شده است.
جدول  .1وزن نسبی معیارهای کلی
متوس هندسی

وزنهای نرمال شده

اقتصادی

1/481

اجتماعی

1/181

منب  :یافتههای تحقیق

برای نرمال کردن معیارهای کلی ،ابتدا متوس هندسی آنها را با یکدیگر جمر نمروده و سری
هندسی هر یک از آنها را بر عدد بدست آمده تقسیم میکنیم (دلبری و داوودی: 13 :2912 ،
1/324+2/129+2/141 =1/131

متوسر

تحلیل اثرات اقتصادی -اجتماعی گردشگری مذهبی در توسعۀ فضایی استان قم 249

محاسبه وزن نسبی زیر معیارهای اقتصادی
جدول  3محاسبه وزن زیرمعیارهای اقتصادی تأثیرات گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی را نشان میدهد.
پنی معیار افزایش نرخ اشتغال ،افزایش تولیدات ،افزایش درآمد ،کاهش تورم و مشارکت بخرش هصوصری
به عنوان سنجش این ارزیابی در جدول فوق اراله شده است.
جدول  .3وزن نسبی زیر معیارهای اقتصادی
زیرمعیارهای اقتصادی

وزنهای نرمال شده

متوسط هندسی

افزایش نرخ اشتغال

1/141

افزایش تولیدات

1/114

افزایش درآمد

1/293

کاهش تورم

1/231

مشارکت بخش هصوصی

1/241

منب  :یافتههای تحقیق

2/352 + 2/825 + 1/323 + 1/659 + 1/434 = 9/593

اعداد بدست آمده نشان حاکی از آن است کره گردشرگری مرذهبی بیشرترین اثرر اقتصرادی را برا افرزایش
تولیدات و سی

اشتغال افراد در توسعۀ فضایی مناطق بر جای میگذارد .هر تند سایر اثرات اقتصادی آن

نیز قابل توجه است.
محاسبه وزن نسبی زیر معیارهای اجتماعی
جدول  8محاسبه وزن زیرمعیارهای اجتماعی تأثیرات گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی را نشان میدهد.
سه معیار افزایش فرهنگ و آگاهی  ،بهبود هدمات و افزایش امنیت اجتماعی به عنوان سنجش این ارزیابی
در جدول فوق اراله شده است.
جدول  .8وزن نسبی زیرمعیارهای اجتماعی
زیرمعیارهای اجتماعی

متوس هندسی

وزنهای نرمال شده

افزایش فرهنگ و آگاهی

1/411

بهبود هدمات

1/113

افزایش امنیت اجتماعی

1/191

منب  :یافتههای تحقیق

2/466 + 1/574 + 1/249 = 5/289
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با توجه به نتایی حاصل آمده میتوان گفت گردشگری مذهبی باعث افزایش تبادالت فرهنگی و اطالع-
رسانی در مناطق گردشگرپذیر شده و در کنار بهبود هدماترسانی و افزایش امنیت اجتماعی ،در توسعۀ
فضایی مناطق گردشگری نیز اثرگذاری قابل توجهی دارد.
رتبهبندی شاخصهای ارزیابی تاثیرات گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی
در یک فرایند سلسله مراتبی وزن نهایی گزینهها از مجموع حاصلضرب اهمیت معیارها در وزن گزینهها به
دست میآید .برای این کار از اصل ترکیب سلسله مراتبی که منجر به یک بردار اولویت با در نظرر گررفتن
همه قضاوتها در تمامی سطوح سلسله مراتبی میشود ،اسرتفاده هواهرد شرد (دلبرری و داوودی:2912 ،

: 18
امتیاز نهایی گزینه VH :H

ضریب اهمیت معیار Wk :K

ضریب اهمیت زیرمعیار Wi : i

امتیاز گزینه  jدر ارتباط با معیار یا زیرمعیار gij : i

نتایج کلی تاثیر گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی
در این بخش از پژوهش ،نتایی حاصل از اولویتبندی معیارهای تأثیر گردشگری مذهبی بر توسعه فضرایی
اراله شده است .این تأثیرات بر اساس اولویت و میزان تأثیر بر توسعه فضایی دستهبندی شدهاند.
شکل  1نتایی حاصل از اولویتبندی معیارهای تأثیر گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی را نشان میدهرد.
در این اولویتبندی معیار اقتصادی با  11درصد بیشترین تأثیر را بر توسعه فضایی را دارا میباشرد و پر
از آن معیار اجتماعی با  %94تأثیر را بر توسعه فضایی دارد.

اقتصاد …
اجتماعی

29
شکل  .1نتایی حاصل از اولویت بندی معیارهای تاثیر گردشگری مذهبی بر توسعه

فضایی ،منب  :یافتههای تحقیق
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شکل  1نتایی حاصل از اولویتبندی زیرمعیارهای اقتصادی تأثیر گردشگری مذهبی برر توسرعه فضرایی را
نشان میدهد .در این اولویتبندی زیرمعیار مشارکت بخش هصوصی با بیشترین میزان تأثیر در رتبه اول و
معیار کاهش تورم با کمترین میزان تأثیر بر توسعه فضایی در رتبه آهر قرار دارد.
40
30

20
10
0
مشارک

ب

کاه

تور

اف ای

در مد

اف ای

تولید

نر اشنت ال

خصوصی

شکل  .1نتایی حاصل از اولویتبندی تأثیرات معیارهای اقتصادی گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان قم
منب  :یافتههای تحقیق

شکل  3نتایی حاصل از اولویتبندی زیرمعیارهای اجتماعی تأثیر گردشگری مذهبی برر توسرعه فضرایی را
نشان میدهد .در این اولویتبندی زیرمعیار بهبود هدمات و زیرساهتها با بیشترین میرزان ترأثیر در رتبره
اول و معیار افزایش فرهنگ و آگاهی در رتبره دوم قررار دارد .معیرار افرزایش امنیرت اجتمراعی و کراهش
بزهکاری از نظر هبرگان و کارشناسان با کمترین میزان تأثیر بر توسعه فضایی در رتبه آهر قرار دارد.
50
40
30
20
10
0
اف ای

امنی

اجتماعی

بهبود خدمات

اف ای

فرهن

و

گاهی

شکل  .3نتایی حاصل از اولویتبندی تأثیرات معیارهای اجتماعی گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی،
منب  :یافتههای تحقیق
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در ادامه بررسی اراله نتایی حاصل ازیافته های پژوهش حاضر ،به بررسی معیارهرای تأثیرگرذار گردشرگری
مذهبی بر توسعه فضایی استان قم پرداهته هواهد شد که به تفکیک بخش در جرداول  1و  21ارالره شرده
است .الزم به ذکر است که استان قم تنها استان کشور میباشد که تنها از یک شهرستان تشکیل شده اسرت.
این استان دارای پنی بخش به نام های بخرش مرکرزی ،کهرک ،سرلفچگان ،جعفرآبراد و بخرش هلجسرتان
میباشد.
جدول  .1نتایی حاصل از ارزیابی و اولویتبندی تأثیرات اقتصادی گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان قم
محدوده (بخش

مرکزی

کهک

سلفچگان

جعفرآباد

هلجستان

(درصد

(درصد

(درصد

(درصد

(درصد

افزایش نرخ اشتغال

12

11

22

3

1

افزایش تولیدات

12

13

29

3

1

افزایش درآمد

43

21

21

22

22

کاهش تورم

42

18

24

1

8

مشارکت بخش هصوصی

19

21

11

9

9

معیارهای اقتصادی

منب  :یافتههای تحقیق

جدول  .21نتایی حاصل از ارزیابی و اولویتبندی تأثیرات اجتماعی گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان قم
محرررردوده

مرکزی

کهک

سلفچگان

جعفرآباد

هلجستان

(درصد

(درصد

(درصد

(درصد

(درصد

افزایش فرهنگ و آگاهی

11

24

12

1

1

بهبود هدمات

91

23

18

22

1

افزایش امنیت اجتماعی

99

21

12

21

21

(بخش
معیارهای اجتماعی

منب  :یافتههای تحقیق

تحلیل اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی
جاذبههای مذهبی ،زیارتگاهها و اماکن مقدس هر ساله تعداد زیادی از گردشگران را به سوی هرود جرذب
میکنند .تاسیسات اقامتی و پذیرایی این نوع از گردشگری مانند مسافرهانهها و زالرسراها با توجه به بافت
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اجتماعی -فرهنگی و عقیدتی گردشگران و جامعه میزبان دارای ویژگیهای هاص هود اسرت کره در هرر
کشوری از تنوع بسیار باالیی برهوردار میباشد (آقاجانی و فراهانی فرد ، 11 :2914 ،و نکته قابل توجه در
این زمینه این است که گردشگری مذهبی یکی از اَشکال مهم گردشگری است که با توجه به نگررشهرای
دینی و فطری و گاه غلبه جنبه احساسی در افراد ،بر موان آب و هوایی غلبه مینماید .یعنی اگر شخص یرا
گروهی بخواهد به منظور زیارت به مقصدی مذهبی و فرهنگی سفر کند ،موان آب و هوایی موجرب لغرو
شدن و یا حتی به تاهیر انداهتن آن نیز نخواهد شد .بردین ترتیرب برا تغییررات فصرل و تحروالت آب و
هوایی مشاهده میشود که تعداد گردشگری و بازدید از شهرها و مراکز مذهبی دتار تغییر نمریشرود .ایرن
نشان از اهمیت ویژه و جایگاه مهم گردشگری مذهبی در بین جامعه و اقشار مختلف با اعتقادات و عقایرد
متفاوت دینی است و این امر یکی از موارد مهم برای توسعه هر کشروری محسروب مریشرود .از ایرن رو
پرداهتن به اثرات گردشگری مذهبی به صورت کارشناسی و علمی از ملزومات تحقیقات در هر جامعرهای
می باشد .هدفی که این تحقیق به دنبال آن برود ،بررسری ترأثیرات گردشرگری مرذهبی برر توسرعه فضرایی
میباشد که در دو معیار اقتصادی ،و اجتماعی تقسیمبنردی شردند .ایرن معیارهرا نیرز دارای زیرمعیارهرایی
جهت سنجش میزان تأثیر بر سکونتگاههای انسانی بوده و هر یک دارای میزانی از تأثیر برر توسرعه فضرایی
بودند.
نتایی این پژوهش که در اَشکال  1 ،8و  21نیز آمده است ،نشان از تأثیرات اقتصادی گردشگری مذهبی بر
توسعه فضایی دارد .به طوری که این میزان به تنهایی بیش از نیمری از ترأثیر یعنری  11درصرد را بره هرود
اهتصاص داده است .زیرمعیارهای سنجش ترأثیر گردشرگری مرذهبی برر توسرعه فضرایی نیرز بره ترتیرب
مشارکت بخش هصوصی باالترین میزان تأثیر ،افزایش نرخ اشتغال در رتبره دوم ،افرزایش تولیرد در رتبره
سوم ،افرایش درآمد در رتبه تهارم و در رتبه آهر یعنی کمترین میزان تأثیر گردشگری مذهبی برر توسرعه
فضایی کاهش تورم قرار دارد .این میزان اهمیت نشان از توجه اساسی به گردشگری مذهبی دارد تررا کره
مشکل اساسی بسیاری از جوام کنونی بحث رکود اقتصرادی و بریثبرانی آن دارد .رفر مشرکل اقتصرادی
می تواند تأثیر بسیار زیادی بر رف مشکالت ته در بخش اجتماعی و فرهنگی داشته باشد .از اینرو میتوان
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نتیجه گرفت که تأثیر اقتصادی گردشرگری مرذهبی نشران از اهمیرت آن در برنامرهریرزی توسرعه فضرایی
سکونتگاههای انسانی دارد.
اف ای

در مد

در مد

اف ای

اف ای
تولید

اف ای
اشت ال

خصوصی

مشارک
ب

اجتماعی

اف ای
امنی

اجتماعی

اف ای
گاهی

شهری

بهبود خدمات

شکل  .8نتیجه کلی از میزان تأثیر گردشگری مذهبی بر توسعه

فضایی ،منب  :یافتههای تحقیق

عالوه بر این ،معیار اجتماعی با  94درصد از مجموع اثرات بر توسعۀ فضایی بعد از معیار اقتصادی در رتبه
بعدی میزان تأثیر گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی قرار دارد .زیرمعیارهای آن به ترتیب بهبرود هردمات
شهری از جمله بهداشت ،هدمات آموزشی و تفریحی و بسیاری دیگر در رتبه اول میزان ترأثیر گردشرگری
مذهبی بر توسعه فضایی قرار دارد .زیرمعیار افزایش فرهنگ اجتماعی در رتبره دوم قررار دارد و زیرمعیرار
افزایش امنیت اجتماعی و کاهش بزهکاری در رتبه آهر قرار گرفته است .این رتبهبندی نشان میدهرد کره
اگر گردشگری مذهبی مورد توجه دولتها و حکومتها قرار گیرد ،به دلیل تأثیرات اقتصادی آن مریتروان
به توسعه زیرساهتهای شهری و هدمت رسانی به مردم پرداهت .به طور طبیعی هر تقدر بر گردشگری
آن هم گردشگری همیشه فعال مذهبی توجه شود ،تأثیراتی نیز بر ساهتار اجتماعی و به هصوص هردمات
آن هواهد داشت ،زیرا بسترسازی و هدمترسانی به زالران و مسافران زیارتی از اهم اقدامات هر سازمانی
میباشد .همچنین به دلیل تأثیر معنوی گردشگری مذهبی بر جوام میتوان شاهد افزایش فرهنگ اجتماعی
و نوع دوستی در بین ساکنان اماکن مذهبی باشیم .به عقیده کارشناسان گردشگری مذهبی بر فرهنگ جامعه
هدف تأثیر مثبت هواهد داشت و این تأثیر میتواند هم موجب افزایش امنیت اجتماعی شود و هم موجرب
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کاهش بزهکاری در جامعه شود .از اینرو توجه به تأثیرات گردشگری مذهبی بر ساهتار اجتمراعی جوامر
هدف ،میتواند یک راهکار مناسب و توسعهگرا برای برنامهریزان شهری و منطقهای و حاکمان مدنی باشد.

شکل  .1رتبهبندی تأثیرات اقتصادی گردشگری مذهبی بر توسعهی فضایی استان قم

منب  :یافتههای تحقیق

شکل  .21رتبهبندی تأثیرات اجتماعی گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان قم

منب  :یافتههای تحقیق
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نتیجهگیری
گردشگری مذهبی پدیده هاصی است که به اَشکال مختلفی ،جن

و گروههای سنی ،پیروان مرذهبی،

فعاالن سیاسی ،اقلیتهای قومی ،دارندگان تخصص ،ثروت ومهارت را تحت تأثیر قرار میدهرد و در
مواردی نیز به شکل عام و همگانی ظاهر میشود و به همین دلیل آثار و پیامدهای متعدد وگوناگونی را
بر جای میگذارد .گردشگری مذهبی اثرات اجتماعی و اقتصادی هاصی را بر سکونتگاههای انسرانی و
مناطق مذهبی به جا میگذارد که باعث تغییر ساهت اجتماعی و اقتصرادی آنهرا مریشرود .از جملره
استانهایی که تحت تأثیر گردشگری مذهبی قرار گرفته است استان قم میباشد که سالیان درازی است
میزبان مسافران و زالران اماکن مذهبی و مقدس بوده است .بره طروری کره اسرتان قرم پر

از اسرتان

هراسان رضوی دومین استان مذهبی در بین استانهای کشور میباشد .همرین جایگراه هراص موجرب
توجه ویژه مسئوالن استان به صنعت گردشگری و نوع مذهبی آن شده است .از اینررو هردفی کره ایرن
پژوهش به دنبال آن بود ،بررسی تأثیر گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان قرم مریباشرد کره در
مرحله اول به گردآوری معیارهای سنجش میزان تأثیر گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی پرداهته شد
و دو معیار اصلی اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی دستهبندی گردید .هر معیار جهت سنجش هود دارای
زیرمعیارهایی میباشد که معیار اقتصادی شامل پنی زیرمعیار افزایش نررخ اشرتغال ،افرزایش تولیردات،
افزایش درآمد ،کاهش تورم و مشارکت بخرش هصوصری و معیرار اجتمراعی – فرهنگری شرامل سره
زیرمعیار افزایش فرهنگ اجتماعی ،افزایش امنیت اجتماعی و بهبود هدمات و زیرساهتها مریباشرند.
در رتبه بندی که توس کارشناسان از میزان تأثیر گردشگری مذهبی بر توسرعه فضرایی انجرام گرفرت،
مشخص شد که تأثیرات اقتصادی آن به میزان  11درصد از کرل ترأثیرات توسرعه فضرایی را بره هرود
اهتصاص داده است .پ

از معیار اقتصادی ،معیار اجتماعی و فرهنگی در رتبه دوم با  94درصرد قررار

گرفت .در نتیجهی این اولویتبندی مشخص شد که هر ته تأثیرات توسعه فضایی گردشگری مرذهبی
در بخش اقتصادی بیشتر باشد ،تأثیر آن نیز بر معیارهای اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیرگذار هواهد برود.
در بخش دوم تحقیق حاضر ،به بررسی همین معیارها در محدوده مورد مطالعه پرداهته شد که برر ایرن
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اساس ،بخش مرکزی شهرستان قم دارای بیشترین تأثیر از توسعه فضایی گردشگری مذهبی میباشرد و
این نشان از تأثیر نامتوازن گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان قرم دارد .دلیرل آن نیرز در امراکن
مذهبی مهم و شاهص در شهر قم به عنروان یکری از کالنشرهرهای مهرم ایرران ماننرد حررم حضررت
معصومه (س  ،هانه امام همینی (ره و مسجد مقدس جمکران در نزدیکی شهر قم میباشد .بره طرور
کلی از هشت زیرمعیار بررسی شده به منظور تأثیرات گردشگری مذهبی بر توسعه فضرایی اسرتان قرم،
در پنی زیرمعیار بخش مرکزی شهرستان قم (استان قم در رتبه اول و متوس  11درصد قرار گرفرت.
دو بخش سلفچگان در رتبه دوم و بخش کهک در رتبه سوم میزان تأثیر از کل نتایی حاصل شرده قررار
گرفتند .دو بخش جعفرآباد و هلجستان کمترین میزان تأثیر را از گردشگری مذهبی بر توسرعه فضرایی
هود داشتند .از این رو میتروان گفرت :یافترههرای تحقیرق برا نترایی ابرراهیمزاده ( ، 2911در تحقیرق
برنامهریزی استراتژیک توسرعه گردشرگری برا تأکیرد برر گردشرگری مرذهبی در شرهر قرم ،احمردی
شاپورآبادی و سبزآبادی ( 2911در مدل راهبردی سوات ،ظرفیتهرای توسرعه گردشرگری مرذهبی ر
فرهنگی کالن شهر قم ،میثاقی و روحانی قادیکاللی ( 2919در اصول سازماندهی فضرایی بافرتهرای
شهری برهوردار از عناصر شاهص مرذهبی و اگریسری ( 1121در تحقیرق ظرفیرتهرای گردشرگری
مذهبی برای توسعه در کشور ترکیه همسو بوده و یافتههای آنان را تأیید میکنرد .در نهایرت مریتروان
گفت؛ نتایی پژوهش حاضر ،تأثیر صنعت گردشگری و گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان بوده
و بعالوه اینکه تأثیر نامتوازن و نامتعادل گردشگری مذهبی در استان قم را نشام میدهد که در صرورت
عدم توجه مسئوالن و برنامهریزان ،میتواند در آینده موجب بروز مشکالت و تالشهرایی اساسری در
ابعاد اقتصادی و اجتماعی در استان قم گردد .از ایرن رو و برا توجره بره اثررات اقتصرادی و اجتمراعی
بدست آمده پیشنهاد میشود؛
 تبلیغات گسترده برای جذب گردشگر داهلی و هارجی به استان انجام شود؛ برنامهریزیهای استانی مناسب برای مدیریت رویدادهای بزرگ مذهبی در سطح منطقه و کشور و یابا مشارکت سایر کشورها مد نظر قرار گیرد.
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 برنامهریزی الزم از سوی مسئوالن استانی برای جذب سررمایههرای دولتری و بخرش هصروص درتوسعۀ زیرساهتها و تأسیسات رفاهی صورت پذیرد.
 توسعۀ انواع گردشگری و امکانات مختلف تجاری و بازرگانی جدید و پیشرفته در در کنار اماکنزیارتی در دستور کار مسئوالت استانی قرار گیرد.
 -درآمدهای حاصل از گردشگری به تناسب و بر اساس اولویت در سطح استان سرمایهگذاری شود.
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