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مریم درویشی  ،استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه ،امیدیه ،ایران

تاریخ دریافت1911/11/5 :

تاریخ پذیرش1411/4/82 :

چکيده
گردشگری مذهبی یکی از پنج شاخه ی اصلی گردشگری از نظر سازمان تجارت جهانی میباشد .محبوبیت سفرهای
زیارتی در دهههای اخیر افزایش یافته و گردشگری مذهبی بخش مهمی از پویایی اقتصاد گردشگری جهان را به خود اختصاص
داده است .هدف از انجام این پژوهش بخشبندی و تعیین نیمرخ روانشناختی– جمعیتشناختی و رفتاری زائرین کربال در آیین
ساالنهی اربعین است .این پژوهش بر اساس هدف ،کاربردی و براساس چگونگی جمعآوری دادهها توصـیفی -پیمایشی است.
جامعهی آماری این پژوهش شامل زائرین کربال در آیین ساالنهی اربعین است که از مرزهای استان خوزستان تردد کردهاند.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از الگوریتم شبکههای عصبی با استفاده از نقشههای خود سازمانده استفاده شده است .یافتههای
پژوهش سه دستة متفاوت از زائرین با انگیزههای مختلف سفر را نشان داد .این سه دسته از گردشگران به نامهای بیشتر
گردشگر تا زائر ( گردشگران زائر) ،بیشتر زائر تا گردشگر (زائرین گردشگر) و زائرین نامگذاری شدند .نتایج این پژوهش نشان
داد که گردشگران هر بخش دارای ویژگیهای روانشناختی ،جمعیتشناختی و رفتاری خاص خود میباشند .بر این اساس،
راهبردهای بازاریابی برای توسعة فعالیتهای گردشگری متناسب با هر بخش باید متفاوت باشد.

کليد واژهها :گردشگری مذهبی ،بخش بندی ،نقشههای خود سازمانده ،زائرین کربال

 .1این مقاله مستخرج از پایان نامه ای با همین عنوان در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز می باشد.
 . 2نویسنده مسئول،

Email: darvishi@iauo.ac.ir
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مقدمه
سفر با انگیزه مذهبی ،یکی از قدیمی ترین اشکال تحرک در جهان است و در حال حاضر بـه عنـوان یـک
بخش عمده و نوظهور در صنعت گردشگری به حساب میآید ( 8112 ،WTO1؛ کالینز .)8111 ، 8این نوع
گردشگری نمایانگر یک بخش قابل توجه ،در حال رشد ،در حال تکامل و به طور فزاینده متنوعی از بـازار
جهانی گردشگری میباشد (شارپلی .)8111 ، 9گردشگری مذهبی نه تنها لزومـا فراخـوانی بـرای معنویـت
نیست ،بلکه به عنوان یک پیشران اقتصادی مهم نیز شناخته میشود (سانچز و همکاران.)8112 ، 4
گردشگری مذهبی بازار عظیمی است که به میزان قابل توجهی در درآمد بسیاری از کشورها سـهیم اسـت.
کلیساها ،مساجد ،معابد ،عبادتگاهها ،کنیسهها ،گوردواراها و دیگر مکانهای دارای اهمیت مذهبی صـدها و
هزاران نفر گردشگر را در سطح جهان به خود جلب کردهاند (رشید .)8112،
امروزه اقتصاددانان به دلیل اهمیت گردشگری در توسعهی اقتصادی -اجتمـاعی کشـورها از آن بـه عنـوان
اقتصاد نامرئی نام میبرند (بابایی سمیری و همکاران.)1918 ،
توسعهی اقتصادی و شهری در بسیاری از مناطق مرهون رشـد صـنعت گردشـگری و ورود زائـران اسـت
(آلوارادو سیزو 5و همکاران .)8112 ،چرا که شواهد نشان دهنده نقش کلیدی دین در زندگی مردم ،نه تنهـا
در شیوههای روزمره مانند خوردن ،نوشیدن و لبـاس پوشـیدن بلکـه در شـیوههـای گردشـگری ،از جملـه
انتخاب مقصد و انگیزههای سفر است.
تعدادی از نظریههای معتبر نظیر سلسله مراتب نیازها و عوامل فشار /کشش در زمینهی گردشگری به طـور
گستردهای مورد استفاده قرار میگیرند ،با این حال به نظر میرسد انگیزهی سفر به مکانهای مقدس بسـیار
زیاد ،پیچیده و همچنین مستلزم وارد شدن در درون روابط قـدرت ،خواسـتههـای درونـی و فـو العـادهی
تجربههای مذهبی است.
برای نشان دادن پیچیدگی انگیزههای گردشگری مذهبی میتوان به تحقیقاتی در سطح جهان اشاره کرد کـه
1. World turism organization
2. Collins
2. Sharpley
3. Sánchez
5. Ilia Alvarado-Sizzo
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نشان میدهد مردم برای بازدید از مکانهـای مـذهبی بـه تنهـایی توسـط عوامـل خـارجی نظیـر تبلیتـات
موسسات مذهبی تحریک نمیشوند؛ بلکه دستهای از عوامل دیگر شامل انگیـزههـای غیـر مـذهبی نیـز بـه
شدت دخیلاند .محققان گردشگری دریافتهاند که گردشگران مذهبی ممکن است به دالیلی ماننـد سـتایش
از طبیعت و ارتقای آموزشی و فرهنگی از جمله آرامش و خودشناسی از مکانهـای مقـدس بازدیـد کننـد
(ترزیدو 1و همکاران.)8112 ،
گردشگری مذهبی را نمیتوان مانند گذشته به وضوح تعریف کـرد .واقعیـت ایـن اسـت کـه دوگانـههـای
گذشته که قبالً استفاده میشده است دیگر در دنیای پست مدرن امـروز قابـل اسـتفاده نیسـت .فـرا تحلیـل
تحقیقات انجام شده در این حوزه نشان میدهد که بسـیاری از انـواع مختلـف گردشـگران -و نـه بازدیـد
کنندگان با انگیزه مذهبی به تنهایی -انگیزهی سفر به مقصدهای معنوی به منظور جستجوی تحول معنـوی،
روشنگری ،دانش و پیوندهای اجتماعی دارند .مفهومی از بازدید سکوالر بـرای تککیـد بـر سـفر بـه امـاکن
مقدس با انگیزههای غیر مذهبی نیز ایجاد شده است .این رویکردهـا درک جـامعتـری از تالقـیهـای بـین
جهانگردی و مذهب و یا معنویت را موجب میشود (کریالوا.)8111 ،8
اگر چه گاهی زیارت و گردشگری به عنوان دو پدیدهی ضد هم دیده شدهاند :زیارت بـا دیـن ،نجـات یـا
تقدس مرتبط بوده در حالیکه گردشگری بهعنوان موضوعی کفرآمیز ،لـذتبخـش و مبتـذل شـناخته شـده
است ،با این وجود ،این دو؛ چندان دو قطبی نیسـتند :دیـن مخـالف تجـاریسـازی و سـرگرمی نیسـت و
گردشگری لزوما بیمعنی و یک فعالیت مصرفی سطحی نمیباشد و میتوان آن را نیز بامعنا ،دارای هویت،
در ارتباط با وضعیت اجتماعی و توام با روابط دید .همانگونه که ممکن است زائران از امکانات و خدمات
توریستی استفاده کنند ،گردشگران تفریحی نیز ممکن است در فعالیتهای مذهبی مشارکت کنند (آلـوارادو
سیزو و همکاران .)8112 ،طبق پژوهشهای کریسـتیا و همکـارانش در سـال  ،8115محبوبیـت سـفرهـای
زیارتی در دهههای اخیر مشخص شده و گردشگری مذهبی بخـش مهمـی از پویـایی اقتصـاد گردشـگری

1.Terzidou
2. Kirillova
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جهان را به خود اختصاص داده است .دین و جهانگردی ارتبـاط تنگـاتنگی دارنـد (استاوسـبر .)8111 ،1
ووکونیچ )8118( 8خاطرنشان میکند که «رابطهی بین دین ،جهانگردی و اقتصـاد یـک همزیسـتی مناسـب
است» و دین به عنوان یکی دیگر از کاالهای قابل فـروش در جامعـهی مصـرفی امـروزی در آمـده اسـت
(اولسن.)8119 ،9
همچنین مشخص شده است که در رابطه با سایر محصوالت گردشگری ،پدیدهی مذهبی زمینهی تحقیقاتی
محدودی دارد .متخصصان معتقدند که هم بازار گردشگری مذهبی و هم ارتباطات بازاریابی در ایـن زمینـه
کمتر مطالعه شده است (کریستیا 4و همکاران.)8115 ،
در صنعت گردشگری ،بسیاری از تصمیمات کلیدی و استراتژیک از جمله انتخاب بخش هدف و توسعهی
یک آمیختهی بازاریابی مناسب برای پاسخگویی به تقاضای این بخش ،بر اساس مطالعات بخشبندی بازار
انجام میشوند(دولنیکار 5و همکاران .)8114 ،بخشبندی بازار میتواند در توسعهی محصوالت و خدمات
مناسبِ هر یک از بخشهای بازار هدف به بازاریابان کمک کند .قلب بازاریابی راهبردی جدید به واسـطهی
بخشبندی ،هدفگذاری و جایگاهیابی توصیف میشود و بخشبنـدی نخسـتین گـام ضـروری در جهـت
رویکرد بازاریابی هدفمند است (حسن 6و همکاران .)8115 ،بخشهـا ممکـن اسـت بـر اسـاس جمعیـت،
موقعیت روانی ،رفتاری یا جترافیایی انتخاب شوند (دوتـا 2و همکـاران .)8115 ،یکـی از روشهـای قابـل
استفاده در بخشبندی بازار ،استفاده از شبکههای عصـبی مصـنوعی اسـت .علـت اسـتفاده از آن ،انعطـاف
پذیری در ساختن مدل و تواناییاش در استفاده از اطالعات جدید است(کوهن.)8111 ،2
استان خوزستان با دارا بودن مرز زمینی گسترده با کشور عرا هر ساله در مراسم اربعین پـذیرای جمعیـت
زیادی از زائران از سراسر کشور میباشد .این جمعیت عظیم زائر میتواند بـرای اسـتان خوزسـتان مزیـت
رقابتی ایجاد کند .با توجه به نیاز به همگامی با این تحـوالت محیطـی ،نـاگزیر از توجـه بـه نیمـرخ روان-
1. Stausberg
2. Vukonić
3. Olsen
4. Cristea
5. Dolnicar
6. Hasan
7. Dutta
8. Cohen
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شناختی و جمعیت شناختی در زمینهی رفتار زائرین میباشیم .فهم و درک تاثیر عوامل ذکـر شـده در بـین
زائران ،میتواند مسئولین را در تصمیم گیری درست و تدوین و اجرای برنامههای عملیاتی مناسـب یـاری
رساند.
با بررسی مقاالت مرتبط با گردشگری مذهبی مشخص گردید که تاکنون ،پژوهشی در خصوص بخش
بندی اثربخش زائرین کربال انجام نشده است؛ بنابراین در این پژوهش سعی بر این است تا به این مسئله
پرداخته شود .با توجه به موارد فو  ،این پژوهش بر آن است تا به سواالت زیر پاسخ دهد:
سوال اصلی :بخشبندی و نیمرخ روانشناختی– جمعیت شناختی و رفتاری زائرین کربال در آیین ساالنهی
اربعین (مورد مطالعه زائرین عبوری از مرزهای هوایی و زمینی استان خوزستان) کدام است؟
سواالت فرعی
 -1چه ویژگیهایی نیمرخ روانشناختی زائرین کربال -عبوری از مرزهای هوایی و زمینی استان خوزستان
را تشکیل میدهد؟
 -8چه ویژگیهایی نیمرخ جمعیت شناختی زائرین کربال -عبوری از مرزهای هوایی و زمینی استان
خوزستان -را تشکیل میدهد؟
 -9چه ویژگیهایی نیمرخ رفتاری زائرین کربال -عبوری از مرزهای هوایی و زمینی استان خوزستان -را
تشکیل میدهد؟
مبانی نظری پژوهش
گردشگری مذهبی :مطالعهی گردشگری مذهبی از حدود سال  1151آغاز شـده اسـت (آلـوارادو سـیزو و
همکاران .)8112 ،گردشگری مذهبی به عنوان نـوعی سـفر تعریـف مـیشـود کـه از دیـن نشـات گرفتـه،
داوطلبانه بوده و برای یک زمان محدود انجام میشود .گزینههای محبوب در این دستهبندی شـامل زیـارت
به مقاصد تاریخی و مذهبی است .عالوه بر جنبههـای تـاریخی و اهمیـت معنـوی آن ،ارتبـاط گردشـگری
مذهبی به عنوان یک شکل تزریق اقتصادی به اقتصاد محلی نمـیتوانـد دسـت کـم گرفتـه شـود .سـازمان
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گردشگری جهانی 1در سال  8114تخمین زده است که ساالنه بـین  911تـا  991میلیـون نفـر گردشـگر از
مکانهای مذهبی کلیدی جهان بازدید میکنند .به عنوان مثال ؛ تقریبا  8/2درصـد تولیـد ناخـالص داخلـی
عربستان سعودی از گردشگری مرتبط با بزرگترین گروه گردشگری مذهبی جهـان اسـت (تکاچینسـکی 8و
آرلی.)8112 ،9
برخی از متخصصان ،گردشگری مذهبی را در رده گردشگری فرهنگی قرار میدهند ،برخی آن را به تنهایی
تعریف میکنند و برخی دیگر اصطالح گردشگری فرهنگی و مذهبی را برای آن برگزیدهانـد .معمـوال ایـن
اصطالح زمانی به کار میرود که سفرهای توریستی گردشگری مذهبی صرفا به منظور بازدید از مکانهـای
مذهبی انجام شود که به آن افراد زائر گفته میشود ،در حالی که اگر از واژهی گرشـگری فرهنگـی مـذهبی
استفاده شود ،گردشگران خارج از اهداف مذهبی ،انگیزههای فرهنگی نیز دارند .گردشگری مذهبی سابقهی
دیرینهای دارد و از زمانهای بسیار قدیم در مصر ،یونان و هند انجام شده است (چادا 4و اونکار.)8116،5
گردشگری مذهبی در اسالم
برجستهترین دینی که در حوزهی تحقیقات این حوزه در حال ظهور است ،اسالم میباشد .اسالم در حال
حاضر بیشترین دین مورد تحقیق است و پس از آن سایر ادیان و مذاهب مانند آیین بودا ،هندوئیسم،
مسیحیت (به عنوان یک کل) ،کاتولیک ،مسیحیت ارتدکس شرقی ،آنگلیکانیسم ،تائوئیسم ،یهودیت،
مورمونیسم و..میباشند (لوز.)8181،
اسالم با حدود  1/2میلیارد پیرو ،دومین دین بزر

بعد از مسیحیت است (لیپکا و هاکت  .)8112 ،اسالم

در خاورمیانه ،شمال آفریقا ،قسمتهای وسیعی از آسیا و اقیانوس آرام جنوبی ،دین مسلط است .در حالی
که در اصل خاورمیانه و عربها جمعیت اولیه اسالم بودند ،اما فعال حدود 81درصد از مسلمانان جهان را
تشکیل میدهند .بسیاری از سفرهای مذهبی فعلی مسلمانان در قلب تاریخی اسالم اتفا نمیافتد.
تحقیقات موسسه پیو نشان میدهد که در حال حاضر بیش از  61درصد از مسلمانان جهان در آسیا و
1. UNWTO
2. Tkaczynski
3. Arli
4. Chadha
5. Onkar
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اقیانوس آرام زندگی میکنند.
شواهد نشان دهنده گسترش جهانی و تنوع جترافیایی ،اجتماعی و مطمئناً تاریخی جوامع تشکیل دهنده
دین اسالم است.
این گسترش جترافیایی پیچیده و بسیار ظریف نیز عامل رشد قابل توجه گردشگران مذهبی به تعـداد زیـاد
است .مقاصد مذهبی در اسالم از مکه فراتر رفتـه و در واقـع ،دههـا انگیـزهی مـذهبی دیگـر وجـود دارد.
سفرهایی که در سراسر جهان اسالم در حال انجام است و قطعاً ارتباطی با حج ندارد (ارجانا.)8112 ،
سفرهای با انگیزه مذهبی مسلمانان ،مقولهای بسیار متنوع است .این سفرها ممکن است زیارت محلی یا
بازدید از زیارتگاههای دور باشد (ثیم .)8112 ،1زندگی مذهبی و زندگی دنیوی در اسالم بسیار به هم گره
خورده است ،بنابراین گردشگری مذهبی اسالمی و گردشگری اسالمی همیشه با هم متقابل نیستند .هر یک
از این دو دسته ممکن است بهعنوان بخشی از جهانبینی و فرهنگ اسالمی مورد کاوش قرار گیرند
(جعفری و اسکات  .)8114 ،زیارت به عنوان یک عرصهی پویا میتواند بسیاری از گفتمانهای مذهبی و
غیرمذهبی را در خود جای دهد .در حقیقت ،بحث زائر در مقابل توریست ادامه دارد زیرا زائر ممکن است
به راحتی یک جهانگرد شود و بالعکس .در بسیاری از مشاهدات ،دشواری تمایز بین زائران و سایر
گردشگران را میتوان در آمار رسمی مشاهده کرد .بسیاری از کشورها ،گردشگری زیارتی و مذهبی را با
گردشگری فرهنگی یا میراثی ترکیب کنند (راسل .)1111،
هم اکنون میلیونها مسلمان در حال بازدید از انبوهی از اماکن مقدس هستند .سنتی کـه از پـیش از اسـالم
وجود داشته و بعدا توسط علمای دین نیز پذیرفته شد (لوز.)8181 ،8
زیارت اسالمی هم اکنون فراتر از حج است 5 .مکان در راس این بازدیدها قرار دارد که آن مـاری شـیمل
( )1114آنها را حج جایگزین خوانده است .در بسیاری از موارد سنتهای محلی در تعیـین ماهیـت ایـن
مراسم غالب است .بررسی زیارت اسالمی مطمئناً باید با حج شروع شود اما یک بوم بسیار بزرگتر از مکـه
و دیگر مراکز مقدس سنتی نیز وجود دارد.
1.Thimm
2.Luz
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پیروان مذهب تشیع ،که دومین مذهب بزر

در اسالم هستند ،مرکزیت مکه و حج را کامالً میپذیرنـد در

حالی که در همان زمان ،در آیینها و مکانهای مربوط به زیارت ،راهی متفاوت از گروههای اهل سـنت در
پیش میگیرند .مکانهایی مانند کربال ،نجف و مشهد در ایران و عرا که میزبان قبور امامان و فرزندان آنها
(امامزاده) هستند ،تقریباً به اندازهی مکه مورد توجه قرار میگیرنـد .زائرانـی کـه ایـن زیـارتهـا را انجـام
میدهند عنوان زائر را کسب میکنند که برابر با حاجی در بین شیعیان است (نورتون.)8111 ،
زیارت شیعیان همراه با تتییرات سیاسی -جترافیایی کنونی ،دارای نوسانات قابل تـوجهی در خاورمیانـه و
به طور خاص در مراکز زیارتی ایران و عرا معاصر است .پـس از انقـالب اسـالمی ایـران و متعاقـب آن
جنگ ایران و عرا تا زمان سقوط صدام حسین عمال میلیونها ایرانی از بازدید مقدسات عرا منع شـدند
(فوتینی و همکاران .)8116 ،1هم اکنون این بازدیدها در حین تعطیالت اربعین ،نه تنها مورد تشـویق قـرار
میگیرد ،بلکه توسط ایران سازماندهی میشود .تقریباً  88میلیون شیعه عمـدتا عراقـی و ایرانـی در زیـارت
اربعین اواخر نوامبر -اوایل دسامبر  ،8115حرم امام حسین در کربال را زیارت کردند .این زیارت در حـال
حاضر بزر ترین اجتماع مذهبی در جهان نسبت به  9-8میلیون زائر که هر ساله حج مکـه و مدینـه را در
عربستان سعودی انجام میدهند ،میباشند .همراه با زیارت اربعین یادمانهای ملی مربوط بـه میـادین نبـرد
جنگهای ایران و عرا و یادبودهای آنها در بین شیعیان عمدتا ایرانی در حال تبدیل شدن بـه مکـانهـای
زیارتی است (آرانگو و همکاران.)8115 ،8
بخشبندی :بخشبندی بازار فرایند تقسیم بازار به گروههایی از مشتریان بـالقوه بـا نیازهـا و ویژگـیهـای
مشابه است بهگونهای که هر گروه احتماال رفتار خرید مشابهی را ابراز میکنند .بخش بندی بازار به سازمان
امکان میدهد تا فعالیتهای کلیدی بازاریابی خود را برای مورد هدف قرار دادن گروه خاصی از مشـتریان
متمرکز کند .این گروه خاص ،از بیشترین احتمال برای خرید محصـوالت و خـدمات سـازمان برخـوردار
بوده و یا مناسبتـرین گـروه بـرای بهـرهبـرداری از محصـوالت و خـدمات سـازمان هسـتند(ویکتوریا 9و

1.Fotini ،Dekeyser ،& Knox
2. Arango & Barnard
3. Victoria
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همکاران .)8116،زمانی که شرکتها ،شباهتها و تفاوتها را بین بخشهای مختلف بـازار مصـرفکننـده
شناسایی کنند و در مورد ویژگیهای منحصربهفرد هر یک از بخشها اطالعاتی را جمعآوری کنند آنها بـر
اساس یک منطق معنادار مـیتواننـد بازارهـای هـدف خـود را انتخـاب کـرده و در تنظـیم و پیـادهسـازی
استراتژیهای بازاریابی اثربخش موفق باشند (یانکلوویچ.)8112 ،1
اصطالح بخشبندی بازار توسط وندل اسمیت در مقالهی وی در سال  1156ارائه شد و همین مقاله نقطهی
عطفی در شناخت بیشتر و کشف سلیقه ،انگیزه خرید و پیشبینی خرید بعدی مشتری تبدیل شد.
برای بخشبندی بازار مدلهای مختلفی وجود دارد .مدلهای سـه گانـه بخـشبنـدی بـازار عبارتنـد از)1 :
بخشبندی بر اساس ویژگیهای روانشناختی )8بخشبندی بر اساس جمعیتشناختی  )9بخـشبنـدی بـر
اساس عوامل رفتاری.در بخشبندی با استفاده از عوامل روانشناختی خریداران بـا توجـه بـه طـرز تفکـر،
شخصیت و سبک زندگی به گروههای مختلفی تقسیم میشوند (احمدی و همکاران .)1919 ،بخـشبنـدی
بر اساس متتیرهای جمعیت شناختی بدان معنی است که باید بـازار را بـر اسـاس متتیرهـایی چـون سـن،
جنسیت ،تعداد اعضای خانواده ،چرخه حیات خانواده ،درآمد ،شـتل ،میـزان تحصـیالت ،مـذهب ،نـژاد و
ملیت طبقهبندی کرد (اوا 8و همکاران .)8115 ،در بخش بندی بر مبنای رفتار ،گروههای مصرف کننـده بـر
اساس حالت خرید ،مزیت مورد نظر ،طرز نگرش نسبت به محصول و یـا میـزان اسـتفاده از محصـول بـه
گروههای مختلفی تقسیمبندی میشوند(کاتلر و آرمسترانگ.)8112 ،
روش نقشههای خودسازمانده
نقشههای خودسازمانده از انواع شبکههای عصبی با قابلیـت یـادگیری بـدون نـاظر هسـتند کـه در تحلیـل
فضاهای پیچیده ،توانایی زیادی دارند .این مـدل از شـبکههـای عصـبی اولـین بـار در سـال  1121توسـط
کوهنن ،9با الگو برداری از عصبهای شبکیهی چشم معرفی شد (مصـطفی .)8111 ،4سـاختار نقشـههـای
خودسازمانده به گونهای است که از دو الیه مجزا تشکیل شدهاند .یک الیه ورودی و یک الیه خروجی کـه

1. Yankelovich
2. Eva
3. Kohonen
4. Mostafa

034

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال دهم ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان  1041

الیهی نقشه نام دارد .هر نورون در الیهی نقشه مربوط به یک بردار اطالعات با ابعادی برابـر ابعـاد فضـای
مورد تحلیل است.
مرور پژوهشهای پيشين
سالهای اخیر شاهد افزایش چشمگیری در تعداد دانش پژوهانی کـه جنبـههـای مختلـف رابطـهی دیـن و
جهانگردی را مطابق با رشتههای مختلف خود بررسی میکنند ،بوده است.این زمینهها شامل تاریخ ،الهیات،
جامعهشناسی ،روانشناسی،مردمشناسی ،اقتصاد و جترافیا و ...میباشد ( کالینز.)8181،
چن پنگ لین )8181( 1در پژوهشی با استفاده از نظریهی ذینفعان و با اسـتفاده از تحلیـل سلسـله مراتبـی
فازی ،موفقیت گردشگری مذهبی را به تعهد ذینفعان متکی میداند .نتایج پژوهش وی نشان داد که معابد،
زائران و جوامع میزبان نسبت به گردشگران ،محیط زیست ،مشاغل و نهادهـای دولتـی از اهمیـت بیشـتری
برخوردار هستند .دایان ایلیف )8181( 8پژوهشی با هدف تجزیـه و تحلیـل تکامـل گردشـگری مـذهبی و
چگونگی تکامل و تتییر مفاهیم موجود ،پارادایمها و شیوههای موجود در مورد گردشگری مذهبی در طول
زمان انجام داده است .این پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل تاریخی نشـان داد کـه مفهـوم جهـانگردی
مذهبی در طول سالها به تدریج در حال تتییر و ارتقا است ،و همچنین رشد فشردهی گردشگری مـذهبی
در بازار جهانی ،ساختار پیچیدهی آن و تتییرات کمی و کیفی پویا ،مستلزم رویکردی پسـتمـدرن و چنـد
رشتهای و تحلیل عمیق این نوع گردشگری است .ویدیا پاتوردان 9و همکاران ( )8181تـکثیر وابسـتگی بـه
مکان و تجربه عاطفی بازدیدکنندگان بر میزان وفاداری به مقصد و وابستگی مذهبی بـه عنـوان یـک متتیـر
تعدیلکننده را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که تجارب عاطفی بازدیدکنندگان و ابعـاد دلبسـتگی
به مکان (به عنوان مثال ،هویت مکان و وابستگی به مکان) بر وفاداری تاثیر دارند .عالوه بر این ،وابسـتگی
متعهدانهی بازدیدکنندگان تنها اثر غیرمستقیم وابستگی به مکان از طریق تجربهی احساسی را به وفاداری به
مقصد تعدیل میکند و این اثر در مقایسه با بازدیدکنندگان هند و یا مسلمان برای بازدیدکننـدگان مسـیحی

1. Chien-Pang Lin
2. Dejan Iliev
3. Vidya Patwardhan
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شدیدتر بود .ترزیدو 1و همکاران ( )8112با استفاده از تکنیکهای مردمنگاری در بافت ارتدوکس یونان به
درک پیچیدگی انگیزههای سفر به مکانهای مقدس ،نذورات و چشماندازها پرداختند .آنهـا دریافتنـد کـه
اگرچه انگیزهها بهصورت نهادی سـاخته مـیشـوند امـا آنهـا شـکننده ،پویـا و پـیشرونـده هسـتند و در
نمایشهای روزمرهی دین ،جای گرفتهاند .این تحقیق مرکزیت و مقدس بودن از پیش تعیین شدهی امـاکن
مذهبی را زیر سوال میبرد .به زعم این محققان معنای مکانها بر اساس تجارب زیسته انجام دین و تعامل
با مقدسات است ،که در نذورات قابل مثال زدن است.
حمید ضرغام بروجنی و همکاران ( )1912پژوهشی با هدف ارائهی الگـوی نظـری توسـعهی گردشـگری
دینی در ایران به صورت کیفی و به روش نظریه پردازی داده بنیاد انجـام دادنـد .مقولـههـا تحـت عنـاوین
عوامل علّی ،پدیده محوری ،شرایط زمینه ای ،عوامل مداخلهگر ،راهبردها و پیامـدهای توسـعه گردشـگری
دینی ،دستهبندی گردید .محمدرضا دهشیری ( )1915در پژوهشی به شناسایی نقش حمایتهای معنـوی و
مادی در توسعهی گردشگری مذهبی پرداخته است .احمد اسـدی و همکـاران ( )1915بـا در نظـر گـرفتن
شکوه و جاذبهی معنوی برگزاری سوگواری بـه مناسـبت شـهادت امـام حسـین(ع) در شـهر زنجـان یـک
مطالعهی بخش بندی گردشگری مذهبی در شهر زنجان انجام دادند .در این پژوهش سعی شده تا از طریق
بخشبندی عوامل موثر در جذب گردشگران بررسی گردد .فیروزجائیان و همکاران ( )1919با اسـتفاده از
روش فراتحلیل و با تککید بر نظریهی کارکردگرایی پارسونز به بررسـی گردشـگری مـذهبی و کارکردهـای
مثبت و منفی آن در جامعهی ایرانی پرداختند.
روش تحقيق
پژوهش حاضر بر اساس هدف ،کاربردی و از نظر جمعآوری اطالعات بویژه جنبههای بخشبندی و تعیین
نیمرخ روانشناختی -جمعیت شناختی و رفتاری زائرین اکتشافی میباشد ،و به لحاظ توصیف ویژگیهای
جامعه مورد مطالعه از نوع توصیفی -پیمایشی است .جامعهی آماری پژوهش شامل زائرین کربال در آیین
ساالنهی اربعین میباشند که استان خورستان را به عنوان مسیر ورود به کشور عرا انتحاب کردهاند .بدین
1. Terzidou
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منظور با استفاده از پرسشنامه ،دادههای مورد نیاز از یک نمونهی  124نفری زائر که از استان خوزستان
تردد کردهاند ،جمعآوری گردید و با استفاده از نقشههای خودسازمانده به تجزیهوتحلیل دادهها پرداخته
شد .به منظور جمعآوری اطالعات موردنظر و سنجش متتیرهای پژوهش ،از پرسشنامه استفاده شده است.
به جز سواالت محدودی که متتیرهای مورد سنجش آنها مقیاس اسمی دارند بقیهی سواالت با استفاده از
طیف  5گزینهای لیکرت اندازهگیری شد .بهمنظور سنجش پایایی تحقیق از آلفایکرونباخ استفاده گردید که
برای تمامی متتیرها باالتر از  1/2به دست آمد .بر اساس شاخصهای بهدست آمده برای روایی ،روایی
محتوا و روایی صوری پرسشنامه و همپنین کفایت نمونه نیز قویا مورد تایید قرار گرفت.
یافتههای پژوهش
تحليلخوشهای با استفاده از نقشههای خودسازمانده
برای خوشهبندی دادهها با استفاده از روش نقشههای خود سازمانده از نرمافزار ویسکاوریاساوماین

1

نسخهی  5استفاده شده است .ساختار نقشه خودسازمانده که در این مرحله برای خوشهبندی دادهها
استفاده شده است دارای  511نرون در الیهی خروجی است .همچنین سرعت آموزش به صورتی تنظیم
شده است که نرمافزار به طور خودکار حداکثر دقت را برای آموزش شبکه فراهم کند و مقدار کشش برای
آموزش شبکه نیز عدد  1/9انتخاب شدهاست .گفتنی است که برای تعیین تعداد نرونهای الیهی خروجی
و مقدار کشش برای آموزش شبکه از روش سعی و خطا استفاده شده است؛ بدینصورت که ترکیبهای
متفاوتی از تعداد نرونهای الیهی خروجی و مقدار کشش آزمون شده است و ساختار شبکهای که بهترین
و قابل تفسیرترین نتایج را به دنبال داشت انتخاب شده است .نرمافزار ویسکاوریاساوماین در حین
آموزش به صورت خودکار و با توجه به تعداد نرونهای الیه خروجی بهترین ابعاد را برای شبکه انتخاب
میکند .در این پژوهش نرمافزار پس از آزمون ابعاد مختلف در حین آموزش شبکه ،در نهایت ابعاد
 88*89را برای الیهی خروجی شبکه انتخاب کرده است.

1.Viscovery SOMine
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تعيين مرزهای بخشبندی
بیشتر پژوهشگران تنها از یو ماتریس 1که یکی از خروجیهای نقشههایخودسازمانده است ،برای
خوشهبندی نهایی و تعیین مرزهای هر بخش یا خوشه اطالعاتی استفاده میکنند .در این روش مرزهای
دقیق و واضحی برای هر بخش مشخص نمیشود (مصطفی .)8111 ،8نرمافزار ویسکاوریاساوماین از
یک روش تحلیل خوشهای سلسلهمراتبی با عنوان اساوام – ورد کالسترز 9برای تعیین مرزهای هر بخش
و نیز تعیین تعداد خوشهی بهینه استفاده میکند .شکل  1نمایی کلی از بخشبندی نهایی مسافران را در 9
خوشه یا بخش نشان میدهد .در زمینه شکل شماره  ،1یو ماتریس را مشاهده میکنید و خطوط مشکی
رنگ مرزهای بخشبندی را نشان میدهند که با استفاده از روش اشاره شده مشخص شدهاند.

Segment2

Segment1

Segment3

شکل  .1نقشه خروجی نشاندهنده بخشبندی نهایی مسافران

)منبع :یافتههای پژوهش(

نتایج بخشبندی نشان میدهد که بخش اول  42/21درصد از کل نمونه را در خود جای داده است91/46 .
درصد از کل نمونه مورد پژوهش در بخش دوم قرار دارند و در بخش سوم  81/24درصد آنها جای
گرفتهاند .پس از مشخص کردن مرزهای بخشبندی به بررسی ویژگیها و ادراکات مسافران موجود در هر
بخش پرداخته میشود .کلیدیترین ویژگی مسافران موجود در هر بخش که در این پژوهش مورد نظر
1.U-Matrix
2. Mostafa
3. SOM-Ward Clusters
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است ،اندازه گیری رضایت آنها از استان خوزستان در مسیر سفر به کربالی معلی است .بر این اساس
پیش از هر چیز ،وضعیت متتیرهایی که نشاندهنده رضایت مسافران از جنبههای مختلف تجربه سفرشان
به استان خوزستان است،در بخشهای متفاوت بررسی میشود.
بخش  :1متوسط متتیرهای بخشبندی در این بخش نشان میدهند که این گروه از مسافران نسبت به سایر
گروهها از سطح رضایت پایینتری برخوردار هستند .همانگونه که مشاهده میکنید مهمترین علل
نارضایتی این گروه از مسافران ،کیفیت خدمات شهری و عوامل مرتبط با کیفیت محیطی استان خوزستان
است.
بخش  :8اطالعات ارائه شده در جدول  1نشان میدهد که مسافران جای گرفته در این بخش از نظر سطح
رضایت کلی از استان خوزستان رضایت باالتری نسبت به بخش اول و رضایت کمتری نسبت به مسافران
جای گرفته در بخش سوم دارند.
بخش  :9این بخش ،مسافرانی را در خود جای داده است که سطح رضایت باالتری را از سفر به استان
خوزستان دارند .نکته قابل توجه با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  1این است که با وجود سطح
رضایت پایینتر این دسته مسافران از کیفیت خدمات شهری ،کیفیت محیطی و نیز هزینهی خدمات نسبت
به مسافران جایگرفته در بخش دوم ،تنها به دلیل سطح رضایت باالتر از «کیفیت رفتار جامعه» ،سطح کلی
رضایت نیز افزایش یافته است.
جدول .1رضایت مسافران از استان خوزستان و ابعاد تجربه سفر
متتیر

کیفیت رفتار

کیفیت خدمات

کیفیت محیطی

بخش 1

0/11

0/26

3/22

بخش 8

4/11

9/22

4/58

4/81

بخش 9

9/21

9/51

4/28

4/12

بخش

جامعه

هزینه خدمات

رضایت کلی

3/00

0/33
4/52
4/22
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از دیگر خروجیهای خوشهبندی با استفاده از روش نقشههای خودسازمانده ،نقشههای ویژگی 1هستند که
1. Feature Maps
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توزیع برداری هر یک از متتیرهای خوشهبندی را در کل فضای تحلیل نشان میدهند .شکل  8نقشههای
ویژگی گزارش شده برای هر یک از متتیرهای بخشبندی را نشان میدهد .با استفاده از این نقشهها از یک
سو میتوان به بررسی وضعیت متتیرها در هر بخش پرداخت و از سوی دیگر همبستگی بین متتیرهای
مختلف را مورد بررسی قرار داد .در پایین نقشههای ویژگی ،طیف رنگی از آبی تا قرمز برای مقادیر
مختلف آن متتیر مشخص شده است .شدت همبستگی بین متتیرها را میتوان از شدت تشابه رنگ میان
نقشهها بررسی کرد .در درون نقشههای ویژگی نیز مرزبندیهای مربوط به هر بخش مشخص شدهاند.
نقطههای رنگی که درون نقشههای ویژگی قرار دارند ،نشاندهندهی خرده خوشهها 1هستند .هر
خردهخوشه میتواند یک یا چند نمونه (مسافر) با ویژگیهای بسیار مشابه را در خود جای دهد .تعداد
خردهخوشهها از یکسو به تعداد نرونهای الیه خروجی شبکه و از سوی دیگر به تعداد نمونهها با
ویژگیهای بسیار مشابه بستگی دارد.
از مقایسه نقشههای ویژگی ارائه شده در شکل  8با یکدیگر ،میتوان به این نتیجه دست یافت که
همبستگی مثبتی بین رضایت کلی مسافران از استان خوزستان و نیز متتیرهای مرتبط با ابعاد مختلف تجربه
سفر وجود دارد .به بیان دیگر زمانی که مسافران رضایت باالیی از ابعاد مختلف تجربه سفر دارند به
صورت همزمان رضایت کلی آنها از مقصد سفرشان نیز افزایش مییابد .زیرا در نواحی که نقشه خروجی
مربوط به رضایت کلی مسافران ،رنگ قرمز (رضایت باال) را نشان میدهد ،نقشهی مربوط به ابعاد تجربه
سفر همان مقدار و طیف رنگ را نشان میدهد .همچنین نقشههای ویژگی گزارش شده در شکل  8نشان
می دهند اکثر مسافران رضایت کلی باالیی از استان خوزستان دارند .در مقابل آن رضایت مسافران از ابعاد
مختلف تجربه سفر در بخشهای مختلف مقادیر متفاوتی را نمایش میدهد.

1. MicroCluster

032
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شکل .8نقشههای ویژگی گزارش شده برای متتیرهای بخشبندی مرتبط با رضایت

مسافران)منبع:یافتههای پژوهش(

بررسی ویژگیهای روانشناختی
از ویژگی مسافران موجود در هر بخش که در این پژوهش مورد نظر است ،ویژگیهای روانشناختی هر
گروه از آنها میباشد .بر این اساس در ادامه وضعیت متتیرهای بخشبندی که نشاندهندهی این دسته از
ویژگیهای پاسخگویان پژوهش است را در بخشهای متفاوت بررسی میکنیم .جدول شماره  8متوسط
متتیرهای بخشبندی که نشاندهندهی ویژگیهای روانشناختی مسافران موجود در هر بخش است را
نشان میدهد.
جدول .8ویژگیهای روانشناختی مسافران موجود در هر بخش
بخش

بخش 1

بخش 8

بخش 9

لذت سفر

4/52

4/52

4/21

نیاز به برنامهریزی

4/12

4/41

4/24

نوجویی

8/19

4/81

9/44

حساس به کیفیت

4/11

4/42

4/62

کم خرجی

4/11

4/51

9/12

مادی گرایی

9/41

4/95

9/58

انگیزه مذهبی

4/89

4/54

4/26

متتیر
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بخشبندی و تعيين نيمرخ روانشناختی -جمعيت شناختی و رفتاری زائرین کربال در آیين ساالنه اربعين
بخش  :1همانگونه که اطالعات ارائه شده در جدول  8نشان میدهد ،از طریق مقایسهی سطح هر یک از
متتیرهای روانشناختی در این بخش با سایر بخشها می توان به این نتیجه دست یافت که سطح نوجویی
پایین از ویژگی شاخص این گروه از مسافران است .همچنین سطح مادیگرایی در بین این گروه از
مسافران کمتر از سایر گروههای مورد بررسی است.
بخش  :8از ویژگیهای شاخص این بخش میتوان به باالترین سطح مادیگرایی ،کم خرجی و نیز نوجویی
نسبت به سایر افراد مورد بررسی اشاره کرد .البته این گروه از مسافران مانند سایر مسافران از انگیزه مذهبی
و سطح لذت سفر باالیی برخوردار هستند ولی نمیتوان این ویژگیها را به عنوان ویژگی شاخص آنها در
مقایسه با سایر بخشها درنظر گرفت.
بخش  :9مسافران جای گرفته در این بخش را میتوان از نظر ویژگیهای لذت سفر ،نیاز به برنامهریزی و
انگیزهی مذهبی متمایز از سایر مسافران دانست زیرا میانگین این متتیرها در بخش سوم بیشتر از سایر
بخشها گزارش شده است.
میتوان به این نتیجه دست یافت که همبستگی مثبتی بین تعدادی از متتیرهای روانشناختی مانند
مادیگرایی و کم خرجی و یا نیاز به برنامهریزی و حساسیت نسبت به کیفیت وجود دارد .نتایج این
جدول در شکل  9و نمودار  1ارائه شده است.

شکل .9نقشههای ویژگی گزارش شده برای متتیرهای

روانشناختی)منبع :یافتههای پژوهش(
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نمودار .1وضعیت نسبی متتیرهای بخشبندی روانشناختی در هر

Plan

Enjoy

بخش)منبع :یافتههای پژوهش(

ویژگیهای رفتاری مسافران هر بخش
از آنجایی که این دسته از متتیرها دارای مقیاس سنجش اسمی و رتبهای هستند با هدف بررسی دقیقتر و
واضحتر نتایج ،متتیرهای رفتاری را به دو دسته تقسیم کرده و نتایج مربوط به هر یک را به صورت
جداگانه بررسی میکنیم .دسته نخست متتیرهای تعداد سفر ،گروه همراه ،وسیلهی حمل و نقل ،نوع و
محل اقامت در کربالی معلی هستند که در ادامه بررسی میشوند .نخستین خروجی برای متتیرهای
بخشبندی با مقیاس اسمی ،فراوانی افراد در هر بخش با توجه به هر یک از سطوح متتیرهای اسمی است.
جدول شماره  9بر این اساس گزارش شده است .در این جدول درصد فراوانی پاسخگویانی که هر یک از
سطوح متتیرهای اسمی را به خود اختصاص دادهاند ،در هر بخش نشان داده میشود .با توجه به این
جدول میتوان نیمرخ جمعیتشناختی مسافران موجود در هر بخش را مورد بررسی قرار داد .گفتنی است
که اعداد گزارش شده برای متتیرهای اسمی (مانند جنسیت و شتل) بیانگر درصد فراوانی مسافران با
توجه به آن ویژگی و برای متتیر تعداد سفر که با مقیاس فاصلهای مورد سنجش قرار گرفته است ،بیانگر
متوسط نمرهی مربوط به آن در هر بخش است.
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جدول .9ویژگیهای رفتاری مسافران هر بخش (دسته اول از متتیرها)
بخش

بخش 1

بخش 8

بخش 9

به تنهایی (کد)1

1/181

1/812

1/186

خانواده (کد)8

1/554

1/612

1/211

دوستان (کد)9

1/821

1/152

1/152

تور مذهبی (کد)4

1/184

1/192

1/115

سایر (کد)5

1/118

1/111

1/111

خودرو شخصی (کد)1

1/112

1/119

1/111

اتوبوس (کد)8

1/249

1/222

1/111

قطار (کد)9

1/118

1/111

1/111

هواپیما (کد)4

1/196

1/111

1/111

مکان عمومی حج و زیارت ()1

1/242

1/262

1/212

سایر ()8

1/859

1/198

1/115

مسافرخانه (کد)1

1/591

1/582

1/811

هتل سه ستاره (کد)8

1/912

1/459

1/121

هتل چهار ستاره (کد)9

1/196

1/111

1/559

هتل  5ستاره (کد)4

1/184

1/111

1/152

سایر (کد)5

1/118

1/111

1/111

8/99

8/52

5/12

هتل محل اقامت

نوع محل

اقامت

وسیله حمل و نقل

گروه همراه

متتیر

تعداد سفر
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باتوجه به جدول  9میتوان به نتایج زیر در رابطه با ویژگیهای رفتاری مسافران جای گرفته در هر بخش
دست یافت:
بخش :1این گروه از مسافران بیشتر عالقهمند به سفر با خانواده و دوستان هستند .دوستدار سفر با
اتوبوس و خودرو شخصی بوده و نیز تنها گروهی از مسافران هستند که تعدادی از آنها هواپیما و قطار را
هم به عنوان وسیله سفر انتخاب میکنند .این گروه از مسافران اغلب در مسافرخانهها و هتلهای سه ستاره
اقامت میکنند.
بخش  :8این گروه از مسافران نیز عالقهی زیادی به سفر با خانواده و دوستان دارند .اتوبوس و خودرو
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شخصی تنها وسیلههای حمل و نقل است که این گروه از مسافران انتخاب کردهاند .این دسته از مسافران
نیز مانند بخش نخست بیشتر در مسافرخانهها و هتلهای سه ستاره اقامت میکنند.
بخش  :9این دسته از مسافران نسبت به سایر بخشها عالقهی بیشتری برای سفر با تورهای زیارتی و
همراه با خانواده دارند .تنها از اتوبوس برای سفر استفاده میکنند و بیشتر از سایر بخشها عالقهمند به
هتلهای لوکس و 4ستاره هستند .از ویژگیهای شاخص این دسته از مسافران میتوان به تعداد باالی سفر
به کربالی معلی اشاره کرد .برای درک بهتر ویژگیهای رفتاری مسافران جای گرفته در هر بخش از
نمودارهای ستونی ،شکل  ،4استفاده شده است و همچنین نمودار  8این نتایج را نشان میدهد.

شکل .4نقشههای ویژگی گزارش شده برای متتیرهای رفتاری (دسته

اول)) منبع :یافتههای پژوهش(

1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
-0.6
-0.7
C 3: Segment3

C 1: Segment1

C 2: Segment2

Vehicle: 1

Hamrah: 5

Hamrah: 4

Hamrah: 3

Hamrah: 2

Hamrah: 1

Safar

Hotel: 4

Hotel: 3

Hotel: 2

Hotel: 1

Vehicle: 4

Vehicle: 3

Vehicle: 2

Eghamat: 2

Eghamat: 1

Hotel: 5

نمودار .8وضعیت نسبی ویژگیهای رفتاری در هر بخش (دسته اول از

متتیرها))منبع :یافتههای پژوهش(

بخشبندی و تعيين نيمرخ روانشناختی -جمعيت شناختی و رفتاری زائرین کربال در آیين ساالنه اربعين
جدول  .4ویژگیهای رفتاری مسافران هر بخش (دسته دوم از متتیرها)
بخش

بخش 1

بخش 8

بخش 9

آرامش درونی (کد)1

1/421

1/918

1/152

ثواب اخروی (کد)8

1/452

1/612

1/248

لذت سیاحت (کد)9

1/161

1/111

1/111

سایر (کد)4

1/118

1/111

1/111

خودم (کد)1

1/516

1/542

1/292

خانواده و بستگان (کد)8

1/865

1/922

1/869

دوستان (کد)9

1/152

1/125

1/111

همکاران (کد)4

1/142

1/111

1/111

تبلیتات (کد)5

1/184

1/111

1/111

انفرادی (کد)1

1/161

1/125

1/159

همراه با خانواده (کد)8

1/511

1/224

1/698

به صورت گروهی (کد)9

1/865

1/151

1/916

با همکاران (کد)4

1/124

1/111

1/111

مدت اقامت

1/251

1/224

8/186

فکر به خطرات سفر

8/65

9/12

8/48

عالقه سفر

مشو سفر

دلیل سفر

متتیر

منبع :یافتههای پژوهش

دسته دوم از متتیرهای رفتاری که برای تعیین نیمرخ مسافران موجود در هر بخش استفاده شده است شامل
مدت اقامت ،دلیل و مشو سفر ،عالقه به زیارت گروهی یا انفرادی و فکر در مورد خطرات سفر است که
در ادامه به بررسی نتایج مربوطه پرداخته خواهد شد .در جدول شماره  4درصد فراوانی پاسخگویان در هر
بخش با توجه به سطوح دسته دوم از متتیرهای رفتاری گزارش شده است.
بخش :1این دسته از مسافران بیشتر از سایر مسافران «آرامش درونی» را به عنوان دلیل سفر خود انتخاب
کرده اند .همچنین لذت سیاحت تنها در بین این دسته از مسافران به عنوان دلیل سفر انتخاب شده است.
تنها این گروه از مسافران عالقهمند به سفر با همکاران هستند .مدت اقامت آنها کمتر از سایر مسافران
است و کمتر به خطرات سفر فکر میکنند.
بخش  :8این گروه از مسافران تنها ثواب اخروی و آرامش درونی را به عنوان دلیل سفر انتخاب کردهاند.
بیشتر عالقهمند به سفر با خانواده بوده و مشو آنها برای سفر نیز اغلب خانواده و بستگان هستند .بیشتر
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از سایر مسافران به خطرات سفر فکر میکنند و مدت اقامت آنها نیز نسبتا کم است.
بخش  :9این دسته از مسافران بیشتر از سایر بخشها ثواب اخروی را به عنوان دلیل سفر انتخاب کردهاند.
مشوقشان برای سفر اغلب خودشان هستند و عالقهمند به سفر به شکل گروهی و با خانواده هستند .مدت
اقامت آنها بیشتر از سایر بخشها است و کمتر به خطرات سفر فکر میکنند .در ادامه نتایج این جدول در
شکل  5و نمودار  9ارائه شده است.

شکل .5نقشههای ویژگی گزارش شده برای متتیرهای رفتاری (دسته

دوم)) منبع :یافتههای پژوهش(

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
C 3: Segment3

C 1: Segment1

C 2: Segment2

Moshavegh: 2

Moshavegh: 1

DalileSafar: 4

DalileSafar: 3

DalileSafar: 2

DalileSafar: 1

Period

Alaghe: 4

Alaghe: 3

Alaghe: 2

Alaghe: 1

Moshavegh: 5

Moshavegh: 4

Moshavegh: 3
Risk

نمودار  .9وضعیت نسبی ویژگیهای رفتاری در هر بخش (دسته دوم

از متتیرها)) منبع :یافتههای پژوهش(

بخشبندی و تعيين نيمرخ روانشناختی -جمعيت شناختی و رفتاری زائرین کربال در آیين ساالنه اربعين
جمعیتشناختیمسافرانهربخش

ویژگیهای

در این پژوهش از متتیرهای جمعیتشناختی متفاوتی برای شناسایی نیمرخ مسافران موجود در هر بخش استفاده
شده است .متتیرهای جمعیتشناختی که در این پژوهش بررسی شده است عبارتند از جنسیت ،سن ،شتل ،وضعیت
تکهل ،درآمد و تعداد فرزند که در ادامه بررسی میشوند.
بخش :1فراوانی مردها در این بخش بیشتر از زنها است .از لحاظ شتل اکثر افراد جای گرفته در این بخش کارمند
هستند و تحصیالت باالتری نسبت به سایر مسافران دارند .همچنین درآمد این دسته از مسافران نسبت به دو بخش
دیگر در سطح متوسط قرار دارد و تعداد فرزندان کمتری نسبت به سایر بخشها دارند.
بخش  :8تجمع زنها در این بخش به شکل شاخصی بیشتر از سایر بخشها است و میتوان آن را از ویژگیهای
متمایز این بخش دانست .همچنین فراوانی افراد مجرد در این بخش بیشتر از سایر بخشها است .تجمع افراد بیکار
با سطح تحصیالت پایین نیز از ویژگیهای شاخص مسافران جای گرفته در این بخش است.
جدول  .5ویژگیهای جمعیتشناختی مسافران هر بخش
بخش
متتیر

بخش 1

بخش 8

بخش 9

1/822

1/648

1/152

مرد (کد )8

1/289

1/952

1/248

مجرد (کد)1

1/821

1/542

1/121

متاهل (کد)8

1/211

1/459

1/181

بیکار (کد)1

1/161

1/648

1/111

کارمند (کد)8

1/651

1/121

1/915

شتل آزاد (کد)9

1/124

1/119

1/152

دانشجو (کد)4

1/161

1/192

1/111

بازنشسته (کد)5

1/196

1/192

1/442

سن

8/25

8/56

4/15

تحصیالت

8/42

1/16

8/91

تعداد فرزند

1/611

1/222

9/11

درآمد

8/212

1/296

4/159

شتل

تاهل

جنسیت

زن (کد)1

منبع :یافتههای پژوهش

بخش  :9این گروه از مسافران را بیشتر مردهای متاهل که تعداد قابلتوجهی از آنها نیز در شتل آزاد
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فعالیت دارند تشکیل میدهند .از لحاظ رده سنی نیز این دسته از مسافران به شکل شاخصی در رده
سنیهای باالتر از سایر مسافران قرار دارن د ،تعداد فرزند بیشتری دارند و سطح درآمد بسیار باالتری نیز از
سایر مسافران مورد پژوهش دارند .در ادامه این نتایج بصورت شکل  6و نمودار  4ارائه شده است.

شکل .6نقشههای ویژگی گزارش شده برای متتیرهای

جمعیتشناختی)منبع:یافتههای پژوهش(

0.95
0.85
0.75
0.65
0.55
0.45
0.35
0.25
0.15
0.05
-0.05
-0.15
-0.25
-0.35
-0.45
-0.55
-0.65
-0.75
C 3: Segment3

Job: 1

C 1: Segment1

C 2: Segment2

Education

Age

Marital: 2

Marital: 1

Gender: 2

Gender: 1

Child

Income

Job: 5

Job: 4

Job: 3

Job: 2

نمودار  .4وضعیت نسبی ویژگیهای جمعیتشناختی در هر

بخش)منبع :یافتههای پژوهش(

نتيجهگيری
در این پژوهش ضمن تککید بر اهمیت بخشبندی ،فرآیند بخشبندی با یکی از روشهای نوین یعنی

بخشبندی و تعيين نيمرخ روانشناختی -جمعيت شناختی و رفتاری زائرین کربال در آیين ساالنه اربعين
شبکههای عصبی اجرا گردید .بر اساس دستورالعمل بخشبندی باید برای هر بخش از مشتریان نامگذاری
صورت گیرد .بر این اساس بخشبندی مشتریان و نامگذاری آنها به صورت زیر می باشد:
 -1خوشه اول :بیشتر گردشگر تا زائر( گردشگران زائر)
 -8خوشه دوم :بیشتر زائر تا گردشگر (زائرین گردشگر)
 -9خوشه سوم :زائرین
نیمرخ جمعیت شناختی،روانشناختی،رفتاری و سطح متتیرهای مربوط به ابعاد رضایت از استان خوزستان
به عنوان میزبان واسط به طور مفصل در قسمت قبل مقاله آورده شده است.
پيشنهادهای کاربردی
با توجه به نیمرخ هر بخش شناسایی شده پیشنهادات زیر ارایه می شود:
 -1خوشه اول :بيشتر گردشگر تا زائر(گردشگران زائر)
 با توجه به نمرهی باالی متتیر روانشناختی لذت سفر  ،در بستهی مربوط به آمیختهی بازاریابی این بخشآشنایی با مکانهای گردشگری ،تاریخی ،تفریحی و  ...حتی در حین اقامت در مناطق میزبان واسطهای
استان خوزستان پیشنهاد میگردد .خصوصا اینکه استان خوزستان از سایتهای مهم تاریخی و همچنین
اکوتوریسم ایران میباشد.
 با توجه به اینکه درآمد این دسته از مسافران نسبت به دو بخش دیگر در سطح متوسط قرار دارد با تعیینقیمتهای مناسب برای بستهها و خدمات گردشگری ،موجب جذب این گروه از افراد شوند.
 اکثر افراد این بخش را مردان تشکیل میدهند بنابراین تمهیداتی که برای یک گروه با اکثریت زنان وجوددارد در این بخش نیاز نیست.
 هواپیما و قطار به عنوان جایگزینی برای اتوبوس و خودروهای سواری به عنوان یک آپشن پیشنهادشود.
 تنها این گروه از مسافران عالقهمند به سفر با همکاران هستند .بنابراین در بستهی پیشنهادی محصولبرای این گروه این موضوع در نظر گرفته شود.
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 -0خوشه دوم :بيشتر زائر تا گردشگر (زائرین گردشگر)
 در این گروه میانگین متتیرهای نوجویی و کمخرجی بیشتر از سایر بخشها است و این ویژگیها رامیتوان از ویژگیهای شاخص این گروه از مسافران دانست .برای این بخش از گردشگران ،توسعهی
سرویسهای حملونقل عمومی و کمهزینه برای بازدید از مکانهای جدید و تفریحی پیشنهاد میگردد.
 این گروه از مسافران تنها ثواب اخروی و آرامش درونی را به عنوان دلیل سفر انتخاب کردهاند .بیشترعالقهمند به سفر با خانواده هستند و مشو آنها برای سفر نیز اغلب خانواده و بستگان هستند .بیشتر از
سایر مسافران به خطرات سفر فکر میکنند و مدت اقامت آنها نیز نسبتا کم است.این متتیرها دادههای
مهمی برای طراحی بستهی پیشنهادی این بخش میباشد.
 با توجه به اینکه اکثریت این گروه را زنان تشکیل میدهند ایجاد تسهیالت خاص برای راحتی واحساس امنیت آنان در کانون توجه قرار گیرد.
 برای این گروه از گردشگران تخفیفهای ویژهای برای بستهی بازاریابی ارائه شده در نظر گرفته شود. بستهی پیشنهادی به این بخش اقتصادی اما با ارزش باشد زیرا افراد این بخش پر درآمد نیستند وهمچنین در عین حال که نمرهی باالیی در کمخرجی گرفتهاند ،اما حساس به کیفیت میباشند.
 برای این بخش ،کاهش هزینههای اسکان و حملونقل و ارتقای طرحهای امنیت شخصی و احساسراحتی در مسافران پیشنهاد میگردد.
 فرهنگسازی و اطالعرسانی به مردم منطقه درباره زائرین انجام شود. در مسافران خوشهیدوم ،انگیزة خرید یا گشتوگذار با خانواده و دوستان بیشتر است .از این روپیشنهاد میشود با احداث مجتمعهای تجاری – تفریحی ،دهکدهها و گردشگاهها ،زمینة جذب این بخش
از گردشگران فراهم شود.
 -9خوشه سوم :زائرین
 خوشهی سوم از گردشگران ،افرادی هستند که به منظور زیارت و لذت معنوی سفر میکنند .از این رومیتوان برای این گروه از مسافران برنامههای دینی -مذهبی ،معرفی و شناسایی مکانهای مقدس و معنوی

بخشبندی و تعيين نيمرخ روانشناختی -جمعيت شناختی و رفتاری زائرین کربال در آیين ساالنه اربعين
واجرای سخنرانیهایی در مکانهای مقدس تدارک دید.
 میتوان به سطح پایین متتیرهای کمخرجی و مادیگرایی و نیز سطح باالی انگیزه مذهبی ،نیاز بهبرنامهریزی و حساسیت به کیفیت در افراد این بخش اشاره کرد .توسعهی تسهیالتی به منظور ارتقای کمی
و کیفی اماکن اقامتی و ارتقای سطح خدمات آنها مانند نزدیکی اقامت این گردشگران با مکانهای مذهبی
به رضایت این افراد کمک شایانی میکند.
 پیشنهاد میشود در جوار مکانهای مقدس و معنوی امکانات رفاهی و آسایش و امنیت مسافران رافرآهم نموده تا آنها بتوانند با خیال راحت به فعالیتهای مذهبی و زیارتی بپردازند و از مسافرت خود
راضی باشند.
 برای این بخش از مسافران در ایام خاص از قبیل ماهرمضان ،محرم و  ...فعالیتها و تبلیتات ویژه درنظر گرفته شود تا باعث تشویق این گروه به مسافرت در این ایام شود.
 پیشنهاد میشود سازمانها و ارگانهای مذهبی از قبیل سازمان اوقاف و  ...جایگاه و مکانهای ویژهای رابرای اجرای مراسم مذهبی فراهم آورند و همچنین این سازمانها سعی کنند با تبلیتات مناسب ،اطالع
رسانی درباره مکانهای مذهبی داشته باشند.
 از لحاظ ردهی سنی نیز این دسته از مسافران به شکل شاخصی در ردههای سنی باالتر از سایر مسافرانقرار دارند ،این موضوع تسهیالت خاصی را در بستهی پیشنهادی به این گروه باید در نظر بگیرد.
 نظر به اهمیت موضوع ،پیشنهاد میشود در جهت کشف سایر عوامل و متتیرهایی که علیالقاعده تحتتاثیر مولفههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی می باشد ،مطالعات و پژوهشهای بیشتری صورت گیرد.
محدودیتهای پژوهش
 متقاعد ساختن پاسخدهندگان در تکمیل پرسشنامه با توجه به مشکالت سفر زیارتی ،مستلزم صرف زمانو انرژی زیادی گردید.
 -فقدان سیستم اطالعاتی منسجم از گردشگران.
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