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چكیده
شهرستان ري با برخورداري از جاذبه هاي فراوان فرهنگی و مذهبی ،از ظرفیت بالقوه باالیی برراي توسر ه توریسرر فرهنگری و
مذهبی برخوردار است .هدف تحقیق حاضر ،مطال ه رابطهي توریسر فرهنگی و مذهبی با توس ه پایدار شهري در شهرسرتان ري
می باشد .جم یت آماري در این تحقیق عبارت بود از گردشگران فرهنگی و مذهبی داخلی و خارجی شهرستان ري در سه ماهره
پایانی سال  0011و شش ماهه نخست سال  0015که بنا بر آمار غیررسمی بالغ برر هشرت میلیرون و هدتورد و سری هررار ندرر
میباشد .نمونه مورد مطال ه به صورت توادفی و به حجر  085ندر به پیشنهاد فرمول کوکران انتخاب گردید .ابرار گردآوري داده
ها عبارت بود از یک پرسشنامهي محقق ساخته مبتنی بر طیف لیکرت  5سطحی مشتمل بر  05سوال ( گویه ) کره روایری آن برا
اخذ نظر اساتید راهنما و مشاور و پایایی آن از طریق محاسبه آلداي کرونباخ ( مقدار آلدا ) 3/800-احراز گردید .نتایج تحقیق برا
استداده از تحلیل واریانس و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که همبستگی مثبت و م نیداري بین توریسر فرهنگی-
تاریخی و توس ه پایدار فرهنگی و اجتماعی ،توس ه پایدار اقتوادي و توس ه پایدار زیست محیطی در شهرستان ري وجود دارد.
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی مثبت و م نریداري برین توریسرر مرذهبی  -زیرارتی و توسر ه پایردار فرهنگری و
اجتماعی و نیر توس ه پایدار اقتوادي در شهرستان ري وجود دارد .با این حال شواهد آماري براي اثبات وجود رابطهي م نریدار
بین توریسر مذهبی  -زیارتی و توس ه پایدار زیست محیطی در شهرستان ري وجود نداشته است.
واژگان کلیدی :توریسر فرهنگی ،تاریخی ،توریسر مذهبی ،زیارتی ،توس ه پایدار شهري ،شهرستان ري.

مقدمه
شهرستان ري در جنوب و در ناحیهي دشتی استان

آن قرار گرفته است .سابقه تراریخی و قردمت سرکونت
در این منطقه به دوره قبل از اسرال براز مریگرردد .در

تهران واقع شده است و تنها کروه بری بری شرهربانو در

حرردود  0333سررال قبررل از مرریالد ،سررلوکو  ،نررا

شمال شرقی و کوه آراد در  10کیلومتري جنوب غربری

"اورویو " را بر ري نهاد .در زمان اشکانیان ایرن نرا
به «ارساکیا» و «ارشکیه» تغییر یافت و در زمان حکومت
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ساسانیان به «ري» تبدیل شد .برا وجرود آثراري هماننرد

در این تحقیقات ،ارزش تجربیرات شخوری و منحورر

باروي ري بَرین (به م ناي دیوار ري علیا) ،کره مربرو

به فرد هر گردشگر فرهنگی ،غالبرا نادیرده گرفتره شرده

به دوران پیش از میالد است؛ اغلرب آثرار باسرتانی ایرن

است (ترین و رایان .)530 ،1301 0هررچنرین بره نظرر

منطقه ،مربو به دوره صدویه و قاجاریره اسرت کره در

می رسد برراي آن کره تورمیمات مناسربی در حروزهي

روستاهاي منطقه پراکندهاند .شهرستان ري را مریتروان
به عنوان یکی از قطبهراي گردشرگري اسرتان م رفری
کرد که تمرکر جاذبهها و مجراورت آنهرا برا یکردیگر و
سهولت دسترسی به شهر بر پتانسیل گردشرگري منطقره
افروده است .مهرترین جاذبره شهرسرتان ري در سرط
ملی ،آرامگاه شاه عبدال ظیر حسنی میباشد .البتره بقرا
متبرکه امامرادگان دیگري چون امامراده طراهر ،امرامراده
حمره ،امامراده عبداهلل ،امامراده ابوالحسرن و  ....نیرر در
ري واقع شده و مورد توجه شی یان قرار دارد .در عرین
حال ،آتشگاههاي قدیمی ،تپههاي باسرتانی ،قل ره هراي
قدیمی و دیگر مناطق تاریخی از مهر ترین دیدنی هراي
شهرستان ري به شمار می آیند که از قدمت تراریخی و
اهمیت فراوان برخوردارند (محمردي.)01-03 :0011 ،
با این همه به نظر میرسد زیر سراختهراي شهرسرتان
ري متناسررب بررا پتانسرریل شهرسررتان ري در حرروزه
گردشررگري فرهنگرری و مررذهبی ،توسر ه نیافتررهانررد .از
سویی ،رشد جم یت شهرنشین و افرایش مهراجرت بره
شهرها ،منجر به توس ه غیر قابل کنترل نرواحی شرهري،
کاهش سط رفاه انسانی ،نیل به سمت حومه نشرینی و
بروز مشکالت فراوان براي مدیران مختلف شرهري بره
ویرر ه در کشررورهاي در حررال توسرر ه شررده اسررت و
مجموعه این عوامل ،سبب نگرانری هراي برنامرهریرران
شهري گردیده اسرت و زمینره مطال ره جردي مردیران،
برنامه ریران شهري و همچنرین سیاسرت مرداران را در
خووص توس ه پایدارشهري فراهر نموده است.

تحقیق هاي مرتبط به وی ه آنهایی که به تحلیلهاي فایده
 هرینه توجه دارنرد یرا جنبرههراي نروینی از توریسررفرهنگی را م رفی میکنند یا حداقل چشرانداز جدیدي
از میراث فرهنگی را فراروي مخاطرب قررار مریدهنرد،
حمایررت گررردد .ایررن حمایررت مرریتوانررد برره صررورت
حمایت هاي مادي و م نوي بخش دولتری یرا نهادهراي
بین المللی در انجا یا انتشار نتایج چنرین تحقیقراتی در
سط جهرانی ،متورور باشرد( .تروره و اسرکاربرو ،1
 )111 :1303هر ساله هراران ندرر برراي کشرف دنیراي
جدید عاز سدر شده ،به دیدار چهرههاي نو می رونرد.
تنو فرهنگری و زیبرایی طبی رت مدهرو سردر را غنری
میسازند و وظیدۀ ماست کره ایرن ثرروت را کره همرۀ
مدهو جهانگردي پایدار را شکل میدهد ،حدر کنریر.
جهانگردي پایدار هرچنین به م ناي سدر کردن با ابرراز
احترا براي مرد و محیط اطراف با تأکید برر حمایرت
سرچشمهها ،تشویق و دلگرمی نوآوريهاي محلی است
که در روند توسر ۀ اجتمراعی  -اقتورادي مقوردهاي
مورد نظر شرکت کرده و از تشکیالتی که کارشان حد
و ارزش گذاري میراث فرهنگی و طبی ری اسرت ،دفرا
می کند .تمدن کهن و غنی پار

اگرچه تحقیقات در مورد عوامل ایجاد انگیررش در
گردشگران سایت هاي باستانی ،کر شمار نیسرتند ولری

که امروزه تحرت نرا

ایران شناخته میشود براي مدتهاي طوالنی مهد علرر،
فرهنگ و هنر بوده است .علر ،تمردن ،هنرر م مراري و
تنو سنن ایرانیان زبانرد همۀ مرد دنیا بوده و محققران
شرقشنا

را به وجد میآورد .ایران به دلیرل موق یرت

جغرافیایی سیاسی بسیار حسا

بیان مسأله
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توریسر فرهنگری اتخراذ شرود ،ضرروري اسرت کره از

خود وارث غنیتررین

م ماري و فرهنگ دنیاست .در این میران ،شرهر ري برا
قدمت تاریخی چنرد هرارسراله و میرراث گرانقردري از
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فرهنگ و تمردن ،مریتوانرد یکری از پایگراههراي مهرر

پ وهش در مورد جنبههراي مختلرف ایرن صرن ت و از

استقرار توریسر فرهنگی در تهران و حتی ایرران باشرد.

جمله توریسر فرهنگری برا هردف شناسرایی م برهراي

از آنجررا کرره توریسررر فرهنگرری  -ترراریخی بررر اسررا

جدیدي براي توس ه جوامع بشري ،در دهه هراي اخیرر

برخورداري یک شهر از آثار تاریخی و به صرورت عرا

بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .چه آن که در سرط

نشانههاي قدیمی تمدن بشري شکل میگیررد ،بره نظرر

جهررانی رویکرررد جدیرردي در مررورد میررراث فرهنگرری

میرسد با وجود آثار تاریخی ارزشمندي چون آتشرکده

ملمو

( مانند سایتهاي باسرتانی ،ابنیرهي تراریخی و

ري ،تپه باستانی میل ،باروي ري باستان مت لق بره دوره

 ) ....و میراث فرهنگی ناملمو

مادها ،برج طغرل مربو به دوره سلجوقیان و  .....زمینه

رویدادهاي فرهنگی و  ) .....مشاهده شده است که آنهرا

طبی ی توس ه توریسر فرهنگری فرراهر آمرده اسرت .از

را نه فقط مت لق به یک قو یا ملت ،که مت لق بره همره

دیگر سو اگر بنیاد توریسر مذهبی را مکان هاي مقد

جهانیان برمی شمارد و بر ضرورت هرگونره اقردامی در

ادیان بدانیر ،ري برا برخرورداري از بقرا متبرکره امرا

جهت حد و اشاعه آنهرا تأکیرد مرینمایرد ( .چران 0و

زادگان واجبالت ظیر چون حضرت عبدال ظیر ،امامراده

همکرراران ) 010 :1301 ،برردیهی اسررت کرره بازشناسرری

طاهر ،امامراده حمره ،امامراده عبداهلل ،امامراده ابوالحسن

ارزشررهاي میررراث فرهنگرری در مسرریر توسر ه توریسررر

و  ......میتواند به عنوان قطرب گردشرگري مرذهبی در

فرهنگرری ،مسررتلر انجررا تحقیررقهرراي متدرراوت بررا

استان تهران مطرح گردد .با ایرن همره زیرسراختهراي

رویکردهاي مختلف است .پ وهش حاضر نیر بر همرین

الز براي توس ه جهانگردي فرهنگی و مذهبی متناسب

اسا  ،هدف اصلی خود را بررسری رابطرهي توریسرر

با ظرفیت هاي موجود پدید نیامرده اسرت کره بررسری

فرهنگی و مذهبی با توس هي پایدار شهري ( با تأکید بر

علل آن با هدف کمک به طراحری یرک برنامره توسر ه

شهرستان ري ) قرار داده اسرت .در جهرت تحقرق ایرن

شررهري بررراي شهرسررتان ري ،شایسررتهي توجرره اسررت.

هدف نیر شش هردف فرعری بره ترتیرب زیرر ت ریرف

نگاهی به وض یت زیرساخت هاي شهرستان ري نشران

شدهاند:

می دهد که کار اساسی براي به خدمت گرفتن پتانسریل

 -0بررسی رابطه توریسر فرهنگی  -تاریخی با توسر ه

توریسر فرهنگی -تاریخی و مذهبی -زیارتی در مسریر
توس هي پایدار این شهرستان ،انجا نشده است .در این
رهگذر تحقیق حاضرر کوشریده اسرت بره ایرن سرو ل
بنیرادین پاسرخ دهرد کره آیرا رابطرهي م نریداري بررین
توریسر فرهنگی و مذهبی و توسر ه پایردار شرهري در
شهرستان ري وجود دارد ؟ چره ظرفیرت برالقوه اي در
این زمینه وجود دارد ؟

( مانند آداب و رسو ،

پایدار فرهنگی و اجتماعی در شهرستان ري
 -1بررسی رابطه توریسر مذهبی  -زیرارتی برا توسر ه
پایدار فرهنگی و اجتماعی در شهرستان ري
 -0بررسی رابطه توریسر فرهنگی  -تاریخی با توسر ه
پایدار اقتوادي در شهرستان ري
 -1بررسی رابطه توریسر مذهبی  -زیرارتی برا توسر ه
پایدار اقتوادي در شهرستان ري
 -5بررسی رابطه توریسر فرهنگی  -تاریخی با توسر ه

اهمیت و هدف پژوهش
در جهان امروز ،توریسر نره فقرط بره عنروان یرک
پدیده قابل توجه ،بلکه به عنوان یرک «صرن ت» رو بره

پایدار زیست محیطی در شهرستان ري
 -1بررسی رابطه توریسر مذهبی  -زیرارتی برا توسر ه
پایدار زیست محیطی در شهرستان ري

رشد ،مورد توجه قرار گرفته است .در این میان اهمیرت
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آنالدورا و الیون )0110( 00نشان داد بهبود ارتقراء تمرا

ادبیات پژوهش و تبیین چارچوب نظری تحقیق
دیدگاههاي نظري پرشماري در مورد توس ه پایردار

شاخصهاي انسانی و سایر فاکتورها به میران و قیمرت

مطرح شده است که مرور برخی از آنها برا هردف آشرنا

دسترسی به خدمات بهداشتی و افرایش درآمد مطلرق و

شدن مخاطبان ارجمند با ادبیات پ وهش حاضرر خرالی

نسبی در خانوارهایی که جرء  13درصد انتهایی جام ره

از لطف نیست.

به شمار میرود بستگی دارد .در عین حال ایرن عوامرل

از منظر لمن و کاکس 1توس ه پایدار ،فرایند اصالح

بر تحوالت دراز مدت توس ه پایداري نسبی م یشرتی و

و بهبود اقتوادي – اجتماعی و فرهنگی است که مبتنری

زیست محیطی نیر تأثیر میگذارد( .پا  )10 :0080 ،در
باري01

بر فناوري و همراه با عدالت اجتماعی باشد بره طریقری

این میان،

که اکوسیستر را آلوده و منابع طبی ری را تخریرب نکنرد

سبر که از سوي اکولوژیست هاي سبر ارا ه شده اسرت،

5

ب ضی از مداهیر و مباحث اصلی را در روابط بینالمللی

(اسالمی .)15 ،0080 ،اما بنا بر نظریهي دولین و یرا

( )0118م تقد است موج جدید دانش

توس ه پایدار ،عبارتست از دگرگونی اساسی در شیوهي

و سیاستهاي جهانی باز ت بیر کرده است .با [تکیه برر

تدکر – زندگی – تولید – مورف و نیر شیوهاي کره مرا

شررناخت هرراي قرردیمی و سررنتی از امنیررت و عرردالت

به دیگر انسان ها نگاه مریکنریر (اکرمری.) 01 :0080 ،

بینالمللی ،برا مباحرث جدیردي از امنیرت اکولروژیکی،

این نظریه در دهه اخیر به رونرق رویکردهراي فرهنرگ

توس ه مناسب و عدالت محیطی وارد چالش شده است.

محور در مورد توس ه پایدار کمک کرده است (بادنیر و

(واگنرر )003 :1305 ،00رنرره دوبررو 01امررا بررا رویکررردي

رادرفررورد .)101 :1301 ،1در ایررن رهگررذر دبلیررو .ا .

متداوت ،توس ه پایدار را رابطه متقابرل انسران و زمرین

آدامر )0113( 3درکتراب محریط زیسرت و پایرداري در

میداند و بر این باور است که توانایی سازگاري انسران

جهان سو به درستی متذکر شد که مدهو توس ه پایدار

با هر گونه محیط عامل باعث تباهی او شده و به تدریج

نمی تواند در یک خالء تاریخی بره خروبی درش شرود.

وي را به تحمل مرارتهاي جسرمی و روحری زنردگی

براي شناخت چالش ها و ظرایرف و ظرفیرت هراي آن،

نوین وا داشته است( .سمیر )010 :1300، 05با توجه بره

پیشاپیش الز است دگرگرونی هرایی کره در اندیشره و

آنچه گدته شد و با مبنرا قرراردادن تحقیرق رابینسرون و

عمل پیرامون سرفول توس ه به وقو پیوسرته اسرت و

پیکارد ،)1301( 01مدل مدهومی تحقیق به صرورتی کره

نیر تجاربی که به شکلگیري این مدهرو جدیرد منجرر

در شکل  0مشاهده میشود ترسیر شده و فرضیه اصلی

 )11 ،0080از ایرن

پ وهش ( ناظر بر رابطه توریسر فرهنگی و مرذهبی برا

منظر ،توس ه پایدار محل تالقی اقتواد ،جام ه و محیط

توس ر هي پایرردار شررهري در شهرسررتان ري ) و نیررر 1

شد ،مورد توجه قررار گیررد (پرا

فوگرل1

فرضریه فرعرری مطرررح شررده کرره برره تدکیررک ،رابطررهي

زیست است (الرسرن .) 101 ،1300 8رابررت

( )0111با تلدیق تکنیک هاي کمّی (مقرداري) وتئروري

توریسر فرهنگی و توریسر مرذهبی را برا هرر کردا از

اقتوادي ،روش هراي جدیرد برراي درش رابطره رشرد

مؤلدههاي سه گانه ي توس ه پایدار (ی نی توس ه پایردار

اقتوادي و تحروالت اقتورادي ارا ره داده اسرت و بره

فرهنگی و اجتماعی ،توسر ه پایردار اقتورادي ،توسر ه

رابطه بین بهداشت – فقر  -وزن متوسط افراد جام ره و
خط مشی هاي مربو یه توس ه پایدار پرداختره اسرت
(مولدان و بیلهارز .)10 :0080 ،03در این مسیر ،تحقیرق

901

پایدار زیست محیطی) در شهرستان ري بررسی میکند،
بر اسا

آن ت ریف گردیده است:
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ارزیابی رابطهی توریسم فرهنگی و مذهبی با توسعه پایدار شهری ...

توسعه پایدار فرهنگی و
اجتماعی

توریسم فرهنگی-
تاریخی

توسعه پایدار اقتصادی

توریسم مذهبی -زیارتی
توسعه پایدار زیست
محیطی

توس ه پایدار شهري

توریسم فرهنگی و مذهبی

شكل  :1مدل مفهومی تحقیق (رابینسون و پیكارد )35 ،2014

با هدف یکسانسرازي ادراش مخاطبران پر وهش از

 -1توسر ه پایرردار شررهري :توسر هاي اسررت کرره تمررا

کلید واژه ها ،ت اریف مدهومی متغیرهراي مرورد مطال ره

جنبررههرراي اجتمرراعی و اقتوررادي و  ...را در شررهر

بدین شکل در نظر گرفته شده است:

همگا با هر پیش میبرد و البتره عرالوه برر ترأمین

 -0توریسر فرهنگی :حرکت انسانها با انگیرره صررفا

نیازهاي حال حاضر بشر ،نیاز نسلهاي آینرده را در

فرهنگی ماننرد تورهراي تحوریلی ،یرادگیري هنرر،

نظر بگیرد (رابینسون و پیکارد.)01 :1301 ،

مسرافرت برراي فسرتیوالهرا و سرایر رویردادهاي

در عین حال به منظور رفع ابها از مداهیر کلیردي،

فرهنگی ،بازدید از سایتها و بناها ،سدر با ماهیت

ت اریف متغیرهاي تحقیق به صورت عملیاتی به ترتیرب

تحوریلی ،فولکلرور یرا هنرر و زیرارت ( سراپو،03

زیر در نظر گرفته شده است:

.)10 :1300

 -1توریسر فرهنگری  -تراریخی :هرر گونره بازدیرد از

 -1توریسر مذهبی :عبارت است از بازدید گردشرگران

شهرستان ري کره برا انگیرره دیردار از سرایتهراي

نظیرر

باستان شناسی ،تاریخی و فرهنگی ،الگوهاي خاص

زیارتگاهها ،مقابر ،امامرادهها و نظایر آنهرا .در اینجرا

فرهنگی ،هنرها و صنایع دستی ،ف الیتهاي جرذاب

با دو دسته مختلف از جهانگردان روبرو مریشرویر،

اقتوادي ،اماکن شهري جذاب ،موزه ها ،فستیوال هرا

دسته اول کسانی که از اماکن مقدسه در دیرن خرود

و رویدادهاي فرهنگی و در آخر هر آداب و رسرو

بازدید می نمایند و گروه دو کسرانی کره از امراکن

مهمانپذیري ساکنان شهرستان ري انجا شود.

مقدسه سایر ادیان دیدن میکنند (م تمد.)0 :0011 ،

بنا بر این ت ریف ،شاخصهاي سرنجش در مرورد ایرن

 -0توس ه پایدار :توس هاي اسرت کره افررایش کیدیرت

مؤلدرره ( توریسررر فرهنگرری  -ترراریخی ) در طرررح

زندگی کلیه افراد را در تما دورهها در نظرر گرفتره

سررو الت پرسشررنامه عبارتنررد از :سررایت هررراي

باشد (رابینسون و پیکارد.)01 :1301 ،

باستان شناسی و امراکن تراریخی ،الگوهراي خراص

(با ت ریف وی ه جهانگردي) از اماکن مقرد
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فرهنگی ،هنرها و صنایع دستی ،ف الیت هاي جذاب

هرردایت سرررمایهگررذاريهررا ،سررمتگیررري توس ر ه

اقتوادي ،موزهها ،رویردادهراي فرهنگری و آداب و

تکنولوژیکی و تغییر نهادي با نیازهاي حال و آینرده

رسو مهمانپذیري در شهرستان ري.

سازگار باشد .در این راستا ،شراخصهراي سرنجش

 -1توریسر مذهبی  -زیارتی :هرگونه بازدیرد از امراکن

براي این مؤلده (توس ه پایدار اقتوادي) براي طرح

مذهبی شهرستان ري و بقا متبرکه موجود در آن به

سو الت پرسشنامه عبارت بودنرد از :توسر ه مراکرر

وی ه حر حضرت عبدال ظیر ،چه با هدف زیرارت

خرید ،توس ه رستورانها و مراکر پرذیرایی ،توسر ه

و چه با اهداف دیگرر و از جملره مطال رات ادیران

زیرساخت هاي حمل و نقل ،توس ه مراکر اقرامتی و

انجرا گیررد .بنرا بررر ایرن ت ریرف ،شراخص هرراي

توس ه کارآفرینی در شهرستان ري.

سررنجش در مررورد ایررن مؤلدرره (توریسررر مرذهبی-

 -5توس ه پایدار زیست محیطی :بهبود در شاخص هاي

زیارتی) در طررح سرو الت پرسشرنامه عبارتنرد از:

زیست محیطی شهرستان ري از طریرق بره خردمت

مثل حر حضرت عبردال ظیر

گرفتن همه عناصر موجود در راسرتاي بهینرهسرازي

زیارت اماکن مقد

و حر سایر امامرادگان در شهرستان ري.

مورف انرژي ،توس ه بازیافت ،توس ه فضاي سربر

 -0توسر ه پایرردار فرهنگرری و اجتمرراعی :عبارتسررت از

و کنترل آالینده هاي زیسرت محیطری در شهرسرتان

رشد فراگیر و پایدار در جنبه هاي فرهنگی (قرانون

ري .در این راستا ،شاخص هاي سنجش برراي ایرن

گرایی شهروندان ،اخالق شهروندي ،فرهنگ مهمان

مؤلده (توس ه پایدار زیسرت محیطری) برراي طررح

پررذیري) و اجتمرراعی (توسرر ه تشررکیالت اداري،

سررو الت پرسشررنامه عبررارت بودنررد از :مرردیریت

توس ه سازمان هاي مررد نهراد اجتمراعی ،توسر ه

مورف انرژي ،تولید و بازیافت پسرماندها ،توسر ه

مشارکت اجتماعی شهروندان) در شهرستان ري .بنا

انرررژي هرراي پرراش ،توسر ه فضرراي سرربر و کنترررل

بر این ت ریف ،شاخص هاي سنجش در مرورد ایرن

آالیندههاي زیست محیطی در شهرستان ري.

مؤلده (توس ه پایردار فرهنگری) در طررح سرو الت

 -1شهرري :منظور از شهرري یا ري در تحقیق حاضرر

پرسشررنامه عبارتنررد از :قررانون گرایرری شررهروندان،

عبارتست از شهرستان ري مشتمل بر بخش مرکري

اخررالق شررهروندي ،فرهنررگ مهمررانپررذیري در

ري و کلیرره شررهرش هرراي اقمرراري و روسررتاها و

شهرستان ري.

دهستان هاي منسوب به آن.

شاخص هاي سنجش توسر ه پایردار اجتمراعی نیرر

 -3گردشررگر فرهنگرری  -مررذهبی :در تحقیررق حاضررر

عبارتند از :توس ه تشکیالت اداري متناسب با نیازهراي

عبارتست از هر فرد داخلی یا خارجی که با انگیرره

موجود ( به م ناي توس ه نظا اداري براي پاسخگرویی

فرهنگی و یرا مرذهبی از شهرسرتان ري و امراکن و

به نیازهاي مرد و گردشرگران) ،توسر ه سرازمان هراي

ابنیه تاریخی و بقا متبرکه ( حتری بره مردت چنرد

مرد نهاد اجتماعی (نظیر توس ه سازمانهاي غیردولتری

ساعت و بدون اقامت  11ساعته ) بازدید نماید.

با اهداف و رویکردهاي فرهنگی و اجتمراعی) ،توسر ه
مشررارکت اجتمرراعی شررهروندان برره ویرر ه در امررور
عا المند ه اجتماعی در شهرستان ري.
 -1توس ه پایدار اقتوادي :فرایند رشد مداو اقتورادي
در شهرسرتان ري برره طرروري کره اسررتداده ازمنررابع،

990

پیشینهی تحقیق
رابینسون و پیکرارد ( )1301در مقالره اي پ وهشری
با عنوان "توریسر فرهنگری تراریخی و توسر ه پایردار:
یک مطال ه از شهر گالسکو" اذعران داشرتهانرد :مدهرو
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توس ه پایدار دو هدف ضروري را ادغا میکند :الرف)

شهري در قاهره را با سررعتی بریش از تورور نراظران،

تأمین زندگی مناسب ،امن و ارزشمند براي همره مررد

توس ه دهد .با ایرن حرال نترایج تحقیرق نشران داد کره

که هدف «توس ه» است ،ب) زنردگی و کرار مطرابق برا

توس ه توریسر فرهنگی  -تراریخی برر توسر ه زیسرت

محرردودیتهاي زیسررتی  -فیریکرری محرریط ،کرره هرردف

محیطی قاهره تأثیر مندی داشته است.

«پایداري» است .این اهداف ممکن اسرت مت رارب بره

کندي و مورانو )1300( 08در تحقیق خود با عنروان

نظر آید اما علیرغر آن بایستی برین آنهرا اتحراد ایجراد

"ظرفیت هاي توریسر مذهبی برراي حمایرت از توسر ه

شررود و تررو حاصررل آیررد .ایررن موضررو برره ویر ه در

اقتوادي :مطال ه موردي شهر بنار " به بررسی رابطره

رویکردها به توس ه توریسر و مسا ل مربو به آن باید

توریسر مذهبی در شهر بنار

هندوها) و

مورد توجه برنامه ریران قرار گیرد .با چنرین رویکرردي

توس ه اقتوادي در این منطقه پرداختره انرد و برا مرورد

است که توریسر و به وی ه توریسر فرهنگی  -تراریخی

توجه قرار دادن مراسر وی ه آرتی 01که به عنوان مراسرر

را می توان به عنوان محرش توس ه در نظر گرفت .نتایج

مذهبی هندوها خیل عظیر توریستها را بره ایرن شرهر

این تحقیق به طور خاص رابطه مثبت توسر ه توریسرر

میکشاند ،در نهایت همبستگی مثبرت و م نراداري برین

فرهنگی  -تاریخی با توس ه پایدار اقتوادي و اجتماعی

توریسررر مررذهبی و توسرر ه اقتوررادي بنررار

احررراز

را تأ یررد مرری کنررد امررا شررواهدي در مررورد همبسررتگی

نمودهاند.

توریسر فرهنگری  -تراریخی و توسر ه پایردار زیسرت
محیطی یافت نشد.

(شهر مقد

ووکونیچ )1301( 13در مقالهاي پ وهشری برا عنروان
"توریسر مذهبی :ارزش اقتوادي یا یک ج به خرالی؟"

اسررماعیل و همکرراران ( )1301در مقالرره پ وهشرری

اذعان داشته است این مقاله میکوشد از این تر که آثرار

خود با عنوان "توریسر فرهنگی  -تراریخی در مرالري:

توریسر مذهبی غیرقابل تخمرین اسرت ،حمایرت کنرد.

مسا ل و چالش ها" اذعان داشته اند که مالري در مسریر

یافته هاي تحقیق نشان مری دهرد کره در شرهر زاگررب

توس ه توریسر قرار دارد و در این مسیر با چالش هراي

همبسررتگی م نرراداري بررین توسر ه توریسررر مررذهبی و

گوناگونی درگیر می شود .نتایج تحقیق آنها نشان داد که

توس ه اقتوادي مشاهده نمی شود و بره نظرر مریرسرد

مهر ترین مسأله و چرالش توریسرر در مرالري در دهره

توریسر مذهبی نتوانسته است زیرساختهاي اقتورادي

آینده ،رقابت بر سر جذب توریسرر اسرت کره در ایرن

در این شهر را با تحول جدي روبرو سازد.

میان توریسر فرهنگی  -تاریخی یک راهبرد بسیار مهرر

مافی ،رمضانی ،نیازي مقد ( )0010در مقالرهاي برا

براي جذب توریسر و یک ابرار بازاریابی بری بردیل در

عنوان "نقش صن ت توریسر در پایرداري شرهرها" برر

این زمینه به شمار می رود که می تواند نقرش مهمری در

این موضو تأکید دارند که با توجره بره ایرن کره شرهر

توس ه پایدار این کشور ایدا نماید.

متشکل از مجموعه اي از نظا هراي فیریکری ،تراریخی،

سراپو ( )1300در مقالره تحقیقرری برا عنروان "تررأثیر

اقتوادي و اجتماعی است ،پس جهت ارزیابی پایرداري

توریسر فرهنگری برر توسر ه شرهري :مطال ره مروردي

نظا شهري الز است انوا پیچیدگی هراي موجرود در

قاهره" به بررسی تأثیر توریسر فرهنگی  -تراریخی برر

شرهر را شرناخت .برا توجره برره ایرن کره یکری از ایررن

توس ه شهري در قاهره پایتخت مورر پرداختره اسرت.

پیچیدگی ها به خووص در دنیاي امروز ،توجه به انسان

نتایج تحقیق او نشان داد که توریسر فرهنگی  -تاریخی

و خواسته ها و نیازهاي او می باشرد و ایرن مهرر رابطره

توانسته است به عنوان یک محرش مؤثر ،زیرساختهاي

مستقیمی با گردشگري دارد ،پس الز است که در ایرن
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زمینه اقدامات مناسبی صورت پرذیرد چررا کره شررایط
اجتماعی ناپایدار به یک شهر ناپایدار خواهد رسرید کره

مردمی ،سبب ف ال شدن فضاهاي توریسرتی در جهرت
توس ه

پایدار شود.

در آن چیررري جررر افررت جم یررت و زیسررت محیطرری،
ناکارآمدي نظا هاي انرژي رسانی ،کاهش فرصرتهراي

روش تحقیق

اشتغال و در نهایت عد ت ادل در زمینه هاي موجود را،

روش تحقیق حاضر از نظر هردف ،کراربردي و بره

نخواهد داشت .بال کس وجرود یرک محریط مناسرب و

لحاظ شیوهي اجرا ،توصیدی از نو همبستگی میباشرد.

جاذب گردشگري ،انسان هایی با روحیه و سالر را شکل

جام ه آماري در تحقیق حاضر عبارتست از ،گردشگران

می دهرد کره در حدر و پایرداري شرهري ،پرانررژي و

فرهنگی و مرذهبی شهرسرتان ري (اعرر از خرارجی یرا

توانمندتر هستند.

داخلی) .با توجه به ت ریدی کره از توریسرر فرهنگری و

مومنی ( )0011در مقاله اي با عنوان "بررسری اب راد

مذهبی به عمل آمرد ،و بنرا برر برآوردهراي غیررسرمی

توس ه پایدار در گردشگري شهر همدان" که بره اولرین

موجود ،حجر جام ه آمراري در قلمررو زمرانی تحقیرق

همایش ملی گردشگري ،جغرافیا و محیط زیست پایدار

(سه ماهه پایرانی سرال  0011و شرش ماهره اول سرال

ارا ه نموده است ،اذعان داشته است که شهر همردان برا

 )0015بالغ بر  8303333ندرر مریباشرد .نمونره مرورد

توجه به وی گی هایی نظیر :قرارگیرري در محرل تالقری

تحقیق با مراج ه به فرمول کروکران برراي جام رههراي

راه هاي ارتباطی غرب کشور ،وجود پتانسیل گردشگري

آماري نامحدود ،به حجر  085ندر در نظر گرفتره شرده

ترراریخی و طبی رری فررراوان در کنررار یکرردیگر ،سررابقه

است و روش نمونهگیري در این تحقیق ،توادفی سراده

شهرنشینی برالغ برر  0533سرال ،وجرود پتانسریل هراي

(با رعایت شانس برابر همه اعضراي جم یرت آمراري)

گردشگري بین المللی ،ف ال بودن بافرت قردیر ،برازار و

بوده است .در تحقیق حاضر برراي گرردآوري دادههراي

مراکر محالت که الگوهاي گردشگري فرهنگی را قابرل

میدانی ،از ابرار پرسشنامه استداده شده است .پرسشرنامه

اجرا میسازد ،میتواند یکی از کانونهراي توسر ه ایرن

مورد اسرتداده در ایرن تحقیرق ،یرک پرسشرنامه محقرق

صن ت رو به رشد جهانی قرار گیرد و سهر بسررایی در

ساخته مبتنی بر طیف لیکرت  5سطحی بوده اسرت کره

ارزآوري به داخل کشور داشته باشد.

مشتمل برر  05گویره (سرو ل) مریباشرد .برراي کسرب

بابایی ( )0081در پایان نامه مقطع کارشناسریارشرد

اطمینان از روایی پرسشنامه ،از نظرات کارشناسی اساتید

خود با عنوان "نقش توریسر مذهبی برر توسر ه پایردار

راهنما و مشاور بهره گرفته شده است .در ضمن پس از

شهر ري" ضمن م رفی جاذبه هاي توریسرتی شرهرري،

توزیع پرسشنامه بین  01ندر از پاسخگویان (اندکی بیش

ابتدا  1نقطه که بیشترین ت داد گردشگر را داشتهانرد بره

از  %03حجررر نمونرره) ،مقرردار آلدرراي کرونبرراخ م ررادل

زعر خود مورد سنجش به لحاظ توس ه پایدار قرار داده

 3/800محاسبه شد که بر پایایی پرسشنامه مهر تأ ید زد.

است و سرپس  133پرسشرنامه در  1مکران مرورد نظرر

براي تجریه و تحلیل دادهها ،متناسب با الرامات تحلیرل

توزیع نموده و نتایج را مورد تجریه و تحلیل قررار داده

آنهررا و نیازهرراي تحقیررق حاضررر ،از روشررهاي تحلیررل

است .محقق در پایان نتیجه گرفتره اسرت کره پتانسریل

استنباطی نظیر آزمون  tیک نمونهاي و تحلیل واریرانس

عظیر مذهبی – تاریخی ري منجر به توس ه پایدار ایرن

یک طرفه استداده شده است .نرر افررار مرورد اسرتداده

شهر نشده است و مدیریت شهري می توانرد برا ایجراد

براي انجا تحلیلهاي انجا شرده ،نرر افررار قدرتمنرد

زیر ساختهرا و مکرانیر هراي محررش مشرارکتهراي

آماري  SPSSاست .به عالوه از تحلیرل تاپسریس برراي
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ت یین اولویت تأثیر هر یک از انوا توریسر فرهنگری -

 08-13سررال 81 ،ندررر ( )%11در گررروه سررنی 18-53

تاریخی و توریسر مذهبی  -زیرارتی برر اب راد توسر ه

سال و  11ندر ( )% 8در گروه سنی  58سرال یرا براالتر

پایدار شهري ،استداده شده است.

قرار داشته اند .گدتنی است در نمونه مرورد مطال ره00 ،
ندر ( )%0تحویالت زیردیپلر 101 ،ندرر ( )%51دیرپلر،
 011ندرررررر ( )%03کارشناسررررری 03 ،ندرررررر ()%0

یافتههای تحقیق

کارشناسیارشد و  1ندرر ( )%0از تحوریالت در سرط

از میان  085پاسخگو به پرسشرنامه  030ندرر ()%15

دکتري برخوردار بودهاند.

مرد و  101ندر ( )%55زن بودهاند .از این جمع  11ندرر

آمار توصیدی متغیرها با توجه به دادههاي منسوب

( )%11در گروه سنی  08-13سال 011 ،ندرر ( )%03در

به هریک از آنها در جدول شماره  0آمده است.:

گروه سنی  18-03سرال 01 ،ندرر ( )%1در گرروه سرنی

جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیر

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

واریانس

توریسر فرهنگی -تاریخی

085

00

01

01/015

1/115

1/810

توریسر مذهبی -زیارتی

085

01

05

11/101

0/511

1/110

توس ه پایدار فرهنگی و اجتماعی

085

03

11

01/111

0/315

0/350

توس ه پایدار اقتوادي

085

00

10

18/101

0/013

1/131

توس ه پایدار زیست محیطی

085

1

11

01/110

3/851

3/311

بررراي آنکرره در مررورد روش تحلیررل دادههررا و برره

هرگاه سط م نیداري کمتر از خطا شرد ،مریتروان برا

کارگیري روشهاي آماري پارامتریرک و یرا روشهراي

اطمینان  %15فرب صدر مبنی برر نرمرال برودن توزیرع

آمرراري ناپارامتریررک توررمیرگیررري شررود ،آزمررون

دادههاي منسوب به متغیر مورد مطال ه را رد کرد .با این

کولمرروگروف  -اسررمیرنوف بررراي توزیررع دادههرراي

مقدمه ،توجه به نتایج آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف

منسوب به هریک از متغیرها با فربهراي آمراري زیرر

ت یینکننده خواهد بود:

انجا شده و نترایج آن در جردول  1مرن کس گردیرده

با توجه به این که مقدار سط م نی داري در مرورد

است.

همه متغیرها بیشتر از سط خطاي مورد نظر ی نی 3/35

توزیع دادههاي منسوب به متغیر مورد نظر نرمال است H0:

میباشد ،بنابراین با اطمینان  %15میتوان گدرت توزیرع

توزیع دادههاي منسوب به متغیر مورد نظر نرمال نیست H1:

دادههاي منسوب به این متغیرها قابل تقریب بره توزیرع
نرمال میباشد و از اینرو میتوان تکنیرک هراي آمراري

الز به توضی است کره م یرار قضراوت در مرورد

پارامتریررک و از جملرره آنررالیر واریررانس و ضررریب

نرمال بودن یا نرمرال نبرودن توزیرع هرر متغیرر ،سرط

همبستگی پیرسون را براي تحلیل تک تک فرضیه ها به

م نیداري در جدول شماره  1است بدین صرورت کره

کار برد .نتایج این تحلیلها در جدول  0خالصره شرده

تا زمانی که مقدار سط م نیداري بیشتر از سط خطرا

است:

( )3/35باشد ،فرب صدر مبنی بر نرمرال برودن توزیرع
دادههاي منسوب به متغیر مورد مطال ه رد نمیشود .امرا
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جدول  -2نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
کولموگروف – اسمیرنوف

متغیر

آماره

درجه آزادی

سطح معنی داری

توریسر فرهنگی -تاریخی

0/311

085

3/101

توریسر مذهبی -زیارتی

3/110

085

3/031

توس ه پایدار فرهنگی و اجتماعی

3/310

085

3/511

توس ه پایدار اقتوادي

3/810

085

3/111

توس ه پایدار زیست محیطی

3/001

085

3/103

جدول  -3تحلیل آماری فرضیههای پژوهشی
سطح معنیداری

ضریب همبستگی

آنالیز واریانس

پیرسون

اول

3/333

3/001

دو

3/333

3/110

سو

3/333

3/110

چهار

3/333

3/131

پنجر

3/333

3/033

ششر

3/310

3/380

فرضیه

تفسیر
همبستگی مثبت و نسبتا قابل مالحظه بین توریسر فرهنگی -تاریخی و توسر ه پایردار
فرهنگی و اجتماعی در شهرستان ري و تأ ید فرضیه اول
همبستگی مثبت و قابل مالحظه بین توریسر مذهبی -زیارتی و توس ه پایدار فرهنگی
و اجتماعی در شهرستان ري و تأ ید فرضیه دو
همبستگی مثبت و قابل مالحظره برین توریسرر فرهنگری -تراریخی و توسر ه پایردار
اقتوادي در شهرستان ري و تأ ید فرضیه سو
همبستگی مثبت و نه چندان قابل مالحظره برین توریسرر مرذهبی -زیرارتی و توسر ه
پایدار اقتوادي در شهرستان ري و تأ ید فرضیه چهار
همبستگی مثبت ونسبتا قابل مالحظه بین توریسر فرهنگی -تاریخی و توسر ه پایردار
ازیست محیطی در شهرستان ري و تأ ید فرضیه پنجر
عد همبستگی م نی دار بین توریسر مذهبی -زیارتی و توس ه پایدار زیست محیطری
در شهرستان ري و رد فرضیه ششر

الز به توضی است چنان که در جدول  0مالحظه

توس ه پایدار فرهنگی و اجتماعی در شهرستان ري ،نیر

شد ،پنج فرضیه از مجمو شش فرضیه فرعی تحقیق با

نشان دهنده آن بود که توریسر مذهبی  -زیارتی تأثیر

در نظر گرفتن مالحظات آماري ،مورد تأ ید قرار گرفت

بیشتري بر توس ه پایدار فرهنگی و اجتماعی شهرستان

و از اینرو میتوان گدت ،شواهد کافی براي تأ ید ضمنی

ري داراست .به همین شکل نتایج تحلیل تاپسیس براي

فرضیه اصلی تحقیق وجود دارد و در ادامه با اطمینان

ت یین اولویت توریسر فرهنگی  -تاریخی و توریسر

باالیی چنین اظهار نظر کرد که همبستگی مثبت و

مذهبی  -زیارتی بر توس ه پایدار اقتوادي در شهرستان

م نیداري بین توریسر فرهنگی و مذهبی و توس ه

ري ،نشان دهنده آن بود که توریسر مذهبی  -زیارتی

پایدار شهري در شهرستان ري وجود دارد .گدتنی است

تأثیر بیشتري بر توس ه پایدار اقتوادي شهرستان ري

نتایج تحلیل تاپسیس از طریق سنجش فاصله هر گرینه

دارا میباشد .این درحالی است که به دلیل آن که

با راه حل ایدهال به منظور ت یین اولویت توریسر

شواهد آماري از وجود رابطهي م نیدار بین توریسر

فرهنگی  -تاریخی و توریسر مذهبی  -زیارتی بر

مذهبی -زیارتی و توس ه پایدار زیست محیطی در
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شهرستان ري حمایت نکرده است ،لذا مقایسه میران

نه چندان مناسب ابنیه تاریخی و نگرانی نسبت به

تأثیر توریسر فرهنگی  -تاریخی و توریسر مذهبی -

اضمحالل آنها ،بیشتر مشخص میگردد -1 .مسووالن

زیارتی بر توس ه پایدار زیست محیطی در شهرستان

امر توجه شایستهاي به ظرفیتهاي رسانهاي در فضاي

ري ،در عمل منتدی است.

مجازي براي تشویق گردشگران به بازدید از آثار
فرهنگی ري داشته باشند و با به خدمت گرفتن طراحان
وبسایت ،امکان گردشگري مجازي را براي عالقمندان

نتیجهگیری و پیشنهادها
آن گونه که در یافتههاي تحقیق مورد اشاره قرار

فرهنگ و تمدن ري ،فراهر سازند -5 .متولیان امر با

خطاي پذیرفته شده  ،%5فرضیه

حمایت از برگراري جشنوارههاي فرهنگی هنري در

پ وهشی اول مبنی بر وجود همبستگی م نیدار بین

این شهرستان ،زمینه را براي رشد هرچه بیشتر توریسر

توریسر فرهنگی  -تاریخی و توس ه پایدار فرهنگی و

فرهنگی  -تاریخی و بالطبع حوول توس ه پایدار

اجتماعی در شهرستان ري مورد تأ ید قرار گرفت .نتایج

فرهنگی و اجتماعی شهرستان ري فراهر سازند.

گرفت ،با سط

تحقیق در این بخش با یافتههاي تحقیق رابینسون و

چنان که در بخش یافتههاي تحقیق آمد ،شواهد

پیکارد ( ،)1301ساپو ( ،)1300اسماعیل ( ،)1301مافی،

آماري کافی براي تأ ید فرضیه پ وهشی دو مبنی بر

رمضانی ،نیازي مقد ( )0010که هریک به نحوي بر

وجود همبستگی مثبت و م نیدار بین توریسر مذهبی

تأثیر توریسر فرهنگی بر توس ه پایدار اجتماعی تأکید

 -زیارتی و توس ه پایدار فرهنگی و اجتماعی شهرستان

دارند ،هرراستا میباشد .در نتیجهي تأ ید این فرضیه،

ري وجود داشت و در نتیجه این فرضیه مورد تأ ید قرار

پیشنهادهاي زیر به متولیان امر گردشگري و نیر

گرفت .نتایج تحقیق در این بخش با یافته هاي تحقیق

مدیریت شهري شهرستان ري عرضه میگردد -0 :با

بابایی ( ،)0081که بر پتانسیل قابل مالحظه توریسر

استداده از همه ظرفیتهاي رسانهاي (رسانههاي

مذهبی براي فراهر آوردن زمینه توس ه فرهنگی و

مکتوب ،دیداري ،دیجیتال و  )...نسبت به آموزش آداب

اجتماعی تأکید دارد ،هر راستا میباشد .عطف به تأ ید

مهمانپذیري به شهروندان شهرستان ري اقدا گردد تا

فرضیه پ وهشی دو  ،پیشنهادهاي زیر به متولیان امر

از این طریق فرهنگ مهماننوازي نرد ایشان ارتقا یابد

گردشگري ،مدیریت شهري و تولیت امامرادگان

که تحقق این امر در بلند مدت به توس ه توریسر

شهرستان ري ارا ه میشود -0 :سازمان میراث فرهنگی،

فرهنگی کمک شایانی خواهد کرد -1 .مسووالن امر با

صنایع دستی و گردشگري با همکاري سایر دستگاههاي

در نظر گرفتن تسهیالت بانکی مناسب و مشوقهایی

ذیربط و تولیت آستان امامرادگان مدفون در ري در

نظیر تخویص دادن جایره سالیانه ،هنرمندان خالق

اعیاد مذهبی و به وی ه دهه کرامت (ده روز فاصله میالد

صنایع دستی را در آفرینش آثار ارزشمند یاري کنند و

حضرت م وومه ( ) و میالد حضرت اما رضا ( ) )

باور داشته باشند که این حمایت به ارتقاي توریسر

که به تکریر امامرادگان اختواص یافته است ،با

فرهنگی و در نتیجه توس ه پایدار منجر خواهد شد-0 .

برگراري مراسر ها و آ ین هاي باشکوه فرهنگی-

مسووالن میراث فرهنگی و مدیران شهري با تشریک

مذهبی ،زمینه را براي م رفی هرچه بهتر این بقا

مساعی نسبت به مرمت و نگهداري هرچه بهتر ابنیه و

متبرکه به زا ران ،فراهر آورند -1 .با اطال رسانی در

شایستهاي

سط ملی با تأکید بر آ ینهاي منحور به فرد مذهبی

م مول دارند .اهمیت این پیشنهاد با توجه به وض یت

در شهر ري و از جمله مهمترین آنها مراسر عراداري

سایتهاي تاریخی شهرستان ري اقدا
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زهره شاهسواری ،عباسعلی قیومی و مجتبی عطایی

ایا مسلمیه ،زمینه براي پررنگ شدن حضور گردشگران

 -0به مسووالن ذیربط اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهرري

مذهبی در این ایا مهیا گردد -0.مسووالن امر به وی ه

توصیه میگردد با هدف تأمین نظر هر چه بیشتر

تولیت اما زادگان با طراحی صدحاتی در فضاي

گردشگران ،با انجا مطال ات الز  ،نسبت به

مجازي ،امکان زیارت آنالین عالقمندان از بقا متبرکه

راهاندازي خطو

اتوبوسرانی و تاکسیرانی به

را فراهر آورند تا از این طریق توریسر مذهبی را در

مقاصد گردشگري در شهرستان ري ،اقدا نمایند.

شهرستان ري رونق بخشند.

با توجه به وجود شواهد کافی آماري ،فرضیه

چنان که در یافتههاي تحقیق مورد اشاره قرار

چهار مبنی بر وجود همبستگی مثبت و م نیدار بین

گرفت ،شواهد آماري کافی براي تأ ید فرضیه پ وهشی

توریسر مذهبی  -زیارتی و توس ه پایدار اقتوادي در

سو مبنی بر وجود همبستگی مثبت و م نیدار بین

شهرستان ري نیر مورد تأ ید قرار گرفت .نتایج تحقیق

توریسر فرهنگی  -تاریخی و توس ه پایدار اقتوادي

در این بخش با نتایج تحقیق کندي و مورانو ( )1300و

شهرستان ري وجود داشت و در نتیجه این فرضیه مورد

بابایی ( )0081که بر نقش توریسر مذهبی در توس ه

تأ ید قرار گرفت .نتایج تحقیق در این بخش با نتایج

پایدار اقتوادي اشاره و تأکید دارند ،هر راستا میباشد.

تحقیق رابینسون و پیکارد ( ،)1301ساپو ( ،)1300مافی،

با توجه به این نتیجه ،پیشنهادهاي زیر براي مسووالن

رمضانی ،نیازيمقد ( )0010که هریک بر تأثیر توریسر

ذیربط طرح میشود -0 :با برگراري نشستهاي منظر

و به طور خاص توریسر فرهنگی بر توس ه اقتوادي

در طول سال ،شرایط مناسب براي هماهنگی سازمانها

شهرها تأکید دارند ،هر راستا میباشد .در نتیجه،

و مؤسسات درگیر در امر گردشگري مذهبی در

پیشنهادهاي زیر براي متولیان امر گردشگري و نیر

شهرستان ري (اعر از مدیران سازمان میراث فرهنگی،

مدیریت شهري شهرستان ري قابل طرح است:

صنایع دستی و گردشگري ،تولیت آستان مقد

 -0از سوي سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

امامرادگان ري ،مدیران شهرداري و  )....فراهر گردد.

گردشگري و شهرداري ري (به عنوان متولی

 -1سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري

مدیریت شهري) ،ظرفیتهاي بالقوه براي ایجاد

به عنوان متولی امر گردشگري ،یک راهنماي جامع با

کسب و کارهاي مرتبط با گردشگري فرهنگی در

رویکرد اقتوادي براي برگراري تورهاي زیارتی به

شهرستان ري به سرمایهگذاران م رفی شود .انجا

مقود بقا متبرکه موجود در شهرستان ري فراهر آورد

این مهر ،از طریق برگراري همایشها و نمایشگاهها

و در این زمینه از سرمایه گذاري بخش خووصی

یا از طریق ف الیتهاي رسانهاي به وی ه در فضاي

حمایت الز به عمل آورده شود -0 .تولیت بقا

مجازي ،میسر و مقدور خواهد بود.

متبرکه ،براي جذب زا ران با برگراري آ ین هاي خاص

 -1تسهیالت مناسب براي حمایت از ایجاد مراکر

تجلیل از مشاهیر مذهبی و علماي دینی برجسته و

خرید ،مراکر اقامتی نظیر هتلها و مهمانپذیرها از

هنرمندان آ ینی ( اعر از آنان که در قید حیات هستند و

سوي دستگاههاي ذیربط از جمله اداره صن ت

درگذشتگان ) ،زمینه رشد توریسر مذهبی در شهرستان

م دن و تجارت شهرستان ري فراهر گردد .این

ري را (با توجه به ظرفیتهاي بالقوه موجود) فراهر

تسهیالت میتواند در قالب وا هاي بلندمدت کر

آورند.

بهره یا مشوقهایی هرچون م افیتهاي مالیاتی
ارا ه گردد.
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چنان که در یافتهها اشاره شد ،شواهد آماري کافی
براي تأ ید فرضیه

پ وهشی پنجر مبنی بر وجود
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همبستگی مثبت و م نیدار بین توریسر فرهنگی -

(در اب اد فرهنگی و اجتماعی ،اقتوادي و زیست

تاریخی و توس هي پایدار زیست محیطی در شهرستان

محیطی) در تحقیق حاضر ،به پ وهشگران عالقمند

ري وجود داشت و در نتیجه این فرضیه مورد تأ ید قرار

توصیه میگردد مطال اتی را با محوریت جستجوي

گرفت .نتایج تحقیق در این بخش با نتایج تحقیق

راهکارهاي عملی براي ارتقاي توریسر فرهنگی -

اسماعیل ( ،)1301مافی ،رمضانی ،نیازي مقد ()0010

تاریخی در شهرستان ري بنا نهند و به دور از کلی

و مرادي ( )0081که بر نقش توریسر فرهنگی و

گویی ،هر یک از مؤلده هاي قابل توجه در این

تاریخی بر ارتقاي توس ه زیست محیطی تأکید دارد ،هر

مقوله را ،مورد کنکاش قرار دهند.

راستا میباشد .با توجه به این نتیجه ،پیشنهادهاي زیر به

 -1با توجه به تأ ید همبستگی مثبت بین توریسر

مسووالن ذیربط ارا ه میگردد -0 :سازمانهاي مسوول

مذهبی  -زیارتی و توس ه پایدار در شهرستان ري

در زمینه محیط زیست از طریق آموزشهاي همگانی،

(در اب اد فرهنگی و اجتماعی و اقتوادي) در

دانش عمومی شهروندان را براي رعایت الرامات زیست

تحقیق حاضر ،به پ وهشگران عالقمند پیشنهاد

محیطی و فراتر از آن ،نقش آفرینی در هدایت

میگردد ،تحقیق هایی را با محوریت بررسی

محیط زیست ،ارتقا دهند-1 .

ظرفیت هاي پنهان توریسر مذهبی -زیارتی به وی ه

گردشگران به حد

سازمان حداظت از محیط زیست و شهرداري شهرستان

در ب د اقتوادي به انجا برسانند.

ري ،تبلیغات محیطی مناسب را براي جلب توجه

 -0اگرچه در تحقیق حاضر ،شواهدي مبنی بر وجود

گردشگران به الرامات زیست محیطی به مرحله اجرا

رابطهي م نیدار بین توریسر مذهبی  -زیارتی و

درآورند -0 .سازمانهاي ذیربط در امر محیط زیست از

توس ه پایدار زیست محیطی در شهرستان ري

جمله اداره محیط زیست و شهرداري شهرستان ري،

مشاهده نشد ،ولی به محققان عالقمند پیشنهاد

راهکارهاي انسان محور (مبتنی بر قابلیت هاي فردي و

میگردد ،این موضو را با در نظر گرفتن شرایط

اجتماعی انسان ها مثل جمع پذیري و پیروي از

متداوت در جاي دیگر تکرار کنند تا از این رهگذر،

هنجارهاي اجتماعی) براي کمک گرفتن از ظرفیتهاي

شاید به نتایج متداوتی دست یافته و م رفتی نوین

توریسر فرهنگی در جهت ارتقاي زیست محیطی

در این زمینه پدید آورند.

شهرستان ري را شناسایی نموده و اجرا نمایند.
اما همانطور که از نظر گذشت ،در سط م نیداري
 ، %5شواهد کافی براي تأ ید فرضیه ششر وجود
نداشت و از اینرو با توجه به یافتههاي تحقیق حاضر،
میتوان گدت به نظر میرسد ،رابطهي م نیداري بین
توریسر مذهبی -زیارتی و توس هي پایدار زیست
محیطی در شهرستان ري وجود ندارد.
در نهایت عطف به نتایج تحقیق حاضر ،میتوان
پیشنهادهاي زیر را به محققان عالقمند آتی ارا ه نمود:
 -0با توجه به تأ ید همبستگی مثبت بین توریسر
فرهنگی  -تاریخی و توس ه پایدار در شهرستان ري
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