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 گردشگری اشکال ترینیقدیم از یکی عنوانه ب را زیارتی گردشگری حاضر مقاله: 1چکيده

 قلمداد ایحاشیه امری عنوانه ب اغلب را زیارتی گردشگری که هرچند .دهدمی قرار بحث مورد

 ریخی،تا زمینه خاطر به .اشدبمی توریسم اشکال ترین وسیع از یکی حقیقت در اما ،اندکرده

 اماکن. اندهنمود ایجاد اسلواکی در را پتانسیل این از استفاده جهت ضروری نیازهای پیش همه

 کنندگان بازدید توجه مورد شان، طبیعی یا تاریخی ارزش خاطر به که دارند وجود زیادی

. یندآمی اماکن این زیارت برای دنیا سرتاسر از کنندگان بازدید. اندهگرفت قرار خارجی و داخلی

 صنعت ماندگی عقب باعث غیره و ساخت زیر بازاریابی، ارتباطات یهایکاست حال، این با

 ارتباطات فعلی جایگاه تعیین منظور به. است گردیده اسلواکی در مذهبی و زیارتی گردشگری

 هدف به دستیابی در. شد استفاده ایهپرسشنام بررسی از زیارت، گردشگری در بازاریابی

 بررسی مورد ایهفاصل متغیر و مستقل متغیر بین رابطه چون. دادیم شکل را رضیهف دو پژوهش،

 با واریانس بودن همگن. کردیم استفاده ANOVAواریانس عاملی تک آنالیز از گرفت، قرار

 اساس بر ارتباطات استراتژی ایجاد جهت پیشنهادات. گردید بررسی لون و بارتلت تست کمک

 .شد بندی فرمول آنالیز نتایج

 .زیارت استراتژی؛ بازاریابی؛ مقصد؛ گردشگری؛ اجتماعی؛ یهاهرسان :يديکل واژگان

 مقدمه. 1 

. منافع حاصل از اینن  کندمی، بازدید کنندگان را به خود جلب باستانیاماکن زیارتی و میراث مذهبی به خاطر پیشینه 

ه و بودجه دولتی قابنل تنوجهی را بنه خنود اختصنا       ، بخش مهمی از صنعت توریسم بودوع گردشگری در بسیاری از کشورهان

تا اعتقادات خاصی را تثبیت کرده و هویت مذهبی ینا روحنی   کند میهد.گردشگری زیارت پر بازدید از اماکن مذهبی تمرکز دمی

توجنه بازدیند    ،اکن نه تنها به خاطر دالیل مذهبی، بلکه به خناطر ارزش تناریخی، هننری ینا معمناری     افراد را ارتقا بخشد. این ام

 .(2102، 2)کاوراندکمیکنندگان را به خود جلب 

وابسنتگی منذهبی ندارنند. برخنی      "وانند بازدید کنندگانی را به خود جلب کنند کنه احتمناال  تمیاکثر بناهای مذهبی 

ی خود ینا غینره   ، عالقمندی به ارزش های تاریخاهای مذهبی دارای جاذبه ی معماری، بنبیبازدید کنندگان به خاطر عقاید مذه

.گردشگری مذهبی و زینارتی تنا حند زینادی بنه مکنان       (2102، 2)کات و السوزارسیکشوندمیبه بازدید از اماکن مذهبی ترغیب 

، بازدید از اماکن طبیعی و بناهای تاریخی محافظت گردد تا از ازدحام و اسنتفاده ی بنیش   شود. در این شرایطمیمربوطه محدود 
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رسنوم  عت بعمل آید. مدیریت این اماکن باید ایجناد اقتصناد محلنی پاینداررا ت نمین کنرده و بنه عقایند و         از حد از امکانات ممان

 (. 2102، 0جمعیت میزبان احترام گذارند)کیرافوا و استراکا

گردشگری ترغیب شده توسط علل مذهبی یا روحانی یا گردشگری مربوط به میراث فرهنگی مذهبی و امناکن زینارتی   

. این نوع گردشگری، پتانسیل زینادی جهنت   ( 2102، 2؛ کاورا و کاتسونی2102، 2استفکو و همکاران)ه داخلی بودیک پدید "قبال

ست منذهبی و اخالقنی جدیند،    ، آزادی اقتصادی، سیاجهانی سازی ترویج ادیان و روابط بین فرهنگی و حفظ تنوع فرهنگی دارد.

 (.2112، 2)اوونزبنه آن شنکل داده اسنت   ی دنیای امروز تاثیر گذاشته و ، بر اماکن مذهبهااصالحات،کاالیی شدن فرهنگ و ارزش

ی مسنافرت  هنا هوانند بستتمیگردشگری مذهبی به یکی از خدمات تجاری بین المللی اصلی بدل گردیده است. بازدید کنندگان 

تجناری از  به دلینل اسنتفاده    هبی،محل های مقدس و بناهای زیارتی را خریداری نمایند. استفاده از میراث مذ به اماکن عبادتی،

 221، صنعت جهانی چنند میلینارد دالری اسنت کنه بنیش از      لب مورد بحث و جدل است. امروزه گردشگری زیارتی، اغروحانیت

اشند. افراد مذهبی، نحوه خرج کردن پول خود بمیهزار کلیسا و سازمان مذهبی دارد که میزبان افراد  01میلیون بازدید کننده و 

 01بنه بنیش از    هنا تنند. حجم معامالت ساالنه این فعالین کمیراخریداری  0و امروزه خدمات و محصوالت درجه اندهییر دادرا تغ

میلینون   0/0، 2102م. واتیکنان در سنال   ایههای زیارتی بودسفر تاسر جهان شاهد افزایش چشم گیردر سر سد.رمیمیلیارد دالر 

  (.2101، 0و اسنتراکا  )کیرافوابحران نیزتغییر نیافته اسنت های زماناد مذهبی حتی در . گردشگری افربازدید کننده داشته است

، زیارتی و مذهبی در اسنلواکی ایجناد   پیش نیازهای ضروری جهت بکارگیری پتانسیل گردشگریی تاریخی، همه هاهبخاطر زمین

 انجام شد. ایهزیارتی، بررسی پرسش نام گردیده است. به منظور تعیین وضعیت کنونی ارتباطات بازار یابی در گردشگری

  . نظریه2

 زیارت مذهب، . گردشگري،2-1

UNWTOمنذهبی   عنوان بازدید از اماکن مقدس یک دین خا  و انجام مراسنم تشنریفات  ه ، گردشگری مذهبی را ب

، معننایی مشنابهی دارد   ارت نیز بافت. گردشگری زیکندمیی خا ، تعریف هان، جلسات مذهبی و جشعبارت ، مثالًآن دینویژه 

یوندد. گردشگری زیارتی به عنوان بخشنی از  پمییعنی سفر به اماکن مقدس در زمانی که رخداد مذهبی خاصی در آنجا به وقوع 

 اسنت. نندی کنرده   ، گردشگری مذهبی را در جایگاه پنجمین انگیزه سفر رتبنه ب UNWTO. شودمیگردشگری مذهبی قلمداد 

، (2110) 1( و تیلسنون 2112) 1گتنی گنان   ، منک (0811) 6حانی را در پنژوهش جناکوزکی  بی و روهای مذههمپوشانی بین سفر

. هندف گردشنگر روحنانی، کشنف     انند هعنوان نوعی گردشنگری منذهبی معرفنی کنرد    ه شاهد هستیم که گردشگری روحانی را ب

بنه منذهب منرتبط    توانند  می وکند می جاد تعادل بین ذهن و روح کمکایهی زندگی است که ماورای ادراک فرد بوده و بهاهمولف

بازدید کنندگان، روحانیت خا  خود را ایجاد کرده یا روحانینت دیگنران را اکتشناف و     با االن نداشته باشد. ایهبوده یا هیچ رابط

؛ 0811، 00؛ تنورنر و تنورنر  0818، 01؛ کنوهی 0888، 8)منک کاننل  گنا تنگنی دارنند    . گردشگری و زیارت رابطه تنکنندمیبررسی 

رفتنار گردشنگران    ، رفتار زوار  اغلب از، در اماکن مذهبی مدرن02و بر طبق نظر کوهن( 2112، 02؛ تیموتی و بوید0881، 02کامپو

، کنندنمیی زیارتی بازدید هانبه مذهبی پایبند نبوده و به خاطر دالیل مذهبی از اماک ". گردشگران ضرورتاقابل تشخیص نیست
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؛ منک  0818، 0)گرابورناشند بمیزیارت مذهبی سنتی  ، نمود معاصرنند که گردشگری مدرنکمیاما برخی کارشناسان استدالل 

امنا  شود می(، هر چند که زیارت توسط مذهب تحریک 0886) 2. بر طبق نظر وکونیک(2110، 2؛ شارپی و ساندارام0812، 2کانل

ارت )تدارک وسایل ، سنازماندهی سنفر، خنوراک و    ی دنیوی زیهاه. جنباندهیی دارد که توسط مذهب انگیخته نشدهایهنوز ویژگ

کنه زینارت و گردشنگری شنامل     کنند  منی ( اذعان 0811) 0و ترنر . ترنرباشندمیی بهداشتی( همانند گردشگری مدرن هاتمراقب

. زینارت مندرن ضنرورتا بنه خناطر علنل منذهبی نیسنت. در مقابنل          کندمیسفری هستند که از ابزار مدرن حمل و نقل استفاده 

، امنروزه زینارت بنه رفتنار هنای      (0881، 6)اسنتوریث یهاتتجوی سنتی جهت شناخت هویت، جستجوی روحانیت یا تجربیاجس

 ، ورزشی و شخصی مربنوط شنده  مقاصر خیر خواهانه و علل فرهنگی، روحانی( 0880، 1)عیده و سانو تاریخی و فرهنگی، معانی و

. (2111 00؛ ژاننگ، 2110، 01؛ گلداسنتون 0882، 8)مورینیسسنت بر مبننای جسنتجوی کمنال مطلنوت اسنتوار ا      (2112، 1)فری

اهمینت اقتصنادی اسنت. از یکسنو،      قطعاَ حائز ند،کمیی زیارتی منظم که هزاران نفر را به اماکن و بناهای خا  جذت هاتعالی

و  هنا هگهنداری جناد  ، تعمیرات و نی فروشهاه، وضع قوانین برای غرفت شهرداری موظف به تامین پارکینگ، تعدیل ترافیکمقاما

، کناال هنا و خندمات را در قالنب وسنایل      ن زائر، عالوه بر هندف اصنلی زینارت   اشد. هزارابمیهماهنگی خدمات امنیتی و پزشکی 

ی داخلنی  هنا هسانند. این در آمد در محل بوجود آمنده و عامنل تناثیر گنذاری بنر هزینن      رمیآسایش و استراحت خود به مصرف 

. چون بازدید کنندگان برنامه سفر خود را از اشدبمی، آسیب پذیر ناقتصادی در بازارر برابر نوسانات . گردشگری مذهبی دباشدمی

عنوان بخشنی از فنرائم منذهبی    ه ، اغلب مسافرت را بنندکمیقبل تدارک دیده و بدون توجه به شرایط اقتصادی فعلی مسافرت 

، حجم اینن  ر میشود که با اتخاذ رویکرد درست. تصو(2102، 02نکینز)ریکوریش و جاکنندمیخود یا انجام رسالت روحانی قلمداد 

ی گردشگران مذهبی این اسنت  های، چون یکی از ویژگد. این رشد و ترقی امکانپذیر است(، دو برابر خواهد ش2121بازار تا سال )

 (02)توزستمندون دات کامنند ، نه بطور جدا جدا. کمینفری سفر  20تا21ی هاهکه اغلب در گرو

 گردشگري در استراتژیک . ارتباط2-2

. گرددمیبرقراری ارتباط با گردشگران به ضرورت آگاه سازی آنان در خصو  اماکن و محصوالت پیشنهاد شده مربوط 

دیند کننندگان را آگناه و    ، بایند باز ترسی به بازار گردشگری کافی نیستتولید یک محصول جذات ، قیمت گذاری معقوالنه و دس

، ایجناد تقاضنا بنرای امناکن     رقراری ارتبناط این هدف اصلی بمورد نظر عالقه مند شوند. بنابر که به مکان ایهبه گون ،تحریک کرد

جدید و واکنش های ش، نظارت بر گرایبکارگیری ابزار بازاریابی، فرآیند مستمری است که در آن .(0880، 02)کیرافوامذهبی است

مزینت رقنابتی را بنه    تواند می. پاسخ صحیح و بهنگام (2112، 00)کاتلر و همکارانباشدمیانعطاف پذیر به تغییرات بسیار ضروری 

، انتخات کانال های ارتباطی مطلوت و ادغام ابزار ارتباط بازار یابی به منظور ایجاد در روابط بلنند  ارمغان آورد . از نظر استراتژیکی

 اشد.بمی، حائز اهمیت بسیاری ی هدفهاهمدت با گرو
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ت استراتژیک در گردشگری مذهبی و زیارتی شامل بر قراری ارتباط و تعامل بین بازدیند کننندگان و کارکننان    ارتباطا

باعث افنزایش اگناهی و ترغینب بازدیند کننندگان بنه خرینداری مسنتمر         تواند میکه  (2102، 0)ساجووا و راجنوواباشدمیاماکن 

. امنروزه بازدیند کننندگان خواهنان برقنراری      (2111، 2؛ بهالیس1021، 2؛ الیر و همکاران2111، 2)اسکاتمحصوالت منتج گردد

ی آن جهنت  هاتموفقیت مکان مذهبی به ظرفی .کنندمی، ارتباط برقرار ی بوده و با مکان مذهبی مورد نظرارتباط خالقانه و تعامل

، برقنراری ارتبناط  ین ابنزار جهنت   ی آنان جهت بازدید، بستگی زیادی دارد. بهترهاهپذیرش نظرات بازدید کنندگان و کشف انگیز

، بویژه در رابطه با تغیینرات رفتنار بازدیند کننندگان مشنهود      یابی تعاملی در مکان زیارتیازاراینترنت است. بکارگیری ارتباطات ب

اری برقر (.2102، 0)کیرافوا و استراکااطات هوشمند و دلسوزی نیاز دارند، ارتبشخصیهای روشاست. بازدید کنندگان مذهبی به 

ینابی  باشند. بازار منی ارتباطات تعاملی یکی از پیش نیاز های ایجاد روابط مناسب با بازدید کنندگان و رضایتمندی هنر دو طنرف   

، 2112، 1؛ فنالی و همکناران  2111، 6)وانگبخش است که برای گروه هدف مخصوصی بکار گرفتنه شنود  زمانی اثر روابط خصوصاً

اری ارتباط در گردشگری مذهبی و زیارتی بر گروه خاصی از بازدید کنندگان عالقمند بنه  بر قر(. 2111، 1؛ آپرمن2111بهالیس، 

. (2110همکناران،   و ، الینر 2111، 8)زونی و کورمننوس جلب گردیده اسنت  "اد مذهبی تقریباند. توجه افرکمیمحصوالت تمرکز 

ه با بازدید کننندگان متفناوت اسنت. بهتنرین شنیوه      مخابره شدهای پیامی مذهبی باید بر پیام هایی متمرکز شوند که با هانمکا

ی اجتماعی و نرم افزار موبایل است که بر قراری ارتباط مقرون به صرفه را مسیر ساخته و تبلیغنات  هاه، رسانام، اینترنتارسال پی

گان، کنار شناسنان   ین عرضه کنندب می. تبلیغات شفاهی همان ارتباط کال(2102، 01)فدورکو و بیسیکنندکمیشفاهی را تقویت 

وان وبالگ هایی را ایجاد و پشتیبانی کرد که تمی. (2111، 00)اننو و همکاراناشدبمی، دوستان و بازدید کنندگان ، خانوادهمستقل

بنه منظنور    .انند ه، میراث فرهنگی و اماکن زیارتی یا رخداد های خنا  را در خنود جنای داد   ی بازدید های مذهبیهانکه داستا

رده و تندارکات  طور کامل بیان کند تا خواننده بتواند سفر را تجسم که ، م امین وبالگ باید جزئیات را بمسافرتترغیب افراد به 

 .  آن را فراهم آورد

، ایت بین المللی برای افنراد منذهبی  یک تور مجازی به مکان عبادتی را ارائه نماید. وت ستواند میهمچنین وت سایت 

ی منتشنر شنده   هنا هپیام هارا به بازدیدکنندگان منتقل کند. گاهنامن تواند میی رادیویی هاهتگای تلویزیونی مذهبی و ایسهاهشبک

)اترجریک و گیرنند منی ا برای اهنداف ارتبناطی و ایجناد عالقنه بنه کنار       رمیو راهنمای سفر و روابط عمو هاه، جزوط کلیساهاتوس

 .(2112، 02دورنی

  . روش3

، عندم  مناسبی بعمل آوردد از پتانسیل گردشگری زیارتی و مذهبی خود استفاد وانتمییکی از علل اصلی که اسلواکی ن

. بازدید کنندگان بازتات داشته اسنت های این مسئله در تعداد اندک اشد. پیامدبمیارتقا و اطالع رسانی درخصو  اماکن مربوطه 

، امناکن  دید، سطح آگاهی و عالقه بنه بازدیند  تفاده شد. تحقیقات به نرخ بازجهت تعیین وضعیت فعلی اس ایهاز بررسی پرسشنام

نفر به پرسشنامه پاسخ دادند کنه   222( مربوط می شود.  2102زیارتی و میراث فرهنگی در منطقه پرشوف از تاریخ آوریل تامه )

 نفر مرد بودند. 018نفر از آنان زن و  222
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 به منظور تامین اهداف پژوهش ، دو فرضیه ی تحقیقاتی شکل گرفت.  

وجود اختالف معنادار آماری در سطح آگاهی اماکن زیارتی و میراث فرهنگی مذهبی که بنه منبنع مطلنوت     : 1يه فرض

 کسب اطالعات بستگی دارد را فرض کردیم.

اکن زینارتی و مینراث   فرض بر این است که درک رضایتمندی کلی از سطح اطالعات حاصل در خصو  ام : 2فرضيه 

 داری با میزان بازدید از آنها دارد.عناآماری م، رابطه فرهنگی مذهبی

اسنتفاده شند و اکسنل     Mini tab06 از نرم افزار آمناری  هاهی حاصل و سنجش فرضیهاهجهت پردازش و ارزیابی داد

شنکل  ، دو فرضیه به منظور دستیابی به هدف پژوهش نیز جهت به پایان رساندن و تطبیق نتایج مورد استفاده قرار گرفت. 2111

 استفاده گردید.   ANOVAبطه بین یک متغیر وابسته بررسی شد و از آنالیز تک عاملی واریانس ، راگرفت

همگن بودن واریانس نیز با کمک تست بارتلت و لون بررسی گردید. پیشنهادات مربوط به ایجاد استراتژی ارتباطات بنر  

 اساس نتایج آنالیز شکل گرفت .

  . محاسبات4

، اینن توسنعه   اما در طول ده سنال گذشنته   ،شدتوسط زائرین و مبلغین اداره میر سنتی ، به طوبازار سفر های مذهبی

های مبننی در  های مذهبی شرکت کرده و در گشت و گزارس، افراد مذهبی در رخداد ها و کنفرانقابل توجهی داشته است. امروزه

منذهبی  هنای  کمپو آشرام ها اقامت گزیده و در  اهه، سفر های اکتشافی مذهبی ح ور داشته و به طور داوطلبانه ور صومعادیان

درصند   61، (2101، 0)سنالزمان  منلنو  ایهنند. بر طبق گزارش گروه مشاورکمیی توریستی مذهبی بازدید هاهیا از جاذبمانند می

هنزار دالر  10بنر  درصد انان متعهد بیش از نیمنی از آنهنا در آمندی بنال       11، ن مذهبی دارای تحصیالت باال بودهبازدید کنندگا

. بنازار سنفرهای   انند هبه باال(، عالقه خود به تعطیالت روحانی را بیان نمود20،00-01،02-22از هر گروه سنی ) 2/0دارند. حدود 

. با اینن  باشدمی، متخصصین یوگا و سایر اصول روحانی هایمذهبی شامل سفر مسیحیان، یهودیان و مسلمانان و تا حدودی بودائ

درصد افنراد عالقنه منند بنه تعطنیالت       10وجود خواهد داشت. حدود تری خا بازارهای  "ی مذهبی وسیع ، قطعاهایگروه بند

ذارنند. اکثنر پاسنخ    گمنی کاوش کرده و برخی نیز عالئق خود را بنه اشنتراک   تری عمیقعقاید خود را به طور خواهند میمذهبی 

د یا تفریحات را حفظ کنند.  تعادل اکتشافات مذهبی و غیر مذهبی خریکه باشند میدهندگان بیان کردند که خواستار تعطیالتی 

تنا   0نند. تعطیالت مذهبی اغلنب بنین   کمیرا انتخات  0نشان داد که افراد مذهبی خدمات و امکانات درجه  های، بررسهمچنین

  (.2101)سالزمان، باشدمیروز  02

دت به مناطق دچار شده به بالیای طبیعنی و منناطق فقینر    ی مقدس، سفر داوطلبانه کوتاه مهانسفر زیارتی به سرزمی

تنا اع نا را بنه    کننند  میی مسافرتی را تنظیم هاهاشند. کلیسا ها برنامبمیهای مبنی بر مذهب و عقیده یی از سفرهاهنشین، نمون

هنزار بازدیند   111االنهسن  Sigh and soundی مذهبی در ایاالت متحده آمریکنا، ماننند تئناتر   هاهیک دیگر نزدیک نمایند. جاذب

 در .مهمنان دارنند  هنزار   201، هر یک حدود سرزمین مقدس. در حالیکه مرکز پذیرش خانواده و تجربه کنندمیکننده را  جذت 

تنور   2110اما این در حالی است که در سال  شوند،انجام می کوچک هایسازمان توسط هم زیارتی هنوز سفرهای اکثر که حالی

، قدمت زیادی در اسنلواکی نندارد   . گردشگری مذهبی مدرن(2110، 2اندازی شد. )بلی راه آمریکا متحده التایا مذهبی بزرگ در

که آزار و اذیت کلیساها پاینان یافنت و    0818پس از سقوط رژیم قبلی و در نوامبر . اشدبمیکه به خاطر شرایط معلق اجرای آن 

 )ژوهاسنکوا ز آمنار جمهنوری اسنلواکی    بر طبق اطالعنات مرکن   (.2101، 2کورا)جانای غربی باز شد، تغییراتی رخ دادمرزها با اروپ

(، 2221211درصد یعنی  62ترین کلیساها در اسلواکی، کلیسای کاتولیک رم در جمهوری اسلواکی،)پربازدید. (2100، 2همکاران

درصند یعننی   1/2اکی )ای کاتولینک بینزانس دراسنلو   (کلیسن 206201درصند یعننی   8/0کلیسای انجیلی اگسبورگ در اسلواکی )
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( 28022درصند  8/1( ، و کلیسنای ارتندوکس )  81181درصد یعنی  1/0(، کلیسای مسیحی اصالح شده در اسلواکی  )216110

 00میالدی به اوج رسید. در حال حاضنر اسنلواکی بنیش از     08و01ی زیارتی مسیحی اسلواکی در قرون هان. رونق مکاباشندمی

،  Galbotovمنشا بیزانس یا یونانی دارند در منطقه پوشوف، شهر پوشنوف، لوچنا ،ولکنی،     هانآ مورد از 1مکان زیارتی دارد که

lutina ،litmanova   ،sasova  درزمنان   ". سفرهای زینارتی در اسنلواکی معمنوال   (2118، 0)درامدار اس کاو غیره قرار دارند

، ینادواره منریم مقندس    د. متداولترین سفرهای زینارتی پذیرنمیصورت   ، آگوست و سپتامبری ژوالیهاهی مسیحی درماهانجش

اشند. برخی از امناکن زینارتی دراسنلواکی    بمیسپتامبر(  1، تولد مریم مقدس )آگوست( 00روز نزول وحی بر مریم )ژوالی(، 06)

 02کی در قنرن  درلوچا است. اولین سنفر زینارتی در اسنلوا    Marian hillدارای اهمیت معامالتی میباشند که مشهورترین آنها  

. هنزار زائنر از ماریانکنا    (2102، 2)مافاسمیلیون نفر تخمین زده شده است 0 میالدی بود.تعداد بازدید کنندگان این سال بیش از

برگنزار    lutina. سفر زیارتی کاتولیک یونان هر سنال در  رودمیرین مکان زیارتی در اسلواکی بشمار تمیکه قدیکنند میبازدید 

، زیارتی و میراث فرهنگی جذابی دارد که متاسفانه از پتانسیل گردشگری انها بدرستی اسنتفاده  واکی اماکن  مذهبیردد. اسلگمی

، شنناخته شنده نیسنتند. علنت     افیعلت اصلی این مسئله، از این قرار است که بسیاری از این اماکن بخاطر بازاریابی ناک .شودنمی

. بازدید کنندگان (2118، 2)هاتمانوا و سینکاکووا اشدبمیساخت و خدمات تکمیلی زیراندک بازدیدکننده، عدم وجود  دیگر تعداد

ی هنا نزیارتی داخلی اغلب توسط افراد و انجم نند و تورها به محل هایکمیمسافرتی استفاده نهای ساماکن عبادی اغلب از آژان

، منذهبی و مینراث فرهنگنی بطنور کامنل      مناکن زینارتی  این حال، از پتانسل ا با(. 2101، 2)جانکورامذهبی سازماندهی می شود 

 .شودمیکه یکی از علل آن به عدم روابط استراتژیکی بازاریابی مربوط شود نمیبهربرداری  

  مباحث و نتایج. 5

. بسنیاری  باشدمی ، مذهبی و میراث فرهنگیمهمی از استراتژی هر مکان زیارتی، بخش ارتباطات بازار یابی استراتژیک

، . امناکن منذهبی  انند هبه این دلیل که روابط بازاریابی استراتژیک توجنه نکنرد   ". صرفاگیرندنمیاکن جالب مورد بازدید قرار از ام

. هربخش از بازار، اطالعناتی  کندنمیاز ابزار مختلفی برای برقراری ارتباط با بازار هدف استفاده توانند میزیارتی و میراث فرهنگی 

، اخنتالف بنین   باشد. در این زمینهمی، یکی از پیش نیازهای اصلی بازدید ازهرمکان آورد و اطالعاتمیست را از منابع مختلف بد

 ، زیارتی و تاریخی موردبررسی قرار گرفت. اولین فرضیه بدین صورت شکل گرفت. ات و میزان آگاهی از اماکن مذهبیمنبع اطالع

، مذهبی و میراث فرهنگی و وابسته بنه منبنع   هی از اماکن زیارتیدر میزان آگا دار آماریوجود اختالف معنا :1فرضيه 

 .باشدمیمطلوت کسب اطالعات مفروض 

 منبع مستقل بعنوان متداول ترین منبع کسب اطالعات در خصو  اماکن گردشگری تعریف شد. 

 / مجالت(هاهوزنامر0رادیو، تلویزیون/ 2ها از سوی آشنایان ، پیشنهاد 2کندهای مسافرتی، آژانس 2اینترنت،  0)

 ، زیارتی و میراث فرهنگی تعریف شد.نوان میزان آگاهی از اماکن مذهبیعه متغیر وابسته ب

 = کامال مطلع ( میباشد.0=کامال بی اطالع و 0که  0-0)مقیاس 

مفروض  anova،  استفاده از آنالیر تک عاملی واریانس مورد بررسی ایهبا توجه به رابطه بین متغیر وابسته و متغیر فاصل

 گردید.

، به منبع اولیه کسب اطالعات بستگی داشت. مشاهدات یی تقسیم شد که گروه بندیهاه، نمونه به گرودر مرحله ی اول

 ، که پیش نیاز استفاده از این آنالیز بود.به صورت مستقل صورت گرفت هاهدر این گرو

 لون بررسی شد. خالصه آمار با استفاده ازنرم افنزار آمناری   ، همگن بودن واریانس با استفاده از تست بارتلت و"متعاقبا

Mini tab06   بدست آمد. معیار تست بارتلت و لون جهت همگن بودن واریانس در سطحی محاسبه شد کنه مقنادیرp   بزرگتنراز

پنذیر  ینز امکان رای گنروه تحنت نظنارت ن   همینطور تطبیق همگن بودن واریانس و ارائه آمار توصیفی ب .در نظر گرفته شدند 10/1
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رزینابی گردیندو مشنخص شند کنه      پاسنخ دهنندگان ا   0بیشترین میانه از طریق سنجش اطالعات بدسنت آمنده از گنروه     است.

کمترین میانه نیز از طریق پاسخ دهندگانی بدست آمند کنه    ، رادیو است.متداولترین منبع نشان جهت کسب اطالعات، تلویزیون

، سخ دهنندگانی کنه از طرینق تلویزینون    کرده بودند. انحراف معیار استاندارد در میان پا جهت کسب اطالعات از اینترنت استفاده

افنراد را  هنای  پاسنخ رادیو و اینترنت اطالعات کسب کردند دارای کمترین مقدار بوده است. گزارش زیر نتایج محاسبات ومقایسنه  

 01.16در ANOUAمعینار تسنت    انجنام شند.   ANOUVAهد. مقایسات با استفاده از آنالیز تک عناملی وارینانس   دمینشان 

داری بنر مینزان آگناهی از    به طور معننا  "منبع اطالعات"عامل مسلم گردید. 1.10کمتر از   Pدر مقدار  Fمحاسبه گردید. معیار 

ی نشنان  نتنایج آننالیز آمنار    . مقایسه داخلی نتایج به طور مفصل انجام شد.گذارندمیاماکن مذهبی، زیارتی و میراث فرهنگی اثر 

هد که اختالف معنا دار آماری فقط بین پاسخ دهندگانی وجود داشت که اطالعات را از طریق اینترنت و تلویزینون ینا رادینو    دمی

از  بدست آورند. پاسخ دهندگانی که اطالعات الزم را ازتلویزیون یا رادیو بدسنت آوردنند. پاسنخ دهنندگانی کنه اطالعنات الزم را      

. هیچ اختالف آمناری بنین   اندهدار آماری مثبتی را از سطح آگاهی از محل صورت دادکردند، ارزیابی معنا تلویزیون یا رادیو کسب

ز ارائه شده پیرامنون  . در بخش دوم پژوهش رابطه بین سطح رضایتمندی کلی اخوردنمیی پاسخ دهندگان به چشم هاهسایر گرو

 ورد بررسی قرار گرفت. فرضیه دوم بدین صورت تعریف شد.، زیارتی و میراث فرهنگی و میزان بازدید ماماکن مذهبی

، منذهبی و مینراث   ح اطالعنات مربنوط بنه امناکن زینارتی     که درک رضایتمندی کلی از سطشود میفرض  :2فرضيه 

، منذهبی و مینراث   بازدیند از مکنان زینارتی    متغیر مسنتقل بعننوان مینزان    داری با میزان بازدید داشته باشد.معنافرهنگی رابطه 

 : نه(0: بله ، یکبار 2:بله ،چند بار2فرهنگی تعریف شد. )

 متغیر وابسته بعنوان سطح آگاهی از محل مذهبی ، زیارتی و میراث فرهنگی تعریف شد. 

 : کامال مطلع( میباشد.2: کامال بی اطالع و 0که  0/0مقیاس )

 یی تقسیم بندی شد. هاهه گرو، ببنی میزان بازدید از اماکن مذهبی، زیارتی و میراث فرهنگینمونه بر م

  بود.  ANOUVAآنالیز تک عاملی واریانس  مستقل بوده و پیش نیاز شرایط استفاده از هاهمشاهدات در گرو

، همگن بودن واریانس با استفاده از تست بارتلت و لون بررسی شد. خالصه آماری با استفاده از نرم افزار بعدیدر مرحله 

 ست آمد. بد(mini tab 06)اری نآم

    Mu=1/012..pb=1/611  تست همگن واریانس بدین صورت محاسبه گردید:   برای Pمقادیر 

( .بنابرین همگن واریانس توسط آمارتوصیفی مربوط به گروه α=1.10از میزان معناداری انجام تست بیشتر بود. ) Pمقادیر

 .شودمیتحت نظارت تصدیق 

 بنار از امناکن منذهبی،    0گروهی از پاسخ دهندگان بدسنت آمند کنه بنیش از     باالترین میانه از طریق سنجش اطالعات

میانه نیز توسط پاسخ دهندگانی تعینین گردیند کنه هرگنزاز اینن امناکن       ترین پایین زیارتی و میراث فرهنگی بازدید کرده بودند.

م شند.نتایج محاسنبه شنده    انجا  ANOUAواریانس هر سه گروه قابل قیاس بود.بررسی فرضیه با استفاده از بودند.ازدید نکرده ب

معینار تسنت    ننیم. کمنی را در گنزارش خالصنه مشناهده     ANOUAتنک عناملی وارینان     ها بنا اسنتفاده از آننالیز   جهت متغیر

ANOUAمعیار محاسبه شد. 82/11درFدر مقدارP زینارتی و   عامل میزان بازدید از امناکن منذهبی،   تصدیق شد. 1.10کمتر از

 هنا هاخنتالف در میانن   مقایسه داخلی و مفصل نتایج نیز انجام شند.  ناداری روی آگاهی از این اماکن دارد.میراث فرهنگی تاثیر مع

میراث فرهنگنی بیشنتر باشند،آنها بیشنتر      زیارتی و ،دید پاسخ دهندگان از اماکن مذهبیهد که هرچه تعداد دفعات بازدمینشان 

داد که اختالف معنادار آماری فقط بین پاسخ دهندگانی وجود داشت کنه   با این حال،آنالیز آماری نشان .کنندمیاحساس آگاهی 

هنیچ اخنتالف معننادار آمناری بنین سنایر        .انند هرا ندیند  هانیا افرادی که هرگز این اماک اندهچندین بار از این اماکن بازدید کرد

 ی پاسخ دهندگان وجود نداشت.روهاگ
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  گيري نتيجه

امنروزه گردشنگری زینارتی و     رقابت در گردشگری مذهبی و زینارتی گردینده اسنت.   جهانی سازی باعث افزایش سطح 

مذهبی یک صنعت گردشگری مهم محسوت میشود.اماکن ناشناخته در اسلواکی باید از همه ابزار بازاریابی جهت بر قراری ارتباط 

گردیده است تا اینن رسنانه بنه ابنزار ارتبناط       از جمله ارتباطات مقرون به صرفه اینترنتی باعث با بازدید کنندگان استفاده کنند،

ی منطقه ی پرشوف هاتزیارتی باید در اولوی افزایش آگاهی از اماکن مذهبی و استراتژیک با بازدید کنندگان بدل گردد. تعادلی و

همچنین مقامنات   مذهبی باید نقش مهمی را در این فرایند ایفا نمایند. موسسات آموزش عمومی و در سال های آینده قرار گیرد.

همکناری و مشنارکت بنین     شهرداری که مسئول توسعه گردشگری ینک منطقنه هسنتند بایند اینن فراینند را هماهننگ کننند.        

بایند از   برای اینن منظنور،   دستیابی به این هدف ضروری است. ی مدیریت اماکن درهانکلیسا،سازمان گردشگری منطقه و سازما

منذهبی   ی مجزایی جهت توسعه اماکن زیارتی وهاتفعالی وها تالشدر گذشته  گرفته شود.ی ارتباطی مناسب بهره هاکانالهمه 

،ارتباطنات اسنتراتژیک بایند بنر     H0اما هیچ رویکرد سیستماتیکی وجود نداشت.براساس نتایج تسنت فرضنیه    صورت گرفته بود،

هنگی واماکن زینارتی در منطقنه پرشنوف    میراث فر شهرت جهانی منطقه، هدف گیری بازارخا  و افزایش آگاهی،تقویت تجسم،

جزئیات جالنب   ،ارائه اطالعات منسجم در خصو  م امین تاریخی،رخدادها وH2تمرکز نماید. در رابطه با نتایج تست فرضیه ی 

فیسبوک، یوتیوت، پینترست  یل به این هدفترین رسانه جهت نمناسب باید بخشی از ارتباطات استراتژیک باشد. در اماکن مذکور

ی جدیندی را  هنا تفرص اشند. بر قراری ارتباطات با بازدید کنندگان از طریق شبکه اجتماعی محبوت فوراسکوار،بمیو فوراسکوار 

ی موبایل بکاررفته و از طرینق خندمات منطقنه ی    هانروی تلف ایهبعنوان برنام فور اسکوار عمدتاً .آوردمیبرای اماکن به ارمغان 

ز این رسانه جهت به اشتراک گذاری موقعینت بنا دوسنتان اسنتفاده میشنود.وت مسنترهای امناکن        ا شود. جغرافیایی متصل می

خنود را ارتقنا    وانند به آماردسترسی یابند،تمیبا این کار  مذهبی ،زیارتی و میراث فرهنگی باید صفحات وت خود را ایجاد نمایند.

بطور خود کنار مکنان    ،کنندمیبازدید و خود را بر چسب  هاتت سایداده یا به بازدید کنندگان پاداش دهند.کاربرانی که از این و

و بنابر این اطالعات مربوط به اماکن حتی به کسانی که ممکن است به آنجنا عالقنه نداشنته    کنند میخود را به دوستانشان اعالم 

تناریخی و مینراث فرهنگنی     هبی،اماکن منذ  .شودمی. ارتباطات استراتژیک یک وظیفه پیچیده محسوت شودمیباشند نیز ارسال 

آوری بنه همنراه   خالقیت و نو ی جمعی و آنالین یا آنالین بودن خود اختصا  دهند.هاهرسان باید منابع کافی را جهت استفاده از

 اطالعات مربوطه و مناسب در ارائه .رودمیاز عوامل تعیین کننده موفقیت ارتباطات استراتژیک به شمار  ی جمعی،هاهدرک رسان

ی اجتماعی و ایجاد روابط مطلوت با بازدید کنندگان از جمله اقنداماتی هسنتند   هاهبا شبک هاه، نظارت و مدیریت بر مصاحبمکان

  زیارتی و میراث فرهنگی منطقه پر شوف باید انجام دهند تا بازدید کنندگان را به سمت خود جذت کنند. که اماکن مذهبی،
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