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چکیده

برخی از شــهرهای کشــور مانند مشهد ،شــیراز و قم ،دارای ظرفیتهای بســیار باالیی برای جذب گردشگران
مذهبی هســتند و میتوانند هرساله سود کالنی از این راه عاید اقتصاد ملی نمایند .شهر شیراز ،با کارکردهای متنوع
مذهبی ،زیارتی ،تاریخی و تفریحی از زمینه مناســبی برای توسعه گردشگری مذهبی بهعنوان یکی از اشکال عمده
گردشــگری برخوردار است؛ از این رو این مطالعه در نظر دارد به بررســی عوامل کالبدی (عینی -ذهنی) موثر بر
توسعه گردشگری مذهبی در شهر ایرانی  -اسالمی شیراز بپردازد .برای پرداختن به این مهم ،با استفاده از مطالعات
کتابخانهای ،میدانی و با بهرهگیری از روش توصیفی -تحلیلی ،عوامل کالبدی موثر بر توســعه گردشــگری مذهبی
در دو دســته عینی (شامل چشمانداز مطلوب ،قابل ّیت دسترســی ،خدمات و امکانات پشتیبانی و محصوریت) و ذهنی
(مشــتمل بر احساس آرامش ،احســاس امنیت ،هویت مکان و لذت بصری) دستهبندی گردیده و اثرات آنها مورد
ارزیابی قرار گرفت .نتایج بهدســت آمده نشــان میدهد که عوامل عینی نســبت به عوامل ذهنی از تاثیرگذاری
بیش تری بر توسعه گردشگری مذهبی در شهر شیراز برخوردارند .از میان شاخصهای تعریف شده مربوط به عوامل
عینی ،قابلیت دسترسی از بیشترین تاثیر برخوردار بوده در حالی که محصوریت شاخص موثری شناخته نشده است.
همچنین از میان شــاخصهای تعریف شده مربوط به عوامل ذهنی ،دو شاخص آرامش و لذت بصری بیشترین تاثیر
را داشــتهاند در حالی که امنیت بهعنوان شاخصی موثر ردیابی نشدهاســت .در مجموع ،مدل مفهومی پژوهش با
ضریب تعیین  0.745مورد تایید قرار گرفت ،بدین معنی که عوامل مورد اشــاره در مدل توانســتهاند تا حدود %75
سطح متغیر وابسته را تبیین نمایند.
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مقدمه
شهرها مه مت رین هدف گردشگ ران در جهان بوده و ه ماکنون نیز با
وجود رشد و توسعه متعدد شاخههای گردشگری مانند طبیعتگردی،
جنگلگــردی و ،...هنوز هــم جایگاه خــود را در این صنعت حفظ
کردهاند .شــهرها از ابعاد مختلف م یت وانند بر توســعه گردشــگری،
م وثر باشــند که از جمله آنها م یت وان از ساختار ،کالبد و مورف ولوژی،
وضعیت فرهنگی و ...نام برد ( .)Suleiman & Badaruddin, 2011در
این میان ع وامل کالبدی شهری به جهت آنکه نمایانتر و ملموستر
بوده و قبل از هر بعد دیگری در شهر ،نمود و عینیت دارد ،از اهمیت
شایانی برخوردار است.
ع وامــل کالبدی شــامل متغیرهایی نظیر محصوریــت ،زیبایی
و چشــمانداز مطلــوب ( ،)Evans,1998; Dubisch,1995قابلی ّت
دسترســی ،امکانــات جانبــی و نیز احســاس آرامش(هاشــمپور
و دیگــران1393،؛ بح رینــی و طبیبیــان ،)1377،احســاس امنیت
(ب راندفــری ،)1383 ،ه ویــت مــکان و لــ ّذت بصــری (رفیعیــان و
دیگ ران1391،؛ ب یی ِر و هیگینز )1381،شــده و مجموعه این ع وامل
در دو دسته ابعاد عینی و ذهنی قابل دستهبندی هستند.
گــردون معتقــد اســت ع وامــل کالبدی بــه معنــای «طرحها،
ســاختمانها ،کاربری ،خیابانها ،نقشهها ،چشــماندازهای شهری»
اســت .یعنی آنچه که بیشــتر در جغ رافیای شهری با آن سروکار
دارنــد .ع وامــل کالبدی در حقیقت بررســیکننده ابعــاد مکانی
توســعه شــهری ،از دو دیدگاه عینی و ذهنی اســت (هاشــمپور و
دیگــران .)1393،در مورد دیدگاه عینی ،مناطقی از شــهر ب هلحاظ
کالبدی بررسی م یشــوند که حاصل آن مفهومبخشی و عمومی
کردنهایــی اســت که به خصوصیــات و کالبد شــهر ،در منطقه
شــهری و بره مکنشهای یک بخش از منطقه شــهری با دیگری
اشاره دارد (یزدی و سقایی.)56 :1390 ،
از ســویی دیگر؛ جهــان امروز منجر بــه دگرگ ون یها و تغیی رات
ســریع و گستردهای در تمام ابعاد شــده که تجارت جهانی از این
قاعده خارج نبوده و در ســطح وســیعی با تالش و سرعت هر چه
تمامتر در جهــت این تحول حرکت م یکنــد (;Siti&etal,2011
 .)Duman,2011از آنجای یکــه اعتقادات هر ســرزمین ب رای مردم
آن دیــار از اهمیت ف راوانی برخوردار اســت ،نوع نگرش به مذهب
نیز دارای ریشــهای کهن در ج وامع به حســاب م یآید .نگرش به
گردشگری زیارتی و مذهبی که در برخی م واقع در جای یکدیگر
استفاده م یش وند و در کل گردشگری مذهبی 1را ب هوجود م یآورند،
در حال توسعه و گسترش است (.)Secall,2003; Maseeh,2002
این نوع از گردشــگری یکی از رایج ت رین اشــکال گردشگری در
س راسر جهان است که ســابقه آن به قرون و اعصار گذشته م رتبط
م یگردد و ب هطور کلی شــامل ســفرها و بازدیدهایی م یشود که
اصل یت رین هدف از آنها تج رب های مذهبی است (امیری21 :1382،؛
یزدی .)56 :1390،ســینگ 2یکی از نظ ری هپردازان حوزه گردشگری

در این زمینه م یگ وید :بــا تغیی رات فصل و تحوالت آب و ه وایی
مشــاهده م یشود تعداد گردشــگ ران و بازدید از شــهرها و م راکز
مذهبی دچار تغییر نم یشود و ب رای این نوع گردشگر ،تنها مقصد
حائز اهمیت نیست (استاوسبرگ.)14 :2011، 3
در دین اســام نیز ،گردشــگری مذهبی یکی از ع وامل ارتباط
فرهنگی -مذهبی مســلمانان بــا یکدیگر و از منابــع مهم درآمد
کشــورهای اسالمی محســوب م یشــود(نگی نتاج .)1390،در این
آیین ،مسافرت از سنتهای پسندیده در ج وامع مختلف محسوب
م یگردد .انسانها هنگام سفر از نقطهای به نقطه دیگر و از زمانی
به زمان دیگر در راســتای رشــد و کمال حرکــت م یکنند .قرآن
ک ریم در آیات بسیاری بر سیروسفر تاکید داشته و به انسان توصیه
م یکند که به مسافرت بپردازد( 4پ رتوی.)1388 ،
بــا عنایت بــه مطالب باال ،ب هطــور کلی؛ گردشــگري مذهبی
وســيلهاي اســت كه اف راد را با مذاهب و فرهنگهــاي متفاوت به
يكديگر پي وند داده و به آنها كمك ميكند تا ه مديگر را با وجود
تنشهاي سياســي و اجتماعى ،بهتر درك كنند (قادری و دیگ ران،
1388؛ مومنی.)1386،
از نظــر ســازمان جهاني جهانگردى ،مذهــب ب هعن وان يكي از
اصل يت رين انگيزههاي سفر شــناخته شده است .از نم ونه سفرهاي
مذهبــي م يت وان بــه روز جهاني ج وان اشــاره كرد كــه به ابتكار
واتيكان ب راي قويتر كردن باورهاي ديني در بين ج وانان كات وليك
ب هصورت جهاني برگزار م يشــود .اين ســفر ،يكــي از بزرگت رين
آيي نهــاي مذهبي بــراي ج وانان دنيا اســت و ب هعنــوان نم ونه در
ســال  ۲۰۰۵كه در آلمان برگزار شد ،بيش از  ۴۳۵هزار زائر از ۱۹۷
كشور در اين م راسم مذهبي شركت كردند .ب راین اساس؛ ه ماکنون
جایگاه گردشــگری مذهبی در بین ان واع گردشــگری دیگر%27 ،
اســت که رقم بسیار مناسبی ب رای این نوع از گردشگری محسوب
م یگردد (قادری و دیگ ران.)1388،
در اســام ه مچنیــن ،آيين حــج ب هعن وان يكــي از بزرگت رين
م راســم مذهبي جهان ســاالنه بيــش از  2ميليون زائر را در شــهر
مكه گردهم م يآورد .پي شبيني م يشــود كه گردشگري مذهبي
ع ربســتان ســعودي در دهه آينده ،هر ساله از رشــدي  ۲۰درصدي
بهره ببرد و تا ســال  ،۲۰۲۰تعداد  ۴۳/۲ميليون نفر از شهرهاي مكه
و مدينــه ديدن كنند كه اين امر ،مســتلزم  ۵۰هزار اتاق اضافي در
هتلها و  ۷۴هزار واحد مبله در اين مناطق خ واهد بود.5
با وجود اینکه گردشــگری مذهبی از جایگاه خ وبی در جهان
برخوردار اســت ،اما در کشور ای ران ،این صنعت از جایگاه ویژهای
در اقتصاد برخوردار نیست .این مهم با وجود اینکه ای ران از جمله
کشــورهای بــا قابلی ّت بــاال در زمینه گردشــگری مذهبی قلمداد
م یگردد ،تاکنون تحقق نیافته اســت و هنوز س والهایی نظی ر :چ را
این وضعیت پیش آمده است و چه ع واملی بر ایجاد این وضعیت
م وثر است؟ به قوت خود باقی است.

آنچه در اين مقاله اهميت دارد ،وجود دو م ولفه مهم شــهر شی راز

است که هم ب هلحاظ شاخ صهای ای رانی بودن حائز کلکسی ونی از آثار
و ابنیه ای رانی است و هم ب هلحاظ شاخ صهای اسالمی بودن ،یکی از

شهرهای مذهبی کشور قلمداد م یگردد .اما مسئله اساسی این است

که با وجود م وارد گفته شــده ،هنوز نت وانســته به جایگاه اصلی خود

جدول شمارة  :1شاخ صهای متغیر وابسته (گردشگری مذهبی)
نیت

هدف و قصد سفر

مقابر

امکنه و آرامگاه اهل قبور

معابد

امکنه و بناهای مقدس

مأخذ :جمالی نژاد1392 ،

همچنین شاخ صهای متغیر مســتقل (ع وامل کالبدی) به شرح

جدول زیر است:

جدول شمارة  :2شاخ صهای متغیر مستقل (عوامل کالبدی)

شاخ صهای
عینی

برسد و توسعه گردشگری مذهبی به معنای واقعی خود تحقق نیافته

است .بیتردید یکی از ع واملی که بالقوه میت واند موجب گسترش

و یا عدم گســترش گردشگری مذهبی باشد ،ع وامل کالبدی شهری

است ،بناب راین پرسشی مطرح م یشود که نقش ع وامل کالبدی (عینی
 -ذهنی) بر توسعه گردشگری شهر ای رانی اسالمی شهر چیست؟

هدف اصلی ما در مقاله حاضر ،بررسی ع وامل کالبدی م وثر بر

توسعه گردشگری مذهبی در شهر ای رانی اسالمی (شی راز) است.

شاخص های
ذهنی

-1چشــم انــداز مطلــوب (ظاهــر بنــا ،رنگآمیــزی،
نورپــردازی ،نــوع معمــاری)
-2قابلیّــت دسترســی (ورودی و خروجیهــا بــه شــهر و
سیســتم حملونقــل و)...
 -3امکانــات جانبــی و پشــتیبانی (اســتراحتگاه ،خدمات
اداری ،مالــی ،غذایــی و تفریحی)
-4محصوریــت (نســبت جــداره بــه کــف ،طــول فضــا،
حصــار و پیرامــون ســاختمان)

 -1هویت مکان
 -2احساس آرامش
 -3احساس امنیت
 -4ادارک زیبایی و ل ّذت بصری

در تحقیق حاضر از روش نم ونهگیری خوشــهای چندمرحلهای

(جهــت انتخــاب منطقــه ،محــل و بلــوک) و روش نم ونهگیری
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در یــک تقســی مبندی کلی ،جاذب ههــای مذهبــی در ای ران را
م یت وان به  6دسته تقسیم کرد:
 .1مساجد؛
 .2اما مزادهها و بقع هها؛
 .3آرامگاهها و مقبرهها؛
 .4تکی هگاهها و حسینی ههای قدیمی؛
 .5آتشکدهها و آتشگاهها؛
6
 .6صومع هها ،خانقاهها و کلیساها ؛
کشــور ای ران ،ب هطور اعم و شــهر شــی راز ب هطــور اخص ،دارای
مصادیق متعددی از م وارد فوق اســت و دقیقاً به همین خاطر باید
آ نرا از جلوهگاههــای واقعی گردشــگری مذهبی به شــمار آورد.
شــی راز با دارا بودن حرم مطهر شــاهچ راغ ،اما مزاده سید میرمحمد،
ســیدعالءالدین حســین ،ب یبی دختــران ،علی بن حمــزه و ...در
ردیف مه مت رین شــهرهای مذهبــی ای ران و به تعبیــر مقام معظم
رهبری ســومین حرم اهل بیت شمرده م یشود .تنها در شهر شی راز
به استناد آمارهای ســال  378 ،1390مسجد 142 ،حسینیه و تکیه،
 144بقعه ،ســقاخانه و امامزاده وجود دارد .وجــود چنین زمینهای،
عالوه بــر ارتقای فرهنگ و ترویج و تبلیــغ باورهای دینی ،پ ویایی
ج ریانهای م ولّد اقتصاد شــهری منتج از جذب گردشگ ران داخلی
و خارجی را در پ یداشــته اســت .اگرچه متاســفانه ب هخ وبی از این
ظرفی تها اســتفاده نشده اســت .ع واملی وجود دارند که منجر به
این وضعیت شــدهاند که م یت وان از جمله آنها به سوء مدی ریتها،
عدم ب رنام هریزی مناسب ،عدم اطالعرسانی مناسب ،م وانع فرهنگی،
ضعف زیرساختهای رفاهی و شهری و ...اشاره کرد.
در شــهر ای رانی  -اسالمی شــی راز که یکی از شهرهای مذهبی
کشور محسوب م یگردد ،توســعه گردشگری مذهبی متناسب با
قدمت و تعدد امکنه مذهبی رشــد نیافته و یقیناً مجموعه ع واملی
بر این وضعیت تاثیرگذار اســت .ب هنظر م یرســد ع وامل کالبدی
(عینی  -ذهنی) بر بروز چنین وضعیتی تأثیر ویژهای دارند.7

روش تحقیق
8
ب رای انجام پژوهش حاضر ،از روش تحقیق پیمایشی (با رویکرد
عل ّی )9استفاده شده است .جامعه آماری را تمامی شهروندان باالی
 15سال شــهر شی راز تشــکیل دادهاند و تعداد اف راد نم ونه ب راساس
فرمول کوک ران ب رابر با  368نفر محاســبه گردید .جهت جمعآوری
دادهها و اطالعات ،از پرسشــنامه محققســاخته اســتفاده شــده و
پرسشنامه مذکور در قالب پیش آزمون در اختیار  35نفر از اعضای
جامعــه نم ونه بــرای محاســبه پایایی(آلفای کرونبــاخ = )0/786
ق رار گرفــت .ه مچنین؛ در چارچوب پرسشــنامه ط راحی شــده و
محققســاخته ب رای هرکدام از متغیرهای مستقل ،شاخ صهایی در
نظر گرفته شد که به تفکیک ب رای هر بعد نشان داده شده است:
توج ــه بــه مصاحب ههای اکتشــافی با
ع وامــل مورد اشــاره ،بــا ّ
صاحبنظ ران ،اســاتید دانشــگاه م رتبط با رشــتههای گردشگری،
کارشناسان می راث فرهنگی و گردشگری استان فارس و دانشج ویان
مقطع کارشناســی ارشد گردشــگری به تعداد  45نفر و نیز مبانی
نظری ،در مجموع استخ راج شده است.
در این مقاله ،توسعه گردشگری مذهبی ،عبارت است از افزایش
بازدیدهــا و بهرهگیــری معنــوی از امکنه مذهبــی و بقاع متبرک
( ،)Stausberg,2011و شــاخ صهای آن به شــرح جدول شماره 1
ارایه شده است:

45

سیستماتیک (جهت انتخاب فرد نم ونه) ب رای تکمیل پرسشنامهها،

اســتفاده شده اســت .با ابزار پرسشــنامه محققســاخته ،اقدام به

جمعآوری اطالعات و دادههای م رتبط با متغیرهای پژوهش و نیز
از پرسشنامه محققساخته ب راساس طیف لیکرت ب رای جمعآوری

دادههای متغیر توسعه گردشــگری مذهبی اقدام شده است و در
نهایت با نرمافزار آماری  SPSSنسخه  22به تحلیل نتایج در قالب
آمارهــای تک متغیره ،دو متغیــره و چندمتغیره ،مبادرت گردیده

است.

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره بیست و سوم بهار 1395
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ضرورت تحقیق
ش رایط محیطی و برخورداری از مناظر و چش ماندازهای شهری
از جملــه مه مت رین ع وامل م وثر در جذب گردشــگ ران داخلی و
خارجی محســوب م یشــود (بوذرجمهــری و دیگــران.)1393،
ب راســاس آمارهای بی نالمللی ،در سال  2012گردشگري ه مچنان
يکــي از ب رت ريــن صنايــع و فعالي تهــاي درآمدزا و اشــتغالزاي
مناطق شــهری ب هشــمار م يرود .اين صنعت ت وانسته بود در سال
 2011معــادل  1/030ت ريليون دالر درآمد نصيــب بازارهاي مقصد
گردشــگري جهان کند .ب راســاس پي شبين يهاي سازمان جهاني
جهانگــردي ،بــازار اقتصــاد و تجــارت بي نالمللي دنيــا ،ب هويژه
در ســال  2020بــا تعــداد  1/360ميليــارد نفر گردشــگر ورودي
و تعــداد  1/809ميليــارد نفر در ســال  2030در اختيــار صنعت
گردشــگري خ واهد بود .اين در شــرايطي است که در سال 2020
بالــغ بــر  717ميليــون و در ســال  2030بالغ بــر  1/037ت ريليون
نفر گردشــگر به کشــورهاي درحال توســعه ســفر خ واهند کرد
( .)World Bank, 2012: 11آمارهای فوق فرصتي ب راي کشورهایی
اســت که اکث را ً از پديــده اجتماعي و اقتصــادي بيکاري و عدم
درآمــد ارزي کافي در رنج هســتند .ه ماکنون از  983ميليون نفر
گردشــگر بالغ بر  450ميليون نفر به کشــورهاي در حال توسعه
سفر م یکنند(موسوی و باقری کشک ولی.)1392،
بــا وجود شــوکهای اقتصادی کــه در این مدت وجود داشــته
است ،رشد صنعت توریســم تق ریب اً بدون وقفه بوده است .ب هطوری
کــه از  25میلیون در ســال  1950به  278میلیون در ســال  1980و
 528میلیون در ســال  1995و  1087میلیون در ســال  2013رســیده
اســت .طبق پی شبین یهایی که توســط ســازمان جهانی توریسم
انجام شــده ،صنعت جهانی توریسم تا سال  2030ساالنه  3.3درصد
رشد خ واهد داشت و تا سال  2030به  1.8میلیارد نفر خ واهد رسید
(.)WTTC statistics, 2012 :10
در خصوص گردشــگری مذهبی نیز وضعیت آمارها ،رشــد را
نشــان م یدهد .این نوع از گردشــگری به  %27رســیده که تص ویر
شماره  1به خ وبی این وضعیت را نشان م یدهد:

تصویر شمارة  1تصویر سهم گردشگری مذهبی در کل گردشگری
براساس هدف گردشگران
مأخذURL1 :

طبــق آمارهــاي جهاني حــدود  ۳۸درصد گردشــگ ران دنيا را
گردشــگ ران مذهبي تشــكيل م یدهند كــه در حقيقت با هدف
زيارت به شــهرهای مختلف ســفر میكنند و البته اين آمار صرفاً
شامل مســلمانان نم یشــود و همه اديان و فرقههاي مذهبي اعم
از مســيحيان و ســاير اديان الهي را در بر م یگيرد .در اين ميان
كشــور ما با داشــتن قدمت تاريخــي چندين هزارســاله ،ب هعن وان
يكي از ده كشــور جــذاب از لحاظ گردشــگري در جهان ق رار
دارد .ع واملــی ماننــد موقعيــت جغ رافيايي ،تنــوع آب و ه وايي،
فرهنگ و تاريخ غني و ديگر ع وامل تأثيرگذار ،فضاي مناسبي را
ب راي ظهور اشكال مختلف گردشگري در اي ران ف راهم ساختهاند،
ب هطــوري كه امروزه ایــران ب هعن وان يكــي از جذابت رين ن واحي
گردشــگري جهان محســوب م يشــود (فیروزجائیان ،یوسفی و
میرمحمدتبــار .)144 :1393،از ســوی دیگر ايــــران اســــامي
بــه سبب وجــود امــــاكن مذهبي و زيارتي ،از ظرفیت باالیی
ب رای توسعه گردشــگری مذهبی و در نتیجه بهرهبرداری از منافع
حاصل از آن ،شــامل اشـــتغالزايي و توســعه پايــدار اقتصادي
بهرهمند اســت .در این راســتا بقاع متبرکه عالوه بر نقش و تأثیر
مذهبــی م یت وانند بر عمــران و آبادانی منطقه تأثیرگذار باشــند
و در کنار فضــای معنوی ،فضای تف ریحی نیــز ب رای مردم ایجاد
کننــد .در ای ران این جاذب ههــای فرهنگی -مذهبــی (امامزادگان،
زیارتگاهها ،مســاجد تاریخــی ،حســینی هها و )...در کنار اج رای
م راســم فرهنگی و مذهبی در آنها که ریشه در باورها و اعتقادات
مــردم دارند ،منجر به پی وند بین فرهنگ و مذهب شــده و تعداد
زیادی از گردشــگ ران مذهبــی و فرهنگی را به خود جذب کرده
است (قادری و همکاران.)77 :1388 ،
بــا عنایت به ظرفیت و ت وانای یهــای بالقوهای که ذکر آن رفت،
متاســفانه شــهر شــی راز که از قدمت تاریخی (ای رانــی) و مذهبی
توج هــی برخوردار اســت ،نت وانســته به توســعه
(اســامی) قابــل ّ
گردشــگری مذهبی درخــور نائل شــود .بخش عمــدهای از این
نات وانی ،به ع وامل کالبدی عینی مانند چش مانداز مطلوب ،امکانات

پشتیبانی و جانبی ،قابلی ّت دسترسی و محصوریت و ...برم یگردد
و برخی دیگر به ع وامل ذهنی مانند ه ویت مکان ،احساس آرامش،
احساس امنیت و ادراک زیبایی و ل ّذت بصری.
شــهر ای رانی -اســامی شــی راز ب هعن وان یکی از بزرگت رین و
غن یت رین م راکز تاریخی فرهنگی کشــور به دلیل موقعیت خود،
ظرفیــت تبدیل شــدن به یکــی از بزرگت رین م راکز توریســتی
کشــور در سطح بی نالمللی را داراست و شناخت ع وامل کالبدی
م وثر در توســعه گردشگری مذهبی در این شهر و آسی بشناسی
گردشگری شــی راز م یت واند به مدی ران محلی ب رای برطرف کردن
نقــاط ضعف کمک کنــد و نیز بــرای آسی بشناســی صنعت
گردشــگری در ســطح کشــور ب هعن وان یک الگو مورد استفاده
ق رار گیرد .پژوهش حاضر در پی کشــف ع وامل کالبدی م وثر بر
ایجاد این وضعیت است.

چارچوب نظري
گردشــگري ،فعاليتي گســترده با ابعــاد اقتصــادي ،اجتماعي،
فرهنگي ،سياســي و البته محيطي است .انجمن گردشگري ب ريتانيا
گردشگري را حركت ك وتاهمدت و موقت مردم به مقاصدی خارج از
مكانهايــي م يداند كه ب هطور معمول در آن اقامت و كار م يكنند
و شــامل فعالي تهايي اســت كه اف راد طي اقامتشان در اين مقاصد
انجام م يدهند و همچنین حركت ب ههر منظوري ،از جمله بازديدهاي
روزانه يا سياحت را نيز دربرم یگیرد (اردستاني.)130: 1387 ،

بررسی تأثیر عوامل کالبدی شهری بر توسعة گردشگری مذهبی (مطالعه موردی؛ شهر شیراز)

پیشینه تحقیق
تحقیقات زیادی در زمینه ع وامل کالبدی انجام گرفته که از بعد
عینــی و یا بعد ذهنی و یا تلفیقی از هر دو بعد ،این مق وله را مورد
بررسی ق رار دادهاند:
زینال و دیگ ران ( )2012در پژوهشی تحت عن وان بررسی وضعیت
ع وامل کالبدی مســکن در مالــزی به ارزیابــی پرداختند .نتایج به
دســت آمده حاکی از آن بود که ارتباطــی تنگاتنگ بین ع وامل
کالبدی و شاخص کیفیت وجود داشت.
مک ک ریا و دیگ ران ( )2006در پژوهشی نقش ع وامل کالبدی و
ارتباط بین شــاخ صهای عینی و ذهنی را مورد بررسی ق رار دادند.
جاجرمی و کلکته ( )2005به نتایج مشــابهی دست یافته بودند که
حاکی از اهمیت دو بعد عینی و ذهنی ع وامل کالبدی بر وضعیت
پایدار شهری بود .برخی تحقیقات دیگر در خصوص نقش ع وامل
کالبدی بر روی توســعه گردشــگری مذهبی تمرکز دارند .کوهن
( )1992و موســوی و باقری کشک ولی ( )1392بر رضایت معنوی از
امکنه مذهبی و سازههای مذهبی از دید گردشگ ران پرداختهاند.
امروزه ،در کنــار این نقش ،عمارتهــای مذهبی با معماری و
آثار هنری چون نقاشــی و مجسمه جاذبه جهانگردی باالیی دارند.
مــارک مک ویلیامز ( )1995اســتدالل م یکند که ایــن جاذبه ،از
ط ریق ارتباط با ترکیبات گ وناگ ونی چون شفای معجزه آسا ،ظهور
موجودات مافوق طبیعی ،جغ رافیای مقدس و دش واری در دسترسی
توسعه م ییابد(.)MacWilliams, 2002: 325
بیشتر مطالعاتی که اث رات گردشگری زیارتی و مذهبی را ب هطور
خاص مورد سنجش ق رار دادهاند ،م یپذی رند که مقصدهای مقدس
ب هشــدت تحت تأثیــر ج ریان ع وامــل کالبدی ق رار دارد .م ونیشــا
( )2000مدلی از پ ویایی گردشگری زیارتی مطرح م یکند که امکان
درک بیشتر تعامل بین گردشگ ران زیارتی و جامعه می زبان و اث رات
ع وامل کالبدی را ف راهم م یســازد .همانطورکه شــرح داده شد ،به

دلیل تماس مستقیم بازدیدکنندگان با کالبد نهادهای مذهبی ،یک
تأثیر ب یواسطه و یک تأثیر غیر مستقیم بر اقتصاد و جامعه بومی
نیز وجود دارد (.)Timothy and Olsen, 2006
صاحبنظ ران دیگری در زمینه گردشگری مذهبی و رابطه آن با
ع وامل کالبدی به انجام تحقیقات میدانی و مقایس های پرداختهاند.
امیــن )2013( 10در پژوهش خود با عن وان «گردشــگری مذهبی در
مصر» با مقایســه است راتژیهای کشورهای مختلف در گردشگری،
گردشــگری در مصر را بررســی نمــوده و نقش ع وامــل کالبدی
م ربوطــه را بیان م یکند .ســیتی 11و همــکاران ( )2011در پژوهش
خود به توصیف گردشــگری اســامی در قالب کالبد شهری در
مالزیپرداختند .سلیمان و محمد( )2011در مقاله خود تحت عن وان
«تاثیــر ع وامل م وثر بر بازار گردشــگری مذهبــی :مطالعه موردی
ســرزمی نهای فلسطین» اهمیت گردشگری مذهبی در فلسطین را
توج ه
نشان م یدهند .این مقاله نتیج هگیری م یکند که فلسطین با ّ
بــه تاریخ ،می راث ،فرهنگ ،موقعیت جغ رافیایی ،محی طزیســت و
مذاهب آن منحصر به فرد است.
دومــان( )2011در مقالــه خود بــه ارائه یک نمای کلــی از بازار
گردشگری حالل در ترکیه با تاکید بر ع وامل کالبدی م یپردازد.
ب هطورکلی موسوی و باقری کشک ولی( )1392و سایر پژوهشگ ران
این حوزه بر اين باورند كه صنعت گردشــگري به لحاظ موقعيت
کالبدی خاص اي ران در ميان كشورهاي ديگر ،جاي رشد و توسعه
بســياري دارد؛ با اين وجود گردشــگري مذهبي در اي ران با وجود ۸
هزار و  ۹۱۹مكان مذهبي مقدس ،هنوز فاقد ســاماندهي تخصصي
و متمركز بوده و اين وضعيت نابســامان حتي در شــهرهاي مهمي
چون مشــهد و قم نيز مشــاهده م يشــود .نتایج این پژوهش نشان
داد که از تعداد یاد شــده ،دستكم  ۴هزار و  ۳۱۹اثر در زمره آثار
ثبت شــده در فهرست مي راث ملي نيز ق رار دارند و عالوه بر داشتن
جاذبــه زيارتــى ،داراي جاذب ههاي فرهنگي ـتاريخي هم هســتند.
ب ه جز كالنشهر مشــهد كه ب هتازگي ســرماي هگذار خارجي ب راي
گردشگري مذهبي در آن فعال شده ،ب راي هيچيك از اين  ۸هزار
و  ۹۱۹نقطه ،بستر ســرماي هگذاري مشخصي از نظر زيرساختهاي
گردشــگري اعم از هتل ،وســايل حم لونقل و تور تع ريف نشــده
است(موسوی و باقری کشک ولی.)1392،
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گردشــگری انــواع مختلفی دارد و شــناخت ان واع گردشــگری
ب همنظور ب رنامهریزی ب رای این عرصه اهمیت بســزایی دارد؛ چ را که
تقاضاها و خدمات مورد نیاز گردشــگ ران مختلف یکسان نیست
و شــناخت ع وامل م وثر بر توســعه گردشگری ،مســتلزم شناخت
کافی از ان واع گردشــگری و الزامات م رتبط با آن است ،ب رای مثال
گردشــگ رانی که به قصد دیدار اق وام و دوستان مسافرت م یکنند
معموالً به خدمات اقامتی نظیر هتل نیاز ندارند اما از سایر امکانات
و تســهیالت اســتفاده م یکنند ،همچنین احتمال دارد گردشگر
روستایی هیچ تمایلی به خدمات شهری نداشته باشد و تمام مدت
سفر خود را در روستا اقامت نماید.
بر اســاس انگيزه ،گردشگري به شاخههاي است راحتي ،تف ريحي،
درمانــي ،مذهبــي ،فرهنگــي ،اقتصــادي و  ...تقســيم م يشــود.
گردشــگري مذهبي را م يت وان گ ونهاي از گردشگري دانست كه
شــركتكنندگان در آن داراي انگيزههاي مذهبــي (منحص را ٌ و يا
ب هصورت تركيب با ساير انگيزهها) هستند كه از مكانهاي مقدس
نظير كليساها ،مســجدها ،مقبرهها ،امامزادهها و مانند آنها بازديد
م ينمایند و بطور کلی شــامل ســفرها و بازدیدهایی م یشــود که
اصلی ت رین هدف از آنها کســب تج رب های مذهبی است .الزم به
ذکر اســت كه گردشگري مذهبي تنها به ديد و بازديد از مكانها،
زيارتگاههــا و ســاختارهاي بــا اهميت مذهبي محدود نم یشــود
بلكه ســفر ب همنظــور حضــور در كنف رانس مذهبــي ،رويدادهاي
فرهنگي -مذهبي مختلف ،اج راي ب رنامه موسيقي مذهبي و خ رید
محصوالتــي م رتبط با هنر ،فرهنگ ،ســنت و معماري مذهبي نيز
در زمره گردشــگری مذهبی ق رار م يگيرد (فیروزجائیان ،یوســفی
توج ه كرد
و میرمحمدتبــار .)144-147 :1393 ،بايــد به ايــن نكته ّ
كه گردشــگري مذهبي و زيارتي دو مق وله جدا از هم هســتند كه
هريك تع ريــف خاص خــود را دارند كه گاه به اشــتباه در جاي
يكديگر مورد اســتفاده ق رار مي گي رند .در واقع گردشگري زيارتي
زير مجموعه اي از گردشــگري مذهبي است .با این وجود ،صرف
نظر از هدف گردشگری و انگیزههای قابل تصور ب رای آن ،فرآیند
ب رنامهریزی گردشــگری ب هطور عام دارای م راحل و اقدامات نســبتا
یکسانی اســت و مفاهیم مشترکی را دربرم یگیرد و شامل تحلیل
تقاضا و تحلیل عرضه گردشگری است:
تحليــل تقاضــای گردشــگری :بــازار موجــود و ممكــن،
بازديدكننــدگان مقصــد گردشــگري را م يآزمايــد .ايــن تحليل
دربردارنده تحليل بازاري اســت كه احتمال حضور گردشــگر در
منطقــه و ويژگ يهاي آن را به هم راه الگوهاي ســفر و گ رايشــات
موجود مورد ســنجش قــرار م يدهد .گفتنی اســت کــه تحليل
تقاضا بــراي درك رقابتپذيري مقصد در قياس با ســاير مقاصد
گردشگري كه از جاذب ههاي يكساني برخوردارند ضروري است.
تحليل عرضه گردشگري :مقصد سفر را كه دربردانده جاذب هها،
اقامتگاهها و ســاير امكانات اســت مورد ســنجش قــرار م يدهد.

اين تحليل م يبايد شــامل حم لونقل ،زيرســاخت ،منابع انساني و
ديگر ع واملي باشد كه تأثير مســتقيم و مهمي بر كيفيت تج ربه
متوج ه مالحظات زیر است:
گردشگ ران از منطقه دارد و عمدتا ّ
* مطبوعيت آب و ه وايي؛
* جذابيت محيط فيزيكي؛
* در دسترس بودن زمين ب همنظور توسعه؛
* دسترسي به مبادي ورود گردشگر و جاذب ههاي منطقهاي؛
* كفايت حم لونقل و زيرساختهاي رفاهي؛
* نحوه نگرش جمعيت ساكن به توسعه؛
* در دسترس بودن نيروي كار محلي و كفايت موجودي مسكن؛
تا کنــون مطالعات متعــددی در زمینه ع وامل م وثــر بر افزایش
تقاضای گردشــگری انجام پذیرفته و موضوع را از زوایای متفاوتی
مورد بررســی ق راردادهاند؛ يكــي از پيشــروت رين پژوهشها در اين
زمينه كارهاي انجام شــده توســط گان ( )Gunn, 1988اســت كه
به توصيف ســاختار فيزيكي مناطق مقصد پرداخته اســت .مبتنی
بر مفاهیم ارائه شــده توســط وی ،ب رنامهریزی گردشــگری شامل
پنــج عنصر کلیدی اســت کــه عبارتانــد از )1 :منطقه مقصد،
 )2بازار تقاضای گردشگری )3 ،جاذبها )4 ،مسیرهای جاب هجایی،
 )5دروازهها .بر این اســاس مناطق مقصد ،نه تنها جزئي اساســي از
سيســتم گردشــگري ب هشــمار م يروند ،بلكه خود ب هتنهايي يك
سيستم محسوب م يشــوند كه دربردارنده مجموعهاي از جاذب هها
و خدمات گردشــگري هســتند كه هر بخش آن بــراي موفقيت
درجذب ،خدماترساني و رضايتبخشــي به گردشگ ران به ساير
اجزا وابسته است .از س ويي ديگر ،در درون يك منطقه گردشگري،
تعــدادي از جاذبهای گردشــگری وجود دارد كــه مجموعههاي
جذاب و تســهيالت ارايه شــده بــه گردشــگ ران در آنها تمركز
يافتهاند .گان ســعی کــرد از ط ریق ارائه مفهومــی ب هنام «محصول
گردشــگری» توســعة گرشــگری را متکی به خدمات اطالعاتی،
حم لونقلی ،اقامتی و جاذبهای گردشگری بداند .یک سال پس
از وی ،اســمیث ( )Smith, 1994ع وامل م وثر بر توسعه گردشگری
را در پنج دسته به شرح زیر طبقهبندی کرد:
 .1ویژگ یهای محیطی :12اسمیث در پژوهش خود ویژگ یهای
محیطی را مه مت رین عامل م وثر بر توسعه گردشگری و هسته اصلی
محصول گردشگری برشمرد و آ نرا دربردارنده تمامی منابع و م واهب
بوه وای مطبوع دانست.
طبیعی ،کیفیت قابل قبول محیطی وآ 
 .2خدمــات :13وجود خدمات در مقاصد گردشــگری به عن وان
عامــل دوم ،ویژگ یهای محیطی موجــود (نظیر امکانات م ربوط به
تامین جا و غذا ،دسترســی) را ب رای اســتفادهی گردشگ ران ممکن
م ینمایــد و به کلیه اقدامات و وظایفی م ربوط م یشــود که ب رای
پاســخگ ویی به نیازها و خ واستههای گردشگ ران ب هطور مشخص و
اختصاصی در نظر گرفتهشده است.

همانگ ونه که مشــاهده م یشود ،میان تمام پژوهشگ رانی که به

موضوع توسعه گردشگری پرداختهاند از بسیاری جهات اتفاق نظر

وجود دارد ب هطوری که ســه عامل خدمات ،دسترسی و جاذب ههای
گردشــگری در یافتههای تمامی آنها ب هعنــوان مه مت رین ع وامل

مشترک و م وثر بر توسعه گردشــگری شناخته شدهاست (جدول

 .)3از ســوی دیگر مروری موشــکافانهتر بر ع وامل برشمرده شده

نشــان م یدهد که جملگــی آنها را م یت وان در دو دســتهبندی

دوگانــه قــرار داد ،بــه این ت رتیــب که برخــی از ع وامــل نظیر
دسترســی یا خدمات از نوع کالبدی بوده یــا قطعا بروز کالبدی

دارنــد در حالی که برخی دیگر نظیر مهمانن وازی ،یا واســطهها

و ب رنامهریزان ســفر غیرکالبدیاند یا لزوما بــروز کالبدی ندارند.

توج ه به این که تمرکــز این پژوهش تنها بــر ع وامل کالبدی
بــا ّ
م وثر بر توســعه گردشــگری مذهبی معطوف است در ادامه تنها

به توضیح آنها پرداخته م یشــود .عالوه بر آن نه تنها ابعاد عینی

و نمــود بیرونی ع وامل کالبدی یاد شــده در میزان رضایتمندی

گردشــگ ران اهمیت دارد ،بلکه ویژگ یهــای کالبدی هر یک به

شــکلگیری ابعاد ذهنی و درونی در گردشــگ ران م یانجامد که
بــر میزان رضایتمندی آنــان از حضور در یک مکان و از جمله

در م راجعه به جاذب ههای گردشــگری م وثر اســت .البته گاهی به
عقیده برخی از پژوهشــگ ران حوزه مطالعات گردشــگری ،تاثیر
ع وامل ذهنی و درونی بر میزان رضایتمندی گردشگ ران مذهبی

ب هســبب اح واالت مت رتب بر آنان بیش از دیگر ان واع گردشگری

اســت .از این رو در ادامــه به تاثیر ع وامل عینــی و ذهنی ب هطور
عام و شــاخ صهای آن در کیفیات محیطی ب هطور خاص اشــاره

خ واهیم نمود.

در این تحقیق ،رویکرد مورد نظر رهیافتی ذهنی -عینی اســت

که هم بــه ویژگ یهای اســتفادهکنندگان از مقاصد گردشــگری
توج ــه م یکنــد و هــم ویژگ یهای محیطــی را که ایــن اف راد از
ّ

بررسی تأثیر عوامل کالبدی شهری بر توسعة گردشگری مذهبی (مطالعه موردی؛ شهر شیراز)

.3مهماننوازی :14مهمانن وازی یا غ ریب هن وازی کیفیتی اســت که
به نحوه برخورد و چگ ونگی انجام این وظایف و اقدامات برم یگردد،
ب هطور مثال ،لبخندی گرم و صمیمانه توســط ســاکنان محلی که
م یت واند ب هنشانه خوشامدگ ویی به گردشگ ران تلقی شود.
 .4آزادی انتخــاب :منطقــی خ واهد بود چنانچه گردشــگری
ب هعنــوان یک تج ربه تلقی شــود؛ در این صــورت آزادی انتخاب
ب همعنای این خ واهد بود که گردشــگر مســتحق داشتن آزادی در
انتخابها و عقایدش ب همنظور تحقق یک تج ربه رضایتمند است.
در حالی که محدود کردن محصول گردشگری ارائه شده م یت واند
به کاهش کیفیت تج ربه گردشگری منجر گردد.
 .5درگیری :15عامل آخر ب هطور مســتقیم با گردشــگر ب هعن وان
بخشی از محصول گردشگری درگیر است (.)Smith, 1994
پ وئروانتــو ( )Poerwanto, 2000فرمولبنــدی اجــزای محصول
گردشــگری را مشــتمل بــر جاذبهــا ،دسترســی ،خدمــات و
شبکهبندی 16دانست:
 .1جاذبها :به عقیده وی به مکانی جاذب گفته م یشــود که
قادر به جذب گردشــگر باشــد و م یت واند طبیعی ،انسانساخت
(فستی والها یا هنرهای نمایشی) و فرهنگی باشد.
 .2دسترســی :به مفهوم سه ولت در ب هدست آوردن یا رسیدن به
جاذبه گردشگری است.
 .3خدمات :شــامل امکانات موردنیاز گردشگر ب همنظور کسب
ل ّذت اســت و در این مورد امکانات اقامتی ،پاکیزگی و بهداشت،
مهمانن وازی و نظایر آن را م یت واند شامل شود.
 .4شبکهبندی :به تعاون و همدســتی میــان سازمانهای محلی
یا حتی بی نالمللی در ارائه محصول گردشگری اطالق م یشود.
عــاوه بــر اســمیث ،گان و پ وئروانتــو ،پژوهشهــای میدلتون
( )Middleton & etal, 2009بر روی بازاریابی گردشــگری و ســفر
نشــان م یدهد پنج بخش در ارائه محصول گردشگری و موفقیت
آن م وثر است:
 .1مهماننوازی :مهمانن وازی بیانی از خوشــامدگ ویی توســط
ساکنان محلی به گردشگ ران وارد شده به اجتماع آنان تلقی شود.
 .2جاذب هها و رویدادها :این بخــش م یت واند ب هعن وان موضوع
پارکهــا ،موزهها و گالریها ،پارکهای ملــی ،می راث فرهنگی و
سایت های تاریخی ،فستی والها و رویدادها تع ریف شود.
 .3حملونقل :این بخش شــامل خطــوط حم لونقل ه وایی،
لونقل دریایی ،نــاوگان ریلی ،متصدیان
خطوط کشــتی رانی و حم 
ات وبوس رانی و گردانندگان خودروهای ک رای های م یشود.
 .4واســطهها و ب رنام هریزان سفر :این بخش شامل تسهی لگ ران
فعال در وبسایتهای الکترونیکی ،متصدیان تورهای گردشگری،
برگزارکنندگان تورهای تف ریحی -گردشگری ،آژان سهای مسافری
و در نهایت ســازمانهای برگزارکننده کنف ران سها و گردهمای یها
است.

 .5ســازماندهندگان مقصــد :ایــن بخــش شــامل ادارات و
سازمانهای گردشگری ،ســازمانهای بازاریابی مقاصد گردشگری
و نهادهای م رتبط با آنها است.

توج ه ق رار م یدهد .معیار ســنجش
آن بهرهمند م یشــوند مــورد ّ

ویژگ یهای محیطی در اینجا در بعد ذهنی و ادراکی گردشگ ران،

میــزان رضایتمنــدی آنهــا از مجموعه عناصر اســتق رار یافته در
محیــط و تعاملهای آنها با این عناصر اســت .همچنین در بعد

عینی و فیزیکی نیز ارزیابی محی طهای مورد بررســی با اســتفاده

از ســنجش امکانات فیزیکی و عینی در پی وند با الگو و ابزارهای

تحلیل فضا و محیط است.
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و دستهبندی آنها در دوگانههای کالبدی  -غیرکالبدی و عینی-ذهنی
کالبدی

عوامل موثر

خدمات اطالعاتی

گان ()Gunn, 1993

خدمات حملونقلی

×

جاذبههای گردشگری

×

خدمات

×

خدمات اقامتی

مهماننوازی

جاذبههای گردشگری

×

خدمات

×
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میدلتون ()Middleton, 2009

جاذبهها و رویدادهای گردشگری
واسطهها و برنامهریزان سفر

×

×

سازماندهندگان مقصد
مهماننوازی

چیانگ مای ()suanmal, 2014

جاذبههای گردشگری
زیرساختها

×

محیط
هزینه

بر اســاس نظ ری ههای شهرســازی اجتماعی ،ورود بــه مکانهای
عمومی ،اختصاصی و خاص شهر به ت وازن بین کنترلهای اجتماعی
و صمیمت ،احســاس امنیت ،احســاس آرامش ،ادراک عمومی و
ل ّذت بصری و ...بستگی دارد (.)Siebel and wehrheim, 2003
حین جیک وبز ،یکی از نظ ریه پردازان شــهری ،در تبیین ع وامل
ذهنــی و تعامــل فیزیکی و فرآیندهــای اجتماعی کــه محیط را
توج ه نموده و بر فعال بودن فضا به عن وان عاملی در ایجاد
م یسازدّ ،
یک محیط تاکید دارد (.)boyle & etal, 2002
مک کینســی ( )2003به ب ُعد عینی ع وامل کالبدی معتقد است
و اذعــان م یدارد که کاربری امکنه شــهری به محصوریت ،ادراک
زیبایی ،ه ویت مکانی ،امکانات جانبی ،چش مانداز محیط بستگی
دارد (.)McKinsey, 2003
پ رتــی ( )2003تحت عن وان نظری بر ع وامل کالبدی و حس مکان
بــه ع وامل چشــمانداز ،محصوریــت و امکانات جانبــی و ورودیها
و خروج یهــا تأکیــد دارد ( .)Pretty & etal, 2003: 275اســت وارت
چاپلیــن یکی از نظ ریه پــردازان حوزه ع وامل کالبــدی و مورف ولوژی

×

×

×

------

×

------

×

×

×

×
×

×
×

×

×

×
×

×

------

------

×

-----------

×

------

×
×
×

×

------

×
×

دسترسی

×

×

شبکهبندی

حملونقل

×

×

درگیری

مهماننوازی

×

------

×

×

آزادی انتخاب

پوئروانتو ()Poerwanto, 2000

×

×

ویژگیهای محیطی

اسمیث ()Smith, 1994

غیرکالبدی

عینی

ذهنی

×

------

×

×

ع واملــی مانند :ظاهر بنا و نوع معماری ،قابلی ّت دسترســی و حمل و
نقــل و پارکینگ را مورد تاکیــد ق رار م یدهــد (;McKinsey, 2003
 .)jurong, 2003; Jain, 2005در پژوهش پیشرو نیز قابلیت دسترسی،
خدمات پشتیبان ،چشمانداز مطلوب و محصوریت معیارهایی هستند
که از ط ریق آنها تأثیر ع وامل عینی مت رتب بر ویژگیهای محیطی در
توسعة گردشگری مورد سنجش ق رار میگیرد.
الف) چشــمانداز مطلوب :به مفهوم متناسب بودن خصوصیت
بصــری محیط بــا عملکرد و معنی محیط مزبور اســت .چشــم
نــوازي كالبــد فضا يا تركيــب بندي ،كيفيت رنــگ و مصالح و
رابطه میان بنا و محيط آن ،نبود وجود اغتشــاش و عناصر چشــم
آزار ،تنــوع فرمها ،ارتباط بصري بــا نقاط مختلف و در نهایت نبود
وجــود آلودگ يهاي تاثير گذار بر زندگي انســاني ،آلودگي صدا،
محيطي (زباله) ،آلودگــي بصری و نظایر آن بر ایجاد ل ّذت بصری
در گردشگ ران م وثر است (م ویدی و دیگ ران.)1392 ،
ب) محصوریت :اصل مهم حاکم بر ط راحی مکانهای شهری،
ت اســت .عناصر شــهری ،محلهای و یا حتی جاذب ههای
محصوری 

 -2-1بعد عینی عوامل کالبدی

هر مقصد گردشگری از دو عنصر اصلي كه اغلب در وابستگي
متقابــل بــا يكديگر قــرار دارند ،تشــكيل شدهاســت :نخســت،
مجموعههاي جــذب 17و ديگري عناصر خدماتــي .يك مجموعه
جذب شــامل هر گ ونه جاذبه گردشگري ارايه شده است كه بازديد
از آن را ب راي گردشــگر ممكن م يكند .اين مفهوم ،به يك يا چند
جاذبه برم يگردد كه در گردشگر عالقه ايجاد كرده و او را ب راي سفر
به آنجا تش ويق م ينمايد .ماهيت تكميلي جاذبها اغلب ،جذابيت
عمومي هســته را افزايش م يدهنــد ،بناب راين مجموعههاي جذب و
م راكز در اكثر م وارد از ط ريق روابط ه مافزايي با يكديگر در ارتباطاند
و عالئق گردشــگ ران را ب هطور م وثري افزايش م يدهند به طوري كه
تجمع كوچكي از خدمات ارايه شده ،م يت واند به ط ريق مشابهي در
ساختاري سلسـلهم راتبي و مطابق با اهميت جاذب هها سازمانيابي شود.
توج ه بــه این که پژوهش پیش رو به بررســی و تحلیل تاثیر
با ّ
عناصر کالبدی بر گردشــگری مذهبی م یپردازد ،آنچه که ب هطور
مشــخص ب هعن وان گره قابل شناسایی است و در جذب گردشگر
به منطقه نقش اصلی را ایفا م یکند جاذبهای مذهبی اســت که
کلیه کاربریهای م رتبط با گردشگری مذهبی را در بر م یگیرد.
توج ه به طبقهبندی ارائه شــده از سوی ســازمان می راث فرهنگی
با ّ
و گردشگری کشــور ،این جاذبها در ماهیت خود از نوع مکانی
هستند که در شش دسته )1 :مساجد تاریخی )2 ،امامزادگان و بقاع
متبرکه )3 ،آرامگاهها ،مقبرهها و زیارتگاهها )4 ،تکی هها و حسینی هها،
 )5کلیساها ،آتشکدهها و آتشگاهها )6 ،صومع هها و خانقاهها قابل
طبقهبندی است .آنچه ذکر آن در اینجا ضروری م ینماید آن است
که تمامی انــواع فعالی تهایی که در زمره کاربری مذهبی قلمداد
م یشــوند لزوما نم یت وانند به عن وان جاذب گردشــگری محسوب

بررسی تأثیر عوامل کالبدی شهری بر توسعة گردشگری مذهبی (مطالعه موردی؛ شهر شیراز)

گردشــگری مذهبی به طور معمــول دارای عناصر محصور کننده
فضا م یباشــند .این اصــل هنگامی نمود م ییابــد که فضای بین
ســاختمانها احســاس محصوریت را ب رانگیزد .احساس محصور
بودن در فضا اساســاً بر رابطهی فاصله چشــم ناظــر از ارتفاع بدنه
محصور کننده فضا اســت وار است .در برخی منابع غ ربی ،این رابطه
را بــر پایــه زاویه بین خط عمود از چشــم ناظر بــر بدنه و خط و
اصل میان چشــم ناظــر و لبه باالیی بدنه مورد بحــث ق رار دادهاند
و مقیاسهــای  1/4 ،1/3 ،1/2 ،1/1در این خصوص مطرح شــده
است .در نســبت یکب هیک ،احساس محصوریت کامل به چشم
داده م یشــود .نســبت یک به دو ،آســتانه احســاس محصوریت
اســت .در نســبت یک به سه حداقل احســاس محصوریت ،و در
نسبت یک به چهار احساس محصوریت در فضا ایجاد نم یشود.
ب هعبــارت دیگر محصور بودن فضایی با پیوســتگی بدنه محصور
کننده فضا ارتباط دارد و وجود ف واصل متعدد بین بدنه ساختمانها
و اختــاف فاحش بین نماهــا موجب تضعیف فضــای محصور
م یگردد (.)URL2

شــوند ،ب هطور مثال ،مسجدی که تنها کارکرد محلهای یا ناحی های
داشــته و م راجعه کنندگان به آن از ساکنان محدوده شهر محسوب
م یشــوند و ب هصورت متنــاوب (روزانه ،هفتگی یــا ماهیانه) به آن
م راجعــه م یکند ،اگرچــه دارای کاربری مذهبی اســت اما جاذب
توج ه به
گردشگری نیســت؛ زی را همانطور که پیشتر گفته شد ،با ّ
تعاریف پذیرفته شــده از مفهوم گردشگر ،جاذبها م یباید علت
حضــور اف رادی خارج از مرزهای جغ رافیایی شــهر مقصد را ف راهم
آورند .از ســوی دیگــر ،اغلب جاذبهای گردشــگری مذهبی ،به
ســبب برخورداری از پیشــینه تاریخی ،در بناهای قدیمی استق رار
دارند و بســیاری از این بناها ب هسبب بهرهمندی از معماری ارزنده و
واجد ارزش کالبدی ،ب هعن وان بنای تاریخی شــناخته م یش وند .این
ویژگی ســبب م یشود تا تفکیک و تشخیص گردشگ ران مذهبی
از گردشگ ران فرهنگی در بســیاری م وارد دش وار و ابهامآلود باشد.
از این رو عل یرغم علم به این دشــواری ،در پژوهش پیش رو فرض
بر این خ واهد بود که گردشــگ رانی که به یــک بنای مذهبی (در
شش دســته نامبرده) م راجعه م ینمایند ،به عن وان گردشگر مذهبی
درنظر گرفته ش وند.
عناصر خدماتی و فعالی تهای پشــتیبان گردشــگری که شرط
کافی بــرای جذب گردشــگر به مقصد گردشــگری محســوب
توج ه به طبقهبندی فعالی تهــای اقتصادی ( )ISICدر
م یشــوند با ّ
هفت دسته قابل طبقهبندی است:
 .1خدمات م ربوط به تامین جا :که شامل هتل ،هتل آپارتمان،
مسافرســرا ،زائرســرا ،مهمانپذیر ،اردوگاههای توریستی و نظایر آن
اســت و مطابق با بخشنامه شورای عالی شهرسازی و معماری ای ران
(مورخ  )1389/03/26عمدتا با عن وان کاربری تف ریحی -گردشگری
شناخته م یشود.
 .2خدمات م ربوط به تامین غذا وآشــامیدن یها :که شــامل
خردهفروشــی میوه ،سبزی ،خ واروبار ،لبنیات ،م واد غذایی ،گوشت
وآشامیدن یها است و عموما از آن با نام کاربری تجاری یاد م یشود.
الزم به ذکر است که کاربری تجاری طیف بسیار متنوعی از دیگر
توج ه بــه این که پژوهش
فعالی تها را نیز شــامل م یشــود ،اما با ّ
پی شرو تنها گردشــگری مذهبی را هدف تحقیــق ق رار داده ،تنها
بخشــی از این کاربری که با گردشــگ ران در ارتباط مستقیم است
ب هعن وان خدمات پشتیبان تجاری مورد بررسی ق رار خ واهد گرفت.
 .3هنر ،ســرگرمی و تفریح :که شــامل فضاهای گذران اوقات
ف راغــت و عموما با غلبه فضاهای ســبز و باز اســت و دربردارنده
شــه ربازی و پــارک چندمنظــوره ،مجتمع تف ریحی و ســالنهای
بازی اســت و طبق تعاریــف ،در دو دســتة کاربریهای تف ریحی-
گردشگری و پارک قابل بررسی است.
 .4فعالی تهــای اداری و خدمــات پشــتیبانی :که شــامل
آژان سهای مســاف ربری ،خدمات رزو هتل و فعالی تهای تف ریحی
و نیز تدابیر م ربوط به تامین ایمنی نظیرآتشنشانی یا تامین امنیت
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و نظم عمومی است که بخشی از آن به کاربری اداری برم یگردد،
متوج ه خدمات انتفاعی اســت و قسمتی دیگر نیز
بخشــی دیگر ّ
تجهی زات شهری را شامل م یگردد.
 .5خدمــات م ربوط به غذا و آشــامیدن یها :که شــامل ان واع
مختلف رســتورانها و تاالرهای غذاخوری و همچنین م راکز تامین
غذای ســیار (نظیــر دکههای فــروش اغذیه) م یشــود و عموما به
کاربری تجاری م ربوط م یشود.
 .6فعالی تهــای خدمــات مالــی :کــه شــامل بانکهــا،
موسســات مالی و اعتباری ،و ص راف یها م یشــود و عموما وظیفه
واســطهگریهای مالی را عهدهدار هســتند ب هطوری که بر اســاس
بخشــنامه شــورای عالی شهرســازی این کارب رها در زمره خدمات
انتفاعی قابل طبقهبندیاند.
 .7خردهفروشــی ســوخت خودرو :که به جایگاههای عرضه
بنزین -گازوئیل و گاز و گاز مایع خودرو م ربوط م یشود و در طبق
تع ریف جزو کاربری تجهی زات شهری دستهبندی شدهاند.
توج ه به مــوارد نامبــرده م یت وان گفت کــه ب هطور خالصه،
بــا ّ
بررســی عناصر کالبدی م رتبط با گردشگری مذهبی در سه دسته
لونقل
جاذب ههای گردشگری مذهبی ،فعالی تهای پشتیبان و حم 
و دسترســی ممکن م یشود که دســته نخست به کاربری مذهبی،
دســته دوم به کاربریهای تف ریحی -گردشــگری ،تجاری ،پارک،
اداری ،خدمــات انتفاعی و تجهی زات شــهری و در نهایت دســته
لونقلی اعم از فرودگاه ،ایستگاه راه آهن،
ســوم به کاربریهای حم 
لونقل عمومی ،پارکینگ
بندرگاه و ترمینال مساف ربری ناوگان حم 
و توقفگاههای عمومی و شبکه معابرشهری محدود م یشود.

 -2-2بعد ذهنی عوامل کالبدی

ب هطور کلی هستی یک شیء ،یا عینی است و یا ذهنی؛ هستیِ
عینی یعنی هستی خارجی که مســتقل از ذهن انسان است ،مثال
کوه و دریا و صح را در خارج از ذهن ما و مستقل از ذهن ما وجود
دارنــد ،ذهن ما خ واه آنها را تصور کند یــا نکند ،خ واه ما و ذهن
ما وجود داشــته باشیم یا نداشته باشــیم کوه و دریا و صح را وجود
دارد ،ولی همین کوه و دریا و صح را وجودی هم در ذهن ما دارند،
آنگاه که ما آنها را تصــور م یکنیم در حقیقت آنها را در ذهن
خــود وجود م یدهیم ،وجودی که اشــیاء در ذهن ما پیدا م یکنند
«وجود ذهنی» نامیده م یشــود .هستی عینی و ذهنی در خصوص
همه اشــیاء از جمله بناها و اماکن گردشگری نیز موضوعیت دارد.
آنچه در ذهن است تنها یک تص ویر ساده نبوده که اگر چنین بود
هرگز منشاء آگاهی نم یشد (.)URL3
از سوی دیگر یکی از پرسشهای اساسی در بحث "کیفیت"،
مـــسأله حالت وجودی 18آن اســت .ب هعبارت دیگر هنگامی که
گفته م یشــود شــیئی معین دارای کیفیت خاصی اســت (نظیر
یــک خیابان زیبا) ،آیا به این مفهوم اســت که این خود شــیئی
اســت که مالک کیفیت مزبور است؟ و چنانچه این گ ونه است،
"حالــت واقعی" چنین کیفیتی چیســت؟ یا این کــه منظور این
اســت که این "ما" هســتیم که کیفیت زیبایــی را به آن خیابان
اعطــاء و ف رافکنــی 19م یکنیم؟ پاســخ این پرســش ،یعنی اینکه
کیفی تهــای زیباشــناختی در ذهن ادراک کننده 20یا در شــیئی
ادراک شــده 21را م یت وان در قالب دوگانگی مـــشهور "ســوژه و
اُبژه "22یا "فاعل شناســایی" و "شیئی شناسایی شده" صورتبندی

بررسی تأثیر عوامل کالبدی شهری بر توسعة گردشگری مذهبی (مطالعه موردی؛ شهر شیراز)

نمود  .از این رو گفته م یشــود کیفیت یک محیط از دو منبع یا
دو عرصه سرچشمه م یگیرد:
 -1عرصه ذهنی فرد
 -2عرصه عینی محیط (گلکار)1379 ،
بر اســاس این نظ ریه ،کیفی تهایی که متعلق بــه "عرصه ذهنی"
هستند ،کیفی تهایی به شمار می روند که درون "ضمیر" فرد ساکن
هستند .متقاب َ
ال ،کیفی تهایی م رتبط با "عرصۀ عین" کیفیات متعلق
به شیئی است که به شکل "موجودیتی خارجی" در معرض ذهن ق رار
گرفته و بـا حقایق جهان خارج سروکار دارند (پیشین ،)1379 ،از این
رو تج ربه گردشــگر از یک مقصد گردشگری در عین حال که از
ویژگ یهای عینی ع وامل کالبدی (ب هطور مثال جاذب ههای گردشگری
مذهبی) متاثر م یشــود ،ب هشدت تحت تاثیر ع وامل ذهنی ق رار دارد.
شاخ صهای ذهنی بر اساس رضایت کلی اف راد از تج ربه گردشگری
و با اســتفاده از پاســخ شــهودی یا منطقی اندازهگیری م یش وند و
بســیاری بر این باورند که این شــاخ صها ب رای اهــداف ب رنام هریزی
و سیاســتگذاری نســبت به شــاخ صهای عینی ارجح هستند زی را
بازخوردهای ارزشــمندی را ف راهم م یآورند کــه م یت واند در فرآیند
ب رنام هریزی ب هطور عام و ب رنام هریزی مقاصد گردشگری ب هطور خاص
کاربس تپذیر گردند .در پژوهش پیشرو احساس امنیت و آرامش،
ه ویت مکانی ،ادراک زیبایی و ل ّذت بصری معیارهایی هســتند که
از ط ریــق آنها تاثیر ع وامل ذهنی مت رتب بر ویژگ یهای محیطی در
توسعه گردشگری مورد سنجش ق رار م یگیرد:

الف) هویت مکان :ه ویت مکان به عن وان یکی از راههای ارتباط
متوج ه ارضای ذهنی و عاطفی بشر است
بین انسان و مکان ،بیشتر ّ
تا نیازهایی با جســم او در ارتباط باشند .ه ویت مکان از ارزشهای
مســتقیما فردی و جمعی نشــات م یگیرد و با گذر زمان ،عمق،
گســترش و تغییر م ییابد .ش ولتز مطالعه مکان را مطالعه رویدادها
و ح وادثــی کــه در آن اتفــاق م یافتد م یداند و معتقد اســت که
مجموعهای از رخدادها ،شــکلها ،رنگها و بافتها شــخصیت
یک مکان یا ه ویت آن را شکل م یدهد .او ارتباطی بین معماری،
مکان و ه ویت فرهنگی برق رار م یکند و معتقد است تج ربه مکان
تج ربه معنای مکان است (کاشی و بنیادی.)1392 ،
ب) احساس امنیت و آرامش :امنیت در لغت به معنی نداشتن
دلهــره و دغدغه اســت و م یت وان آن را به مفهــوم رهایی از خطر،
تهدید ،آســیب ،اضط راب ،هــراس و نگ رانی در نظــر گرفت .در
فرهنگ علوم رفتاری نیز دو معنا از این واژه ارائه شدهاست :نخست،
حالتی که در آن ارضای احتیاجات و خ واســتههای شخصی انجام
م یشود؛ دوم ،احســاس ارزشی شخصی ،اطمینان خاطر ،اعتماد به
نفس و پذیرشی که در نهایت از سوی طبقههای اجتماعی نسبت
به فرد اعمال م یشــود .عالوه بر آن ،احساس امنیت از سوی مازلو
در جایگاه دوم سلســلهم راتب نیازهای انســانی ق رار گرفته اســت
(رفیعیان و دیگ ران.)1391 ،
ج) ادراک زیبایی و ّ
لذت بصری :ارزیابی زیبایی بر پایه ذهنیت
ناظــر اســت وار اســت و ادراک زیبایی یک منظر را بــه ذهن فرد و
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مدل شمارة  :1مدل تحلیلی پژوهش؛ عوامل کالبدی (عینی و ذهنی) موثر بر توسعة گردشگری مذهبی ،مأخذ :نگارندگان

ع وامل وابســته به فرد نســبت م یدهد .ع واملی مانند شــخصیت
بیننده ،محل مشــاهده ،خصوصیات اجتماعــی -اقتصادی بیننده،
ترکی ببنــدی و پیچیدگی منظره و  ...در ارزیابی دخیل م یشــوند
و به دلیل ذهنیت فرد اســت که منظری زیبا یا نازیبا تلقی م یشود.
پای ههای این نظ ریه را م یت وان در آرای اف رادی چون کانت مشــاهده
کرد که معتقد بود زیبایی یک شــیء یا یک موضوع به ذهنی که
آن را درک و داوری م یکنــد بســتگی دارد ،و نه به خود شــیء یا
موضوع (امین زاده گوهرریزی و دیگ ران.)1393 ،

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره بیست و سوم بهار 1395
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وجود تفاوت و در نهایت نرمال بودن نم ونه دارد و فرض پژوهش نیز
ناظر بر وجود اختالف و عدم همســانی بین نم ونهها دارد .بناب راین
ســطح معن یداری م یبایست بیشتر از  5درصد باشد تا فرض صفر
تحقق یابد و نرمال بودن نم ونهها به اثبات برسد.
توج ه به نتایج ب هدست آمده ،سطوح معن یداری نشان م یدهد که
با ّ
تمامی متغیرها دارای توزیع نرمال بودهاند .از دالیل مهم اینکه سطح
معن یداری بیشتر از  0/05ب هدست آمده است ،تعداد نم ونهها (باالتر
از  )30بوده اســت ،ب راین اساس نرمال بودن توزیع نم ونه حاصل شده
است .ازآنجاکه تمامی متغیرهای مقاله سطح معناداری بیشتر از 0/05
داشتهاند ،م یت وان دادهها را با اطمینان باالیی نرمال فرض کرد .شایان
ذکر است چون متغیرهای الزم ب رای تحلیل عاملی در نرمافزار SPSS
باید حداقل دارای سطح سنجش فاصلهای و یا نسبی باشند ،بناب راین
متغیرهای مورد نظر با اســتفاده از کدهای مجازی از سطح سنجش
ت رتیبی به سطح سنجش فاصلهای ارتقا یافته و در اینجا نرمال بودهاند.
ب )2-آزمون فرضی هها

مدل شماره  :2مدل مفهومی پژوهش،
مأخذ :نگارندگان

مرور يافت هها

الف) تحلیل یافت ههای توصیفی

از مجموع  368نفر پرسششــونده در پژوهش در اماکن مذهبی
شــی راز؛ بیشــت رین تعداد اف راد را مردان بــا  72/8درصد ( 268نفر) و
ک مت ریــن تعــداد از پاســخگ ویان را زنان با  26/1درصــد ( 96نفر)
تشکیل م یدهند.
بیشت رین تعداد را متاهالن با  87/0درصد ( 320نفر) و ک مت رین تعداد
از پاسخگ ویان را مجردها با  6/5درصد ( 24نفر) تشکیل م یدهند.
بیش ت رین تعداد را اف راد گروههای سنی از  26تا  35سال با 40/2
درصد ( 148نفر) و ک مت رین تعداد از اف راد گروه ســنی زیر  25سال
با  1/6درصد ( 6نفر) تشکیل م یدهند.
بیش ت رین تعداد را اف راد دارای باالتر از فوق دیپلم با  78/8درصد
( 290نفــر) و ک مت رین تعداد از اف راد دارای مدارک زیر دیپلم با 1/0
درصد ( 4نفر) تشکیل م یدهند.
بیش ت رین ف راوانی را گردشگ ران داخلی با  64/7درصد ( 238نفر)
و ک مت رین تعداد از اف راد را گردشگ ران خارجی با  34/2درصد (126
نفر) تشکیل م یدهند.
بیش ت ریــن تعداد را اف راد با می زان درآمــد از  1/200الی  2/400با
 53/3درصد ( 196نفر) و ک مت رین تعــداد از اف راد دارای درآمدهای
زیر  1/200با  16/3درصد ( 60نفر) تشکیل دادهاند.
ب) تحلیل یافت ههای استنباطی

ب )1-بررسی نرمال بودن دادهها

در آزمون کلموگروف و اســمی رنف ،فــرض صفر ناظر بر عدم

فرضیه اول :قابلی ّت دسترسی بر توسعه گردشگری مذهبی تاثیر
دارد.
 :H0قابلی ّت دسترسی بر توسعه گردشگری مذهبی تاثیر ندارد.
 :H1قابلی ّت دسترسی بر توسعه گردشگری مذهبی تاثیر دارد.
جدول شمارة  :4بررسی فرضیه اول
نتیجه

t

.Sig

تخمین

معنادار

2/92

0/000

0/271

استاندارد

S.E

تخمین

0/090

0/276

توج ه به جدول شماره  4مشخص م یشود که سطح معن یداری
با ّ
گزارش شده از  0/05کمتر است ،بناب راین قابلی ّت دسترسی بر توسعه
گردشــگری مذهبی تأثیر دارد .اعداد گزارش شــده در ســتونهای
تخمین و تخمین اســتاندارد میــزان تاثیر متغیر مســتقل بر متغیر
توج ه به آماره  tاین مســیر
وابســته را گزارش م یکنند .ه مچنین با ّ
( )t=2.920>1.96م یتــوان نتیجه گرفت با احتمال  95درصد ،فرض
صفر رد شــده و فرضیه یک مورد تایید اســت .ایــن تاثیر به می زان
(0/271غی راســتاندارد) و ( 0/276استاندارد) است .نتایج ب هدست آمده
از این فرضیه در این پژوهش با نتایج پژوهشهای ســلیمان و محمد
( )2011و دومان ( )2011مطابقت داشته و با نتایج پژوهش تیم وتلی و
اولسن ( )2006مطابقت نداشته است.
فرضیه دوم :کیفیت خدمات و امکانات پشــتیبانی بر توســعه
گردشگری مذهبی تاثیر دارد.
 :H0کیفیت خدمات و امکانات پشــتیبانی بر توسعه گردشگری
مذهبی تاثیر ندارد.
 :H1کیفیت خدمات و امکانات پشتیبانی بر توسعه گردشگری
مذهبی تاثیر دارد.

جدول شمارة  :5بررسی فرضیه دوم
نتیجه

t

.Sig

تخمین

معنادار

2/860

0/000

0/261

استاندارد

جدول شمارة  :7بررسی فرضیه چهارم

S.E

تخمین

نتیجه

t

.Sig

تخمین

0/074

0/254

معنیدار
نیست

1/51

0/054

0/031

جدول شمارة  :6بررسی فرضیه سوم
نتیجه

t

.Sig

تخمین

معنادار

2/267

0/000

0/259

استاندارد

S.E

تخمین

0/092

0/250

توج ه به جدول شــماره  6مشــخص م یشــود که ســطح
بــا ّ
معن یداری گزارش شــده از  0/05کمتر است ،بناب راین چش مانداز
مطلوب بر توســعه گردشــگری مذهبی تاثیر دارد .اعداد گزارش
شــده در ستونهای تخمین و تخمین استاندارد میزان تاثیر متغیر
توج ه
مســتقل بر متغیر وابســته را گزارش م یکننــد .ه مچنین با ّ
به آماره  tاین مســیر ( )t=2.267>1.96م یتــوان نتیجه گرفت با
احتمال  95درصد ،فرض صفر رد شــده و فرضیه یک مورد تایید
اســت .بناب راین چشــمانداز مطلوب بر توسعه گردشگری مذهبی
تاثیر داشــته اســت .این تاثیر ب همیــزان ( 0/259غی راســتاندارد) و
( 0/250اســتاندارد) اســت .نتایج ب هدســت آمده از این فرضیه در
ایــن پژوهش با نتایــج پژوهشهای اولســن و تیموتلی ( )2006و
امین ( )2013مطابقت داشــته و با نتایج پژوهش سیتی و همکاران
( )2011مطابقت نداشته است.
فرضیه چهارم :متغیر محصوریت بر توسعه گردشگری مذهبی
تاثیر دارد.
 :H0متغیر محصوریت بر توسعه گردشگری مذهبی تاثیر ندارد.
 :H1متغیر محصوریت بر توسعه گردشگری مذهبی تاثیر دارد.

1/598

0/022

توج ه به جدول شــماره  7مشــخص م یشــود که ســطح
بــا ّ
معنــیداری گــزارش شــده از  0/05بزرگتــر اســت ،بناب رایــن
محصوریــت بر توســعه گردشــگری مذهبی تاثیر نــدارد .اعداد
گزارش شــده در ســتونهای تخمین و تخمین اســتاندارد میزان
تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را گزارش م یکنند .ه مچنین
توج ه به آماره  tاین مسیر ( )t=1.51<1.96م یت وان نتیجه گرفت
با ّ
بــا احتمال  95درصد ،فرض یک رد شــده و فرضیــه صفر مورد
تاییــد اســت .بناب راین متغیر محصوریت بر توســعه گردشــگری
مذهبی م وثر نبوده اســت .این تاثیر ب همیزان ( 0/022غی راستاندارد)
و ( 0/031استاندارد) اســت .نتایج ب هدست آمده از این فرضیه در
پژوهش با نتایــج پژوهشهای کوهــن ( ،)1992ویلیامز ( )2002و
جانســتون ( )2003مطابقت داشــته و با نتایج پژوهش موســوی و
باقری کشک ولی ( )1392مطابقت ندارد.
فرضیه پنجم :احســاس آرامش بر توســعه گردشگری مذهبی
تاثیر دارد.
 :H0احساس آرامش بر توسعه گردشگری مذهبی تاثیر ندارد.
 :H1احساس آرامش بر توسعه گردشگری مذهبی تاثیر دارد.
جدول شمارة  :8بررسی فرضیه پنجم
نتیجه

t

.Sig

تخمین

معنادار

3/96

0/000

0/131

استاندارد

S.E

تخمین

0/773

0/125

توج ــه به جدول شــماره  8مشــخص م یشــود که ســطح
بــا ّ
معن یداری گزارش شــده از  0/05کمتر اســت ،بناب راین احســاس
آرامش بر توسعه گردشگری مذهبی تأثیر دارد .اعداد گزارش شده
در ستونهای تخمین و تخمین استاندارد می زان تاثیر متغیر مستقل
توج ه به آماره t
بر متغیر وابســته را گزارش م یکنند .ه مچنین بــا ّ
این مســیر ( )t=3.960>1.96م یت وان نتیجه گرفــت با احتمال 95
درصد ،فرض صفر رد شــده و فرضیه یک مورد تایید اســت .این
تاثیر به می زان (0/125غی راستاندارد) و ( 0/131استاندارد) است .نتایج
ب هدســت آمده از این فرضیه در این پژوهــش با نتایج پژوهشهای
اولســن و تیم وتلی ( )2006و امین ( )2013مطابقت داشته و با نتایج
پژوهش سیتی و همکاران ( )2011مطابقت نداشته است.
فرضیه ششم :ه ویت مکان بر توســعه گردشگری مذهبی تاثیر
دارد.
 :H0ه ویت مکان بر توسعه گردشگری مذهبی تاثیر ندارد.
 :H1ه ویت مکان بر توسعه گردشگری مذهبی تاثیر دارد.
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توج ه به جدول  5مشــخص م یشــود که ســطح معن یداری
بــا ّ
گــزارش شــده از  0/05کمتر اســت ،بناب راین خدمــات و امکانات
پشتیبانی بر توسعه گردشگری مذهبی تأثیر دارد .اعداد گزارش شده
در ستونهای تخمین و تخمین استاندارد می زان تاثیر متغیر مستقل
توج ه به آماره  tاین
بر متغیر وابســته را گزارش م یکنند .ه مچنین با ّ
مســیر ( )t=2.860>1.96م یت وان نتیجه گرفت با احتمال  95درصد،
فرض صفر رد شده و فرضیه یک مورد تایید است .این تاثیر به می زان
(0/254غی راســتاندارد) و ( 0/261اســتاندارد) م یباشد .نتایج ب هدست
آمــده از این فرضیه در این پژوهش با نتایج پژوهشهای ســلیمان و
محمد ( )2011و دومان ( )2011مطابقت دارد.
فرضیه سوم :چشــمانداز مطلوب بر توسعه گردشگری مذهبی
تاثیر دارد.
 :H0چش مانداز مطلوب بر توسعه گردشگری مذهبی تاثیر ندارد.
 :H1چش مانداز مطلوب بر توسعه گردشگری مذهبی تاثیر دارد.

استاندارد

S.E

تخمین
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جدول شمارة :9بررسی فرضیه ششم
نتیجه

t

.Sig

تخمین

معنادار

3/258

0/000

0/236

جدول شمارة  :11بررسی فرضیه هشتم

S.E

تخمین

نتیجه

t

.Sig

0/256

0/228

معنادار
نیست

1/860

0/087

استاندارد

توج ه به جدول شماره 9مشخص م یشود که سطح معن یداری
با ّ

گزارش شــده از  0/05کوچکتر اســت ،بناب رایــن ه ویت مکان بر

توســعه گردشــگری مذهبی تأثیــر دارد .اعداد گزارش شــده در
ســتونهای تخمین و تخمین اســتاندارد می زان تاثیر متغیر مستقل

توج ه به آماره t
بر متغیر وابســته را گزارش م یکنند .ه مچنین بــا ّ

این مســیر ( )t=3.258<1.96م یت وان نتیجه گرفــت با احتمال 95

درصد ،فرض صفر رد شــده و فرضیه صفر مورد تایید اســت .این
تاثیر به می زان (0/228غی راستاندارد) و ( 0/236استاندارد) است .نتایج

ب هدســت آمده از این فرضیه در این پژوهــش با نتایج پژوهشهای

اولســن و تیم وتلی ( )2006و امین ( )2013مطابقت داشته و با نتایج
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پژوهش سیتی و همکاران ( )2011مطابقت نداشته است.
فرضیه هفتم :ادراک زیبایی و ل ّذت بصری بر توسعه گردشگری

مذهبی تاثیر دارد.

 :H0ادراک زیبایی و ل ّذت بصری بر توســعه گردشگری مذهبی

تاثیر ندارد.

شماره بیست و سوم بهار 1395

 :H1ادراک زیبایی و ل ّذت بصری بر توســعه گردشگری مذهبی

تاثیر دارد.

جدول شمارة  :10بررسی فرضیه هفتم

نتیجه

t

.Sig

تخمین

معنادار

3/115

0/000

0/217

S.E

تخمین

0/541

0/213

استاندارد

توج ه به جدول شــماره  10مشــخص م یشــود که ســطح
بــا ّ
معن یداری گزارش شــده از  0/05کمتر است ،بناب راین ل ّذت بصری
بر توســعه گردشــگری مذهبی تأثیر دارد .اعداد گزارش شــده در
ستونهای تخمین و تخمین استاندارد می زان تاثیر متغیر مستقل بر
توج ه به آماره  tاین
متغیر وابســته را گزارش م یکنند .ه مچنین با ّ

مسیر ( )t=3.115>1.96م یت وان نتیجه گرفت با احتمال  95درصد،

فرض صفر رد شــده و فرضیه یک مورد تایید اســت .این تأثیر به
می زان (0/213غی راستاندارد) و ( 0/217استاندارد) است .نتایج ب هدست

آمــده از این فرضیه در این پژوهش با نتایج پژوهشهای اولســن و
تیم وتلی ( )2006و امین ( )2013مطابقت داشــته و با نتایج پژوهش

سیتی و همکاران ( )2011مطابقت نداشته است.
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فرضیه هشتم :احساس امنیت بر توسعه گردشگری مذهبی تاثیر دارد.

 :H0احساس امنیت بر توسعه گردشگری مذهبی تاثیر ندارد.
 :H1احساس امنیت بر توسعه گردشگری مذهبی تاثیر دارد.

تخمین

استاندارد

0/862

S.E

تخمین

0/033

0/854

توج ه به جدول شــماره  11مشــخص م یشــود که ســطح
بــا ّ
معن یداری گزارش شــده از  0/05بزرگتر است ،بناب راین احساس
امنیت بر توسعه گردشگری مذهبی تأثیر ندارد .اعداد گزارش شده
در ستونهای تخمین و تخمین استاندارد می زان تاثیر متغیر مستقل
توج ه به آماره  tاین
بر متغیر وابسته را گزارش م یکنند .ه مچنین با ّ
مسیر ( )t=1.860<1.96م یت وان نتیجه گرفت با احتمال  95درصد،
فرض صفر رد شــده و فرضیــه صفر مورد تایید اســت .این تاثیر
به می زان (0/854غی راســتاندارد) و ( 0/862اســتاندارد) اســت .نتایج
ب هدســت آمده از این فرضیه در این پژوهــش با نتایج پژوهشهای
سلیمان و محمد ( )2011و دومان ( )2011مطابقت دارد.
همچنانکــه مالحظه م یشــود از میان فرضیات هشــتگانة باال،
متغیرهــای قابلی ّــت دسترســی ،خدمــات و امکانات پشــتیبانی،
چشــمانداز مطلوب ،احساس آرامش ،ه ویت مکان ،ادراک زیبایی
و لــ ّذت بصری بر توســعة گردشــگری تأثیر داشــته و متغیرهای
محصوریت و احساس امنیت بر توسعة گردشگری تأثیر ندارند.
نتایج حاصله نشان م یدهد مه مت رین عامل کالبدی مؤثر بر توسعة
گردشــگری مذهبی در شهر شــی راز از ب ُعد عینی و از شاخ صهای
آن قابلی ّــت دسترســی ( ،)t = 2/920خدمات و امکانات پشــتیبانی
( )t = 2/860و چشــمانداز مطلــوب ( )t = 2/267اســت .از جملــه
شــاخ صهای بعد ذهنی مؤثر بر توســعة گردشــگری مذهبی نیز
م یت وان به احساس آرامش ( ،)t = 3/960ه ویت مکان ( )t = 3/258و
ادراک زیبایی و ل ّذت بصری ( )t = 3/115اشاره کرد.
ب )3-تحلیل مسیر

جمع كل تاثير مستقيم و غيرمستقيم متغيرهای مستقل بیرونی
و درونی ب رابر با  0/745بوده اســت .حال بــراي بيان تبيين اينكه
مــدل عل ّي ما چقدر با دادههــا ه مخ واني دارد و چقدر از واريانس
متغير وابســته را تبيين میكند و یا به ديگر ســخن ،ب راي سنجش
كارآيي مدل به ض ريب تعيين م راجعه م ينماييم:
در محاســبه فوق ،ض ريــب تعييــن  0/745يــا  74/5درصد از
تغيي رات متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل در برگرفته م یشود.
مي زان ض ريب تعيين درصد بااليي معنی دار اســت ( ،)P<0.001از
ســوي ديگر در محاسبة مقدار خطاي ض ريب مسير مدل و این كه
مدل ما چه نسبتي از واريانس متغير وابسته را در بر نم یگيرد ،این
مقدار را ب رابر با  25/5درصد نشــان م یدهد .نتایج ب هدست آمده از
تحلیل مسیر با نتایج پژوهشهای سلیمان و محمد ( ،)2011دومان
( ،)2011تیم وتلــی ( ،)2006امیــن ( ،)2013کوهــن ( ،)1992ویلیامز
( )2002و جانستون ( )2003مطابقت دارد.

مأخذ :نگارندگان

نتيجه گيري
ع وامل متعددی در توســعة گردشــگری مذهبی شــهر شــی راز
نقش ایفــا م یکنند که ع وامــل کالبدی از مه مت رین آنهاســت.
صاحبنظــران ،ع وامل کالبدی را به ع وامل عینی و ذهنی تقســیم
کردهاند اما این دو مفهوم ،بســیار در هم تنیــده و م رتبطند و گاه
مرزهای بین این دو بســیار باریک اســت .در واقــع ع وامل ذهنی
مانند ه ویت مکان ،ادراک زیبایی و ل ّذت بصری ،احســاس امنیت
و آرامش ،بازتابی از ظاهر بنا ،فرم ســاختمان ،نوع معماری و ســایر
ع وامل عینی و بلکه منبعث از آن اســت .پژوهشــگ رانی همچون
ب راندفری ،ب ییر ،ب ویل ،مک کینســی ،هاش مپور ،رفیعیان و دیگ ران
با همین اعتقاد ،ع وامل کالبدی را در حقیقت بررســی کنندة ابعاد
مکانی توسعة شهری از دو دیدگاه عینی و ذهنی بر شمردهاند.
در واقع ویژگ یهای کالبدی ،هر یک به شکلگیری ابعاد ذهنی
و درونــی گردشــگ ران و کســب تج ربیات درون گ رایانــه در آنان
منتهی شده که مآالً به رضایتمندی گردشگ ران م یانجامند.
این ع وامل کالبدی اســت که شــاخ صهای ذهنی گردشگر را
م یســازد و همین شاخ صها مبنای ب رنامهریزی و سیاستگذاری در
سفر یک گردشگر را ف راهم م یآورند.
البته تأثیر تمامی معیارهای عینی و ذهنی مورد مطالعه یکســان
نیســت و رتب هبندیهــای متفاوتی دارند .از میــان معیارهای عینی
اثر قابلی ّت دسترســی ( ،)t = 2/920بیش از تأثیر کیفیت خدمات
و امکانات پشــتیبان ( )t = 2/860اســت .به عبــارت دیگر ،بهبود

کیفیت دسترســی ناشی از ارتقا و تجهیز ناوگان مساف ربری زمینی،
ه وایی یا ریلی از یک ســو و کیفیت شــبکه معابــر و تجهی زات
م رتبــط با آن از ســوی دیگر ،تأثیر افزونتری نســبت بــه ارتقای
خدمات پشتیبانی کنندة گردشــگری و جلب رضایت مساف ران و
توسعة گردشــگری مذهبی دارد .حتی بهبود قابلی ّت دسترسی که
عموماً در حوزة عمومی نهادهای محلی ق رار دارد م یت واند توســعة
خدمات و امکانات پشتیبان را که غالب اً در قلمرو بخش خصوصی
ق رار م یگیرد ،به دنبال داشته باشد .وزن شاخص چش مانداز مطلوب
نیز در این پژوهش )t = 2/267( ،است.
از میان معیارهای ذهنی مؤثر بر توسعة گردشگری ،احساس آرامش
( ،)t = 3/960ه ویــت مــکان ( ،)t = 3/258ل ّذت بصری ( )t = 3/115به
ت رتیب بیشت رین تأثیر را بر توسعة گردشگری مذهبی دارند.
از مه مت رین انگیزههای ســفر به طور عام و در سفرهای مذهبی
به طور خاص ،احســاس نیاز به محیطی اســت متفــاوت از آنچه
فرد در آن به ســر م یبرد .زندگی شه رنشــینی و ازدحام و هیاهوی
حاکم بر آن ،گردشــگر را به شدت نیازمند به محیطی القا کنندة
آرامش م یســازد و گردشــگری مذهبــی چنین فرصتــی را ب رای
گردشــگر ف راهم م ینماید .پژوهش حاضر نیز نشــان م یدهد که
احســاس آرامش بر توسعة گردشــگری مذهبی تأثیر معنی داری
دارد و در میان شــاخ صهای ذهنی دارای رتبه نخســت است .اما
این پژوهش ،تأثیر «احســاس امنیت» بر توسعة گردشگری مذهبی
را نشان نم یدهد .مالحظة سفرهای متعدد زائ ران ای رانی به شهرهای

بررسی تأثیر عوامل کالبدی شهری بر توسعة گردشگری مذهبی (مطالعه موردی؛ شهر شیراز)

مدل شمارة  :3دياگرام ع ّل ي نهایی میزان تاثیر متغیرهای مستقل بر توسعه گردشگری مذهبی،
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نا امن ع راق و احتمال م واجهه با خط رات گروههای تروریســتی که
اخی را ً نیز در سام را منجر به تلفات و آسی بهای جدی به شهروندان
ای رانی شد ،شاید به عن وان مصداقی واقعی بر این یافتة پژوهشی در
شــرایط حاضر باشد و مؤیدی بر اینکه گردشگر مذهبی ،حصول
آرامش را برحصول امنیت ترجیح م یدهد.
همچنین تحقیق حاضر نشــان داد که در بین شاخ صهای عینی
(قابلی ّت دسترسی ،امکانات جانبی و پشتیبانی ،چش مانداز مطلوب و
محصوریت) ،شاخص آخر تأثیری در توسعة گردشگری مذهبی ندارد.
احصایمه مت رینع واملمؤثردرتوسعةگردشگریمذهبیشهرشی راز
به شرحی که در این پژوهش آمده و فاصلة ف راوان استقبال از گردشگری
با وضعیت مطلوب ،ضرورت و اهمیت نگاه ویژة سیاستگذاران و مدی ران
ارشد دولت در خصوص ایجاد تحول در مدی ریت خدمات شهری ،ارتقای
امکانات پشتیب انی و نیز زیباسازی و نگهداری ابنیه و امکنة مذهبی از نظر
چش مانداز بنا و پی رامون آن را م یطلبد.
با بهسازی ع وامل کالبدی است که م یت وان به شاخ صهای ذهنی
و مآالً به ارتقای کیفیت و کمیت گردشگری مذهبی دست یافت.
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