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تاريخ پذيرش)95/02/20 :

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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 1استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاددانشگاهی
 2کارشناس ارشد مدیریت گردشگری مذهبی ،دانشگاه علم و فرهنگ
 3مدیر مرکز تخصصی ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاددانشگاهی
 4عضو هیأت علمی گروه معماری و منظر شهری ،پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاددانشگاهی

واژگانکليدي :توسعه گردشگری مذهبی ،عوامل کالبدی ،قابلیت دسترسی ،محصوریت ،شهر شیراز.
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