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چکـیده
ضریب نفوذ رسانه در عصر ارتباطات در همه عرصهها بسیار باالست؛ لذا ضروری است برای داشتن روندی رو به رشد در
حوزههای مختلف ،از قدرت تاثیرگذاری رسانهها بهره برد .رسانهها میتوانند با تاثیر بر افكار عمومی به حفظ میراث
فرهنگی کمک کنند و با معرفی ظرفیتهای تاریخی قدم در توسعه صنعت گردشگری بگذارند .یكی از انواع گردشگری
بومگردی است که در راستای توسعه پایدار و ترویج فرهنگ بومگردی به راهاندازی اقامتگاههای بومگردی منجر میشود.
در این پژوهش با توجه به ظرفیت باالی رسانهها به بررسی نقش آنها در توسعه اقامتگاههای بومگردی در منطقه لواسانات
استان تهران در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی پرداخته شده است .روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-
همبستگی ،از نوع کاربردی و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ،بسته پاسخ با طیف لیكرت است .ضریب پایایی
پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار  0/784بوده که از پایایی مناسبی برخوردار است .جامعه آماری با روش نمونه
گیری در دسترس تعیین شد و بر این اساس حجم نمونه شامل 100نفر است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون
رگرسیون چند متغیری و نرم افزار  SPSS23استفاده شده .نتایج پژوهش نشانگر رابطه معنادار و مثبت تأثیرگذاری رسانه
ها با اطمینان 55درصد بر توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی اقامتگاههای بومگردی است.

واژگـان کلـیدی :رسانه ،اقامتگاه بومگردی ،توسعه ،شهرستان لواسانات ،تهران

 -1عضو هیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ (نویسنده مسئول) hiwa865@gmail.com

 -2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز؛
 -3کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی؛
 -0کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم؛
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان 1041

رسانهها با توجه به کارکرد ،اطالعرسانی ،آموزش ،تفریح و سرگرمی به تاثیرگذارترین عامل در امور فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی تبدیل شدهاند .امروزه و در عصر ارتباطات رسانهها در همه عرصهها حضوری موثر دارند؛ به همین دلیل از قدرت
تاثیرگذاری بسیار باالیی هم برخوردار هستند .از طرفی رسانهها آیینه تمام نمای فرهنگ بوده و نیز با شناساندن ظرفیتهای
طبیعی ،تاریخی و فرهنگی قدم در توسعه صنعت گردشگری نهادهاند .یكی از این عرصهها ترویج فرهنگ بومگردی و راهاندازی
اقامتگاههای بومگردی است .اقامتگاههایی که در محیطهای طبیعی و بومی با رعایت باالترین سطح ممكن ضوابط زیست محیطی
و به شكلی سازگار با معماری بومی ،بافت تاریخی و سیمای طبیعی منطقه تاسیس شده و ضمن حداکثر تعامل با جامعه محلی و
توجه به اقلیم ،زمینه حضور گردشگران را با کیفیتی قابل قبول و تعریف شده فراهم میکنند.
رسانههای مرتبط با گردشگری تجاری مانند رسانههای نوشتاری(کتاب ،روزنامه و مجله) ،دیداری(تلویزیون و سینما)،
شنیداری(رادیو) ،مجازی(اینترنت؛ شبكههای اجتماعی) ،دیجیتالی(الكترونیكی ،موبایل :پیامک؛ پیام تصویری و بلوتوث) ،تبلیغات
خیابانی ،تبلیغات شهری(بیلبورد و بنر) اساسا ًتالش میکنند تجارب تعطیالت و گذران اوقات فراﻏت را به مصرفکنندگان عرضه
کنند .تولیدات رسانههای گردشگری ،تصاویری از کشورها یا مكانهای مقصد را به نمایش میگذارند و احساسات و انگیزههای
مصرفکنندگان را تحریک میکنند تا از آن مكانها بازدید کنند.
گردشگران از طریق تصاویر و مفاهیم
اخذشده و ارتباطات رسانهای و میان فردی ،که
در زندگی روزمره خود با آن مواجهند ،تحریک
شده و تحت تأثیر قرار میگیرند .تعامل بین
رسانه و گردشگری فرصتهایی را برایکسب
آگاهیهای عمیق در خصوص الگوهای مصرف
گردشگران فراهم میکند که این امر بهنحوی
ﻏیر قابل اجتناب ،به شیوه و سازوکار تولید انواع
کاال و خدمات برای جلب هرچه بیشتر آنان
شكل میدهد ،که میتواند باعث توسعه در ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و انسانی در
اماکن گردشگری و اقامتگاههای بومگردی
شکل :1مهمترین کارکردهای رسانه(یزدانی)1931 ،
شود(الوسون.)2017،1
بر اساس دیدگاه صاحبنظران ،بكارگیری رسانهها در معرفی هرچه بیشتر اقامتگاههای بومگردی و توسعه همهجانبه (فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و )...اقامتگاههای بومگردی ،همان چیزی است که از قدرت همهگیر رسانهها انتظار میرود .اینكه رسانهها تا چه
اندازه میتوانند با شناسایی ،معرفی ،بیان نقاط قوت و ضعف ،ویژگیهای تاریخی ،ارتباطات مردمی و  ...در ارتقا و توسعه اقامتگاه-
های بومگردی بهمنظور شناساندن تاریخ و ﻏنای فرهنگی روستاهای ایران بهنحو شایسته و با توجه به ظرفیت باالی آنان موثر
باشند در این پژوهش مد نظر است .آنجا که رسانه با اطالعرسانی مناسب بهمنظور ترﻏیب برای حضور گردشگران در کنار آموزش
برخی مفاهیم مرتبط زمینه تفریح و سرگرمی آنان را فراهم آورد.
رسانههای جمعی ،اصلیترین نقش را در توسعه صنعت گردشگری و شناساندن و معرفی جاذبههای گردشگری برعهده دارند و
به این ترتیب بهخوبی میتوانند زمینهای مناسب برای اجرا و تكمیل طرحهای گردشگری فراهم کنند .امروزه مهمترین وظیفه
رسانهها ،انگارهسازی و ایجاد تصاویر ذهنی از واقعیات و حتی ﻏیر واقعیات است؛ رسانهها در ارائه تصاویر واقعی و ﻏیر واقعی از
مناطق ،بهدلیل قابلیتهای گسترده در جذب مخاطب انبوه و توانایی شكلدهی به افكار عمومی ،نقش مهمی ایفا میکنند .همچنان
که در تصویرسازی از مكانها و کشورهای مختلف و شكلدهی به تصورات جغرافیایی ،برای افراد اهمیت زیادی دارند .تصوراتی که
مردم جهان از یک منطقه یا کشور خاص دارند ،میتوانند از طریق اشكال فرهنگ عامه در رسانهها مانند فیلمها ،تلویزیون و
ترکیبات ادبی آن کشور شكل داده شود(قلیزاده)1358 ،
در خصوص اهمیت بومگردی ،اقامتگاههای بومگردی و رسانه تحقیقات مختلفی انجام شده که اهم آنها موارد زیر را مد نظر
داشتهاند :توجه به ویژگیهای خاص هر منطقه و شكلگیری نوع خاصی از گردشگری و لزوم ساماندهی آن(موالیی )1350 ،بهره-
گیری از مكانهایی که پتانسیل بالقوه جذب گردشگر را دارند بهعنوان ابزاری کارآمد در جهت رشد و توسعه همهجانبه جوامع
(خادمتالرسول )1355 ،وجود رابطه مثبت و معنیدار بین عوامل اقتصادی ،زیرساختی ،سیاستگذاری ،اجتماعی و آموزشی-
ترویجی و توسعه اکوتوریسم و لزوم برگزاری دورههای آموزشی ترویجی برای گردشگران بهعنوان یک راهكار عملی در رابطه با
تغییر نگرش و آگاهی آنان در رابطه با مسائل اکوتوریسمی(امیدی نجف آبادی )1355 ،تنوع و گستردگی پتانسیلهای گردشگری
ایران و فرصت توسعه اکوتوریسم (بدری )1350 ،از مهمترین مسائلی هستند که در اربطه با اهمییت و جایگاه بومگردی بهطور عام
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و در ایران بهطور خاص به آن پرداخته شده است .از طرفی لزوم توجه بسیار ویژه مسئولین و سیاستهای دولت در مورد گردشگری
بهخصوص گردشگری الكترونیكی با توجه به پیشرفت چشمگیر فنآوری اطالعات (عیوضی و پورعلی )1358 ،و در این بین توجه
به جایگاه و نقش اینترنت ،بهعنوان عامل موثر در تعیین اولویت مقصد گردشگران (حیدری )1354 ،و تاثیر تصاویر و کلیپهای
تصویری وبسایتهای گردشگری در شش بعد روابط کاربری ،زیبایی ،سفارشسازی ،اعتماد ،تعامل مجازی انسانی ،انعطافپذیری
در توسعه گردشگری (کیم و ماتلیا )2015 ،1و نیز تأثیر فیلم و تلویزیون و سپس کتابهای راهنما و مجالت بر تصمیم گیری
گردشگران در خصوص انتخاب مقصد از اهم موضوعات مورد توجه در خصوص ارتباط رسانه و گردشگری بودهاند.
استان تهران با توجه به تراکم جمعیت باال و درآمد بالنسبه مناسب و نیز دارا بودن شرایط مناسب طبیعی و فرهنگی و وجود
زیرساختهای نرمافزاری و گستردگی رسانهها در آن برای توسعه اقامتگاههای بومگردی فاقد سطح مطلوبی از این اقامتگاهها
است .یكی از مناطقی که بسیار مورد توجه گردشگران هم در سطح استان و هم در سطح کشور بوده و تا حدودی به دلیل جاذبه-
های متعدد در سطح بینالمللی هم مورد توجه است ،منطقه لواسانات است؛ لذا با توجه به مطالب فوق ،در این پژوهش سوال
اساسی این است :رسانهها چه تاثیری بر توسعه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،ملی و انسانی اقامتگاههای بومگردی منطقه
لواسانات در استان تهران دارند؟
برای پاسخگویی به سوال اصلی پژوهش و متناظر با سواالت و اهداف پژوهش ،فرضیات زیر مد نظر بوده است:
 -1رسانهها بر توسعه اقتصادی اقامتگاههای بومگردی در منطقه لواسانات تاثیر مستقیم دارند.
 -2رسانهها بر توسعه اجتماعی اقامتگاههای بومگردی در منطقه لواسانات تاثیر مستقیم دارند.
 -3رسانهها بر توسعه فرهنگی اقامتگاههای بومگردی در منطقه لواسانات تاثیر مستقیم دارند.
 -4رسانهها بر توسعه انسانی اقامتگاههای بومگردی در منطقه لواسانات تاثیر مستقیم دارند.

بومگردی :بنابر آخرین تعریف ارائه شده توسط جامعه بینالمللی اکوتوریسم در سال  2015بومگردی یا اکوتوریسم «سفری
است مسئوالنه به جاذبههای طبیعی برای لذت بردن ،ادراک و قدر طبیعت را دانستن (و همراهی کردن با ویژگیهای فرهنگی
متعلق به گذشته و حال حاضر) بهطوری که حافظ زیستبوم بوده ،سبب پایداری کیفیت زندگی مردم منطقه شده ،شامل آموزش
بوده و در آن گردشگر و در فعالیتهای سودآور اجتماعی -اقتصادی مردم محلی مشارکت داشته باشد».
اقامتگاه بومگردی :بومیان هر منطقه جغرافیایی بر اساس شرایط ساخت و ساز و مهمتر از آن فرهنگ منطقه خودشان
دست به ساخت چنین اقامتگاههایی میزنند(حیدری .)1350 ،این اقامتگاهها برای پذیرایی از بومگردان و سایر مسافران عالقمند به
حفظ ویژگیهای محیط ساخته میشوند .در این اقامتگاهها سعی میشود تا کمترین آسیب به محیط وارد آید و مهمان نیز تا
حدودی با فرهنگ جامعه میزبان آشنا شود .ویژگیهای یک اقامتگاه بومگردی عبارتند از :طراحی بومی ،وجود میزبانان در اقامتگاه
بومگردی ،خوراکیها و نوشیدنیهای بومی ،توجه به محیط زیست ،دکوراسیون بومی ،توجه به مراسم بومی ،خدمات بهداشتی و
رفاهی ،کاهش هزینهها ،وجود راهنمایان محلی ،ارائه کمکهای اولیه و خدمات پزشكی(میرزایی.)1355 ،
گردشگری و گردشگر :گردشگری پدیدهای اجتماعی ،فرهنگی ،تجاری بوده ،که مستلزم جابجایی مردم به مكانی ﻏیر از
محل سكونت و کار خود است .گردشگری مجموعه فعالیتهای فرد یا افرادی که به مكانی ﻏیر از مكان عادی زندگی خود
مسافرت و حداقل یک شب و حداکثر یک سال در آنجا اقامت میکنند و هدف از مسافرت آنان نیز گذراندن اوقات فراﻏت است.
البته اهدافی نظیر اشتغال و کسب درآمد شامل آن نمیشود؛ براین اساس کسانی که شامل این تعریف میشوند نیز گردشگر نامیده
میشوند(حیدری.)1350 ،
توسعه :توسعه در لغت به معنای خروج از لفاف و پوشش ،وسعت دادن ،فراخ کردن ،بهترشدن و قدرتمندشدن است مایكل
تودارو در بیان ابعاد توسعه ،این پدیده را جریانی چند بعدی میداند؛ که مستلزم تجدید سازمان و جهتگیری مجموعه نظام
اجتماعی و اقتصادی کشور است و عالوه بر بهبود وضع درآمدها ،تولید آشكار ،متضمن تغییرات بنیادی در ساختهای اجتماعی،
نهادی و اداری و نیز طرز تلقّی عامّه و در بیشتر موارد ،حتی آداب و رسوم و اعتقادات است(کرباسیان.)1388 ،
رسانه :در علم ارتباطات ،رسانه وسیله یا ابزاری برای رساندن داده یا اطالعات است(ازکمپ )1370 ،اصطالح رسانه به ابزار
به کار گرفتهشده توسط انسانها برای ارتباط با هم در مورد یک واقعیت مشترک در طول تاریخ اشاره دارد .رایجترین موارد از این
دست مجموعهای از تكنولوژیهای مدرن (از چاپ مطبوعاتی گرفته تا اینترنت) است که ارتباطات میان فضاها ،زمانها و گونههای
جمعی را تسهیل میکند .رسانههای مرتبط با گردشگری تجاری مانند بروشورها ،آگهیها ،راهنماهای مسافرتی و مجالت اساس ًا
تالش میکنند تجارب تعطیالت و گذران اوقات فراﻏت را به مصرفکنندگان عرضه کنند .تولیدات رسانههای گردشگری ،تصاویری
از کشورها یا مكانهای مقصد را به نمایش میگذارند و احساسات و انگیزههای مصرفکنندگان را تحریک میکنند تا از آن
مكانها بازدید کنند.
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 -2تعریف مفهومی واژهها و اصطالحات تحقیق

1 Kim, M & Mattila,F

3

 -3معرفی جامعه مورد تحقیق
منطقه لواسانات یكی از بخشهای شهرستان شمیرانات در استان تهران است که به سه قسمت شهر لواسان ،دهستان لواسان
بزرگ و دهستان لواسان کوچک تقسیم شده و محلهها و روستاهای زیادی را در بر میگیرد .گستردگی بخش لواسانات در حدود
 000کیلومتر مربع است که از این مساحت هفتاد کیلومتر مربع مساحت شهر لواسان و مابقی مساحت دهستانهای لواسان کوچک،
لواسان بزرگ است .مناطق زیادی در گذشته جزو لواسانات بودهاند که در دوره معاصر به بخشها و شهرستانهای مجاور الحاق
شدهاند ،اما همچنان در عرف مردم جزئی از لواسانات بهحساب میآیند .دانشنامه ایرانیكا درباب زبان مردم لواسان آورده است :مردم
لواسان کاسپینی هستند و زبان بومی آمیختهای از زبان فارسی و زبانهای کاسپین نزدیک به زبان مازندرانی در روستاهای جنوب
شرق لواسان چون وسكاره و ایرا میرسد (افتخاری.)1352 ،

 -4روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی -همبستگی ،از نوع کاربردی و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ،بسته پاسخ با
طیف لیكرت است .از آنجایی که هدف از اجرای طرح بهکارگیری آن در بهبود مدیریت و برنامهریزی امور گردشگری و اقامتگاه-
های بومگردی است ،میتوان آن را تحقیق کاربردی هم دانست.ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار 0/784
بهدست آمد که از پایایی مناسبی برخوردار است .جامعه آماری در این پژوهش بهدلیل محدود بودن تعداد افراد مرتبط با موضوع با
روش نمونهگیری در دسترس تعیین شد و بر این اساس حجم نمونه شامل 100نفر است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون
رگرسیون چند متغیری و نرم افزار  spss23استفاده شده است.
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 -5ابزار پژوهش
الف مطالعه کتابخانهای :این بخش از پژوهش شامل مراجعه به اسناد و اطالعات قابل دسترس در زمینه موضوع تحقیق بوده
که از طریق کتابها ،مجالت و سایتهای اینترنتی مطالب و اطالعات الزم و مورد نیاز گردآوری شده است.
ب پرسشنامه :در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته ،بسته پاسخ با طیف لیكرت استفاده شده است.

 -6یافتههای تحقیق
الف -توصیف دادهها :بر اساس محاسبات آماری انجام شده نتایج حاصل از پژوهش به شرح ذیل است:
جدول :1شاخصهای گرایش مرکزی متغیرهای پژوهش در توسعه اقامتگاههای بومگردی منطقه لواسانات تهران
تعداد

انحراف استاندارد

میانگین

100

.58082

2.7107

نقش رسانهها

100

.65291

2.3150

توسعه فیزیکی اقامتگاهها

100

.80698

2.8231

توسعه اقتصادی اقامتگاهها

100

.62195

2.9380

توسعه اجتماعی اقامتگاهها

100

.62992

2.7748

توسعه فرهنگی اقامتگاهها

100

.65019

2.5150

توسعه انسانی اقامتگاهها

بر اساس نتایج جدول فوق ،میانگین نقش رسانهها در توسعه اقامتگاههای بومگردی در منطقه لواسانات استان تهران به ترتیب
شامل توسعه اجتماعی اقامتگاهها( ،)2.9380توسعه اقتصادی اقامتگاهها( ،)2.8231توسعه فرهنگی اقامتگاهها( ،)2.7748و توسعه
انسانی اقامتگاهها( )2.5150و توسعه فیزیكی اقامتگاههای بومگردی( )2.3150است.
2.515

2.7748

2.938

2.8231
2.315

توسعه انسانی توسعه فرهنگی توسعه اجتماعی توسعه اقتصادی توسعه فیزیکی
اقامتگاهها
اقامتگاهها
اقامتگاهها
اقامتگاهها
اقامتگاهها

2.7107

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

نقش رسانهها

نمودار :1مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش در توسعه اقامتگاههای بومگردی منطقه لواسانات استان تهران

0

جدول  :2شاخصهای گرایش مرکزی متغیرهای پژوهش ،ابعاد و کارکردهای رسانه در توسعه اقامتگاههای بومگردی
منطقه لواسانات استان تهران
تعداد

انحراف استاندارد

میانگین

100

.80554

2.2400

کارکرد آموزشی

100

.72607

2.5900

کارکرد اوقات فراغت

100

.85723

2.2500

کارکرد نوگرایی

100

.95748

2.1800

کارکرد نظارتی

ب -تحلیل استنباطی دادهها
محاسبات آماری رگرسیون چند متغیری به منظور بررسی نقش رسانهها در توسعه اقامتگاههای بومگردی در منطقه لواسانات
استان تهران به شرح ذیل میباشد:
جدول  :9ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش در توسعه اقامتگاههای بومگردی منطقه لواسانات استان تهران
توسعه انسانی توسعه فرهنگی

توسعه اجتماعی

توسعه اقتصادی

توسعه فیزیکی اقامتگاهها

رسانه

.000

.000

.000

.000

.000

100

100

100

100

100

تعداد

بر اساس نتایج جدول فوق ،ضریب همبستگی بین نقش رسانهها و توسعه فیزیكی اقامتگاهها( ،)r=.681توسعه اقتصادی
( ،)r=.900توسعه اجتماعی ( ،)r=.941توسعه فرهنگی ( )r=.898و توسعه انسانی ( )r=.864است.
جدول  :4آزمون تحلیل واریانس نقش رسانهها در توسعه اقامتگاههای بومگردی در منطقه لواسانات استان تهران

Sig

F

مجذور میانگین

درجه آزادی

مجموع مجذورات

مدل

.000

243.58

6.680

5

33.398

رگرسیون

.000

94

.000

باقیمانده

کل
33.398
99
بر اساس نتایج جدول فوق ،محاسبات آماری آزمون تحلیل واریانس با مقدار( F=243.58و  )sig>0005بیانگر آن است که
تفاوت میانگین بین متغیرهای پژوهش به لحاظ آماری معنادار است.
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.864

.898

.941

.900

.681

Sig

جدول  :5رگرسیون ضرایب بتا ،میزان تاثیرگذاری رسانه در توسعه اقامتگاههای بومگردی در منطقه لواسانات استان
تهران
Sig

t

.739
.000
.000
.000
.000

.334
746.103
398.683
527.398
337.309

ضرایب استاندارد شده

ضرایب غیر استاندارد

بتا

خطای استاندارد

B

.360
.499
.281
.166

.000
.000
.000
.000
.000

.000
.259
.185
.259
.149

مدل
ثابت
توسعه اقتصادی اقامتگاهها
توسعه اجتماعی اقامتگاهها
توسعه فرهنگی اقامتگاهها
توسعه انسانی اقامتگاهها

بر اساس نتایج جدول فوق ،به ترتیب بیشترین مقدار ضرایب بتا تاثیرگذاری رسانه در توسعه اجتماعی اقامتگاهها با
مقادیر( β=.499و  ،)sig>0005توسعه اقتصادی اقامتگاهها با مقادیر( β=.360و  ،)sig>0005توسعه فرهنگی اقامتگاهها با
مقادیر( β=.281و  )sig>0005و توسعه انسانی اقامتگاهها با مقادیر( β=.166و  )sig>0005است.

5

ج -نقش رسانهها

نمودار  :2فراوانی پاسخها در خصوص نقش رسانهها در

نمودار  :9رگرسیون در خصوص نقش رسانهها در توسعه

توسعه اقامتگاههای بومگردی در منطقه لواسانات استان

اقامتگاههای بومگردی در منطقه لواسانات استان تهران

تهران

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان 1041

نمودار  :4رگرسیون جزئی در خصوص نقش رسانهها در توسعه فیزیکی اقامتگاههای بومگردی در منطقه لواسانات
استان تهران
جدول  :6ضریب همبستگی کارکرد رسانه و ابعاد آن در توسعه اقامتگاههای بومگردی منطقه لواسانات استان تهران
کارکرد نظارتی

کارکرد نوگرایی

کارکرد اوقات فراغت

کارکرد آموزشی

ضریب همبستگی
کارکرد رسانه

.801

.850

.776

.685

.000

.000

.000

.000

Sig

100

100

100

100

تعداد

بر اساس نتایج جدول فوق ،ضریب همبستگی بین کارکرد رسانه و ابعاد آن به ترتیب کارکرد نوگرایی( ،)r=.850کارکرد
نظارتی ( ،)r=.801کارکرد اوقات فراﻏت ( )r=.776و کارکرد آموزشی ( )r=.685است.
جدول  :1رگرسیون ضرایب بتا ،میزان تاثیرگذاری ابعاد و کارکردهای رسانه در توسعه اقامتگاههای بومگردی در منطقه

6

لواسانات استان تهران
ضرایب ﻏیر استاندارد
ضرایب استناندارد شده
استاندارد
خطای
بتا
B

Sig
1.000

t
.000

.000

957.872

.308

.000

739.086

.278

.000

777.695

.388

.000

.000

993.445

.367

.000

.000

9.992

.000

.250

.000

.250
.250
.250

مدل
ثابت
کارکرد آموزشی
کارکرد اوقات فراﻏت
کارکرد نوگرایی
کارکرد نظارتی

بر اساس نتایج جدول فوق ،به ترتیب بیشترین مقدار ضرایب بتا تاثیرگذاری کارکرد رسانه در توسعه اقامتگاههای بومگردی
شامل کارکرد نوگرایی با مقادیر( β=.388و  ،)sig>0005کارکرد نظارتی با مقادیر( β=.367و  ،)sig>0005کارکرد آموزشی با
مقادیر( β=.308و  )sig>0005و کارکرد اوقات فراﻏت با مقادیر( β=.278و  )sig>0005است.
جدول :8رگرسیون ضرایب بتا ،میزان تاثیرگذاری رسانه بر ابعاد توسعه اقامتگاههای بومگردی در منطقه لواسانات
استان تهران
ضرایب استاندارد شده
Sig

t

.299

1.045

.000

9.198

بتا

مدل

ضرایب غیر استاندارد
خطای استاندارد

B
.241

ثابت

.083

.765

ابعاد توسعه

.231
.681

با توجه به جدول فوق ،ضریب بتا میزان تاثیرگذاری رسانه بر ابعاد توسعه اقامتگاههای بومگردی در منطقه لواسانات استان
تهران( )r=0/081است.

رسانهها در توسعه اقامتگاههای بومگردی در منطقه

فراغت رسانهها در توسعه اقامتگاههای بومگردی در

لواسانات استان تهران

منطقه لواسانات استان تهران

نمودار :1رگرسیون جزئی در خصوص کارکرد نوگرایی

نمودار :8رگرسیون جزئی در خصوص کارکرد نظارتی

رسانهها در توسعه اقامتگاههای بومگردی در منطقه

رسانهها در توسعه اقامتگاههای بومگردی در منطقه

لواسانات استان تهران

لواسانات استان تهران
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نمودار  :5رگرسیون جزئی در خصوص کارکرد آموزشی

نمودار  :6رگرسیون جزئی در خصوص کارکرد اوقات
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 -7آزمون فرضیات
فرضیه اول پژوهش
رسانهها بر توسعه اقتصادی اقامتگاههای بومگردی در
منطقه لواسانات تاثیر مستقیم دارند.
بر اساس نتایج محاسبات آماری رگرسیون چند
متغیری میزان تاثیرگذاری رسانهها بر توسعه اقتصادی
اقامتگاههای بومگردی در شهرستان لواسانات با
مقادیر( β=.360و  )sig>0005رابطه معنادار و مثبتی دارد.
بنابراین فرض پژوهش مبنی بر اینکه «رسانهها بر توسعه
اقتصادی اقامتگاههای بومگردی در شهرستان لواسانات
تاثیر مستقیم دارند» با اطمینان  55درصد پذیرفته میشود.
بر اساس محاسبات آماری ،میانگین توسعه اقتصادی
اقامتگاهها ( )2.8231میباشد.
فرضیه دوم پژوهش
رسانه ها بر توسعه اجتماعی اقامتگاههای بومگردی در
منطقه لواسانات تاثیر مستقیم دارند.
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بر اساس نتایج محاسبات آماری رگرسیون
چند متغیری میزان تاثیرگذاری رسانهها بر توسعه
اجتماعی اقامتگاههای بومگردی در شهرستان
لواسانات با مقادیر( β=.499و  )sig>0005رابطه
معنادار و مثبتی دارد .بنابراین فرض پژوهش مبنی
بر اینکه «رسانهها بر توسعه اجتماعی اقامتگاه-
های بومگردی در شهرستان لواسانات تاثیر
مستقیم دارند» با اطمینان  55درصد پذیرفته می-
شود .بر اساس محاسبات آماری ،میانگین توسعه
اجتماعی اقامتگاهها ( )205380میباشد.

نمودار :3رگرسیون جزئی در خصوص نقش رسانهها در
توسعه اقتصادی اقامتگاههای بومگردی در منطقه لواسانات
استان تهران

نمودار :11رگرسیون جزئی در خصوص نقش رسانهها در
توسعه اجتماعی اقامتگاههای بومگردی در منطقه لواسانات
استان تهران

فرضیه سوم پژوهش
رسانهها بر توسعه فرهنگی اقامتگاههای بومگردی در
منطقه لواسانات تاثیر مستقیم دارند.
بر اساس نتایج محاسبات آماری رگرسیون چند
متغیری میزان تاثیرگذاری رسانهها بر توسعه فرهنگی
اقامتگاههای بومگردی در شهرستان لواسانات با
مقادیر( β=.281و  )sig>0005رابطه معنادار و مثبتی دارد.
بنابراین فرض پژوهش مبنی بر اینکه «رسانهها بر توسعه
فرهنگی اقامتگاههای بومگردی در شهرستان لواسانات تاثیر
مستقیم دارند» با اطمینان  55درصد پذیرفته میشود .بر
اساس محاسبات آماری ،میانگین توسعه فرهنگی اقامتگاهها
( )207748میباشد.
نمودار :11رگرسیون جزئی در خصوص نقش رسانهها در
توسعه فرهنگی اقامتگاههای بومگردی در منطقه لواسانات
استان تهران

1

فرضیه چهارم پژوهش
رسانهها بر توسعه انسانی اقامتگاههای بومگردی در
منطقه لواسانات تاثیر مستقیم دارند.
بر اساس نتایج محاسبات آماری رگرسیون چند
متغیری میزان تاثیرگذاری رسانهها بر توسعه انسانی
اقامتگاههای بومگردی در شهرستان لواسانات با مقادیر
( β=.281و  )sig>0005رابطه معنادار و مثبتی دارد.
بنابراین فرض پژوهش مبنی بر اینکه «رسانهها بر توسعه
انسانی اقامتگاههای بومگردی در شهرستان لواسانات تاثیر
مستقیم دارند» با اطمینان  55درصد پذیرفته میشود .بر
اساس محاسبات آماری ،میانگین توسعه انسانی اقامتگاهها
( )205150میباشد.

نمودار :12رگرسیون جزئی در خصوص نقش رسانهها در
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مطالعه حاضر بهمنظور بررسی نقش رسانهها در توسعه اقامتگاههای بومگردی در شهرستان لواسانات استان تهران انجام شده
است و پس از طی مراحل مقدماتی و مرور ادبیات پژوهش ،فرضیات آن تدوین گردید و سپس اطالعات مورد نیاز جهت آزمون این
فرضیات از طریق پرسشنامه جمعآوری و با استفاده از تكنیکهای آمار توصیفی مانند جداول دو بعدی میانگین و انحراف استاندارد
و روشهای آمار استنباطی مانند آزمون رگرسیون چند متغیری مورد بررسی قرار گرفت که به نتایج زیر منجر شد:
بر اساس نتایج محاسبات آماری میانگین نقش رسانهها در توسعه اقامتگاههای بومگردی در شهرستان لواسانات استان تهران
به ترتیب شامل توسعه اجتماعی اقامتگاهها( ،)205380توسعه اقتصادی اقامتگاهها( ،)208231توسعه فرهنگی اقامتگاهها(،)207748
توسعه انسانی اقامتگاهها( )205150و توسعه فیزیكی اقامتگاههای بومگردی( )203150است .همچنین ضریب همبستگی بین نقش
رسانهها و توسعه فیزیكی اقامتگاهها( )r=00081و توسعه اقتصادی ( )r=00500و توسعه اجتماعی ( )r=00541و توسعه فرهنگی
( )r= 00858و توسعه انسانی ( )r=00804است .بر اساس محاسبات آماری آزمون تحلیل واریانس با مقدار( F=243058و
 ) sig>0005بیانگر آن است که تفاوت میانگین بین متغیرهای پژوهش به لحاظ آماری معنادار است .و به ترتیب بیشترین مقدار
ضرایب بتا تاثیرگذاری رسانه در توسعه اجتماعی اقامتگاهها با مقادیر( β=455.و  ،)sig>0005توسعه اقتصادی اقامتگاهها با
مقادیر( β=300.و  ،)sig>0005توسعه فرهنگی اقامتگاهها با مقادیر( β=281.و  ،)sig>0005توسعه فیزیكی اقامتگاهها با
مقادیر( β=107.و  )sig>0005و توسعه انسانی اقامتگاهها با مقادیر( β=100.و  )sig>0005است.

 -1-8پیشنهادهای برآمده از پژوهش
پیشنهاد میشود موارد زیر در خصوص اقامتگاههای بومگردی و خصوصاً این نوع از اقامتگاهها در لواسان مورد توجه مسئوالن
ذیربط قرار گیرد:
 توجه به کارکرد آموزشی رسانهها در شناخت هرچه بیشتر اقامتگاههای بومگردی؛ توجه به کارکرد اوقات فراﻏت رسانهها در برگزاری جشنها و نمایش آداب و رسوم و محصوالت در اقامتگاههای بومگردی؛ توجه به کارکرد نظارتی رسانهها در بهبود کیفیت خدمات و رعایت شرایط و الزامات اقامتگاههای بومگردی؛ توجه به تاثیر رسانهها در شناخت و عرضه محصوالت بومی در اقامتگاههای بومگردی؛ توجه به تاثیر رسانهها در شكلدهی به ساختار و بازار گردشگری در اقامتگاههای بومگردی؛ توجه به تاثیر رسانهها در بهبود تسهیالت پذیرایی اقامتگاههای بومگردی؛ توجه به تاثیر رسانهها در ارائه خدمات واسطهای در اقامتگاههای بومگردی؛ توجه به تاثیر رسانهها در شناخت سبک زندگی افراد بومی در اقامتگاههای بومگردی؛ توجه به تاثیر رسانهها در بهبود ارتباطات میان فردی در اقامتگاههای بومگردی؛ توجه به تاثیر رسانهها در برگزاری جلسات و همایشها در اقامتگاههای بومگردی؛ توجه به تاثیر رسانهها در برگزاری نمایشگاههای گردشگری در اقامتگاههای بومگردی؛ توجه به تاثیر رسانهها در تصویرسازی از مكانها و جاذبههای گردشگری در اقامتگاههای بومگردی؛ توجه به تاثیر رسانهها در آگاهی از تمام زوایا و ویژگیهای فرهنگ بومی در اقامتگاههای بومگردی؛ توجه به تاثیر رسانهها در توسعه دانش و مهارت افراد در اقامتگاههای بومگردی.9
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چکـیده
زیارت مهمترین رکن سفر گردشگران به شهر مقدس مشهد می باشد و آنچه که یک سفر زیارتی را برای زائرین خاطره
انگیز می کند ،رفتار مناسب  ،همراه با مهربانی و احترام یا آنهاست .در این میان نقش خادمان و نوع رفتار آنها با زائرین
تاثیر زیادی بر نگرش آنها خواهد داشت .با توجه به اهمیت رفتار خادمان و تاثیر آن بر نگرش گردشگران مذهبی ،به ویژه
زائرین ،این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مولفه های رفتاری خادمین بر نگرش زائرین غیربومی انجام شده است .روش
انجام این پژوهش به صورت توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش گردشگران مذهبی شهر مشهد هستند
که برای حجم نمونه تعداد  355نفر از زائرین غیربومی به صورت تصادفی انتخاب شدند .برای تجزیه و تحلیل داده های
آماری از مدلسازی معادالت ساختاری و برای انجام محاسبات از نرم افزارهای  SPSSو لیزرل استفاده شده است .یافته
های پژوهش نشان دادند که ارتباط مثبت و معناداری میان مولفه های رفتاری خادمین بانگرش زائرین وجود دارد .این
پژوهش نشان داد که از بین مولفه های رفتاری خادمین ،پنج مولفه ی نوع دوستی ،احترام وتکریم ،جوانمردی ،وجدان
کاری و آداب اجتماعی بر نگرش زائرین تاثیرگذار هستند

واژگـان کلـیدی :مولفه های رفتاری ،نگرش ،خادمین ،زائرین ،گردشگری مذهبی

 -1دانشجوی ارشد مدیریت جهانگردی ،گرایش بازاریابی
 -2استادیار موئسسه آموزش عالی شاندیز ،عضو هیئت علمی ،دکترای جهانگردی (نویسنده مسئول)
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گردشگری به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای توسعه در جهان مطرح است و در حال حاظر بزرگترین و سریع ترین صنعت در
جهان شناخته شده که دارای رشدی پایان ناپذیر است .گردشگری در اشکال مختلف وگوناگونی است که از انواع گردشگری می
توان به  :گردشگری فرهنگی ،گردشگری تاریخی ،گردشگری هنری ،گردشگری مذهبی ،گردشگری روستایی ،گردشگری طبیعت
گردی و اکوتوریسم اشاره کرد( .شیبانی نیا وهمکاران )1399 ،یکی از مهمترین اشکال گردشگری در جهان ،گردشگری مذهبی و
زیارتی است( .ضرغام بروجنی و همکارش )1391 ،این نوع گردشگری توانسته است خود را در متن گردشگری جهان جای دهد ،به
طوری که حوزه نفوذ آن ،همه نواحی جغرافیایی جهان را در بر می گیرد .زیارتگاهها  ،نمادهای فرهنگی ومذهبی یک جامعه هستند
که هرسال تعداد زیادی از گردشگران را سوی خود جذب میکنند .در ایران ،مشهد مقدس ،قم و شهر ری بهترین نمونه از شهرهای
مذهبی هستند که در توسعه گردشگری مذهبی نقش بسیار زیادی دارند( .موسوی و همکارانش )1394 ،در این میان با دو گروه از
گردشگران مذهبی مواجه هستیم .یکی زائران ،کسانی که انگیزه آنها از مسافرت ،فقط انجام امور مذهبی است .و دیگری
گردشگران مذهبی که ضمن انجام زیارت  ،از مکان های دیگر گردشگری نیز دیدن می کنند یا به عبارتی ،اهداف مسافرت آنها
چند منظوره با اولویت زیارت است( .مومنی و همکارانش )1351 ،خدمت رسانی به این گروه از گردشگران ،مخصوصا زائرین مورد
تاکید فراوانی است .به طوری که اهمیت این موضوع در شهر مشهد به عنوان یک شهر مذهبی بیشتر نمود پیدا می کند و نقش
خادمان و رفتار آنها را پررنگ تر می کند .اما چیزی که گاهی به چشم می خورد ،غفلت زدگی خادمان از رسالتی است که بر عهده
گرفته اند و نادیده انگاشتن جایگاه ارزشی مکانی است که در آن مشغول به فعالیت اند .این غفلت زدگی چهره خود را در رفتاری که
آنها به نمایش می گذارند ،نشان می دهد ،به گونه ای که گاهی اوقات ممکن است رفتارهایی از برخی خادمان به تصویر کشیده
شود که شایسته و در خور شان آنها با توجه به جایگاه ارزشی که دارند نباشد .این بدان مفهوم است که چنانچه کارکنان خادم ندانند
یا فراموش کنند که در نقش هایی که بر عهده گرفته اند چه رفتاری را از خود نشان دهند ،برای سازمان مساله ساز است( .امینی و
رحیم نیا)1391 ،

 -2اهمیت و ضرورت تحقیق
در حال حاظر صنعت گردشگری یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی مردم جهان
است(.زردان و بهمن ) 1394،ودر کشور ایران به دلیل وجود اماکن مقدس وبزرگ که در راس آن بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) قرار
دارد ،گردشگری مذهبی بیش از دیگر انواع گردشگری مورد توجه قرار دارد که می تواند یکی از بسترهای مناسب برای استفاده از
فواید گردشگری محسوب شود( .اکبری شاندیز)1399 ،
سفرهای مذهبی ،قدیمی ترین و رایج ترین نوع سفر در طول تاریخ بشر است .این گونه سفرها تاریخچه اش به نخستین
روزهای پیدایش دین های مهم جهان باز می گردد .سابقه زیارت به قرون وسطی برمی گردد( .ضرغام بروجنی و صداقت)1391،اگر
نگاهی به تاریخ گذشته در زمینه سفرها و گردش های مذهبی داشته باشیم ،به گردش های مذهبی چون :فریضه حج و زیارت ائمه
نبوی ،بارگاه ملکوتی امامان شیعه در عربستان ،عراق و ایران ،مراسم مقدس یونانیان باستان در معبد آپولون ،سفرهای مصریان
برای دیدار از فراعنه ،ایرانیان باستان به معبد آناهیتا در کنگاور و نظایر آن بر می خوریم که هریک قدمت و رواج این شکل از
گردشگری را در میان ملل مختلف نشان می دهد( .رنجبران و زاهدی )1391 ،امروزه گردشگری مذهبی شکل تازه ای به خود
گرفته است و مطالعات زیادی تالش کرده اند تا گردشگری مذهبی و زیارت را با هم مقایسه کنند .زیارت به عنوان سفر کردن به
زیارتگاه یا مکانی با اهمیت دینی به منظور انجام مراسم مذهبی یا برآوردن یک نیاز روحی تعریف شده است(.فیروزجائیان و
همکارانش )1393 ،و زائر یا زائرین به افرادی گفته می شود که فقط با انگیزه های مذهبی سفر می کنند و این افراد به اماکن
مقدسه برای انجام فرایض دینی ،مذهبی ،قربت به خدا ،زیارت قبور امامان و رهبران مذهبی ،شفاعت ،ادای نذر ،ثواب ،شفا پیدا
کردن ،پاک شدن از گناه و غیره مسافرت می کنند( .جان سکندری )1392 ،گردشگری زیارتی در واقع زیر مجموعه ای از
گردشگری مذهبی می باشد ،تاریخچه زیارت در شهر مشهد از زمان به شهادت رسیدن امام رضا(ع) شروع می شود و اهمیت این
موضوع از زمان به قدرت رسیدن سلسه صفویه آغاز گردید ،چون سلسله صفویه مذهب تشیع را به عنوان مذهب ملی به رسمیت
بخشید و سالطین صفوی با اهمیت دادن به زیارتگاه حضرت رضا(ع) به دنبال ایجاد یک مکان زیارتی ملی بودند( .زارعی و
همکارانش)1395 ،
از آنجایی که غالب اقتصاد مشهد بر پایه ی گردشگری مذهبی و زیارتی است وکارکرد اقتصادی این شهر برپایه ی خدمت
رسانی به گردشگران و زائران توسعه یافته است ،بنابراین رفتار خوب با این نوع گردشگران در اماکن مقدسی همچون :حرم امام
رضا(ع) ضرورت می یابد ،زیرا نحوه رفتار خادمین می تواند باعث تجربه مثبت آنها از زیارت و به طور کلی از سفرشان به مشهد
شود و این تجربه ی مثبت می تواند میزان موفقیت شهر مشهد در جذب و نگهداشت گردشگر را تعیین کند؛ چون تصویری که از

مقصد در ذهن گردشگر ایجاد می شود ،تصمیم گیری او را برای سفر مجدد تحت تاثیر قرار می دهد و از طرفی رضایت گردشگر
باعث حفظ روابط طوالنی مدت ،ایجاد نیت بازگشت و شهرت مقصد می شود .همچنین این نوع ازگردشگران ،با اشتراک گذاشتن
تجربه ی سفر خود با دیگران ،می توانند عالقه مندان جدیدی را برای بازدید از مقصد فراهم کنند( .بخشی و همکارانش )1395 ،از
آنجایی که گردشگران مذهبی که به مشهد می آیند ،بیشتر به دنبال زیارت هستند و سعی می کنند زمان بیشتری را در حرم امام
رضا(ع) سپری کنند ،پس نحوه ی برخورد خادمان با آنها می تواند تاثیر زیادی بر نگرش آنها نسبت به شهر مشهد داشته باشد؛
چون نگرش مثبت ،تمایل به تداوم رابطه را به دنبال دارد و نگرش منفی ،تمایل به تضعیف یا قطع پیوند را به دنبال خواهد داشت.
بنابراین با توجه به اهمیت رفتار خادمان و تاثیر آن بر نگرش گردشگران مذهبی ،به ویژه زائرین غیربومی ،انجام پژوهش هایی که
در این زمینه ضرورت دارد .باتوجه به این که در این زمینه تا به حال پژوهشی صورت نگرفته است ،این پژوهش به دنبال آن است
که تاثیر نوع رفتار خادمان را بر نگرش زائران مورد بررسی قرار دهد ،چون با ایجاد نگرش مثبت در گردشگران مذهبی (زائرین
غیربومی) می توان امیدوار بود که شهر مشهد را به عنوان مقصد خود انتخاب نمایند و ازطرفی با به اشتراک گذاشتن تجربیات
مثبت خود به دیگران ازسفرشان به مشهد ،باعث افزایش تعداد گردشگران مذهبی شوند.

 -3فرضیه ها

 -5آداب اجتماعی خادمان بر نگرش زائرین غیربومی تاثیر معناداری دارد.
 -4پیشینه تحقیق
پور رجبی و فوالدیان ( )1399در پژوهشی با موضوع "نگرش زائرین آستان قدس رضوی نسبت به مردم مشهد با رویکرد
توسعه گردشگری شهرهای مذهبی" نشان دادند که نگرش زائران در  3حوزه فردی ،خانواده وجامعه طبقه بندی می شود که توجه
به نگرش زائران ونسبت آن با گردشگری منطقه ،نقش کلیدی در برنامه ریزی و سیاست گذاری های فرهنگی – اجتماعی دارد.
حسنی وهمکارانش ( )1399در پژوهشی با موضوع " اولویت بندی مولفه های رفتاری گردشگران در راستای افزایش رضایتمندی از
شهرهای مقدس (مطالعه موردی :شهر مشهد) نشان دادند که برای کسب رضایتمندی بیشتر گردشگران ،شناسایی دقیق و جامع
رفتار گردشگران در مقصد باید مورد توجه مدیران و برنامه ریزان شهری واقع شود .بخشی و همکارانش ( )1395در پژوهشی با
موضوع بررسی تاثیر تجربه تعاملی گردشگران بر نگرش آنان نسبت به جامعه میزبان(مورد مطالعه :مشهد) نشان دادند که نگرش
زائران وگردشگران نسبت به مشهد ،نگرشی خنثی است و متغیر سن و تحصیالت با نگرش آنها رابطه معناداری داشته است .نعامی
وهمکارانش ( )1395در پژوهشی باموضوع "رابطه نگرش مذهبی با رفتار جامعه پسند با توجه به نقش میانجی همدلی و نوع
دوستی در دانشجویان پزشکی وپرستاری" نشان دادند که نگرش دینی ،اثر مستقیم ومثبتی بر متغیرهای رفتار جامعه پسند ،نوع
دوستی وهمدلی دارد .امینی و رحیم نیا ( )1391در پژوهشی با موضوع " اعتبارسنجی مدل زمینه ای اثرگذار بر رفتار خادمانه
کارگزار حج و زیارت" نشان دادند که عوامل موثر بر رفتار خادمانه ،در قالب شش عامل :احساسی ،شناختی ،زمینه شخصی،
سرشتی ،محیط ساخته و زمینه مرتبط با نقش می باشند .قاسمی خوزانی ( )1359در پژوهشی با موضوع " نگرش بر مفاهیم زیارت،
گردشگری مذهبی -فرهنگی و چگونگی خدمت رسانی به زائران بر اساس نگرش سیستمی" نشان داد که شهر مشهد نتوانسته
است خدمات مورد نیاز زائران وگردشگران را آن طور که در خور شان آنهاست برآورده سازد و رضایتمندی آنها را جلب کند ونیز
نتوانسته جایگاه مناسبی در صنعت گردشگری کشور وبین المللی کسب کند .مظلوم خراسانی ومیرانواری ( )1351در پژوهشی با
موضوع " سنجش میزان رضایت زائرین از مجاوران خدمت رسان وعوامل موثر بر آن" نشان دادند که متغیرهایی چون :تبعیض،
هزینه های زندگی ،رضایت از سفرهای قبلی به مشهد ،رضایت اقوام ازسفر به مشهد ،احساس امنیت و رضایت ازمحیط شهر مشهد،
بر میزان رضایت زائرین تاثیرگذار بوده است .کلموال ( )2013در پژوهشی با موضوع " انگیزه های پشت رفتارهای اجتماعی" نشان
داد که با افزایش جمعیت و پیچیده تر شدن روابط اجتماعی ،تمایل به رفتار نوع دوستانه کاهش و تمایل به بی تفاوتی افزایش
پیدا کرده است.
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فرضیه اصلی  :مولفه های رفتاری خادمان رضوی بر نگرش زائرین غیربومی امام رضا(ع) تاثیر معناداری دارد.
فرضیه های فرعی:
 -1نوع دوستی خادمان بر نگرش زائرین غیربومی تاثیر معناداری دارد.
 -2احترام وتکریم خادمان بر نگرش زائرین غیربومی تاثیر معناداری دارد.
 -3وجدان کاری خادمان بر نگرش زائرین غیربومی تاثیر معناداری دارد.
 -4جوانمردی خادمان بر نگرش زائرین غیربومی تاثیر معناداری دارد.
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 -5مبانی نظری
مولفه های رفتاری ،عناصری هستند که موجب شکل گیری رفتار می شوند .عوامل مختلفی در مولفه های رفتاری دخیل
هستند .شاید بتوان معتبرترین تقسیم بندی ارائه شده درباره ابعاد مولفه های رفتاری را مربوط به اورگان دانست که  5بعد را در نظر
می گیرد :رفتار نوع دوستانه ،احترام ،وجدان کاری ،جوانمردی وآداب اجتماعی( .ملکی نیا )1359 ،این مولفه ها نقش مهمی در
خدمت رسانی به افراد دارند (هوشمند و همکاران )1399 ،وجود این مولفه های رفتاری در خادمان  ،پیامدهایی را به دنبال
خواهدداشت که مهمترین آنها عبارت هستند از :افزایش بهره وری ،عملکرد ،اثربخشی ،ارتقای روابط مثبت میان خادمان و زائران،
کارایی بیشتر ،بهبود خدمت رسانی به زائرین  ،فراهم کردن انعطاف پذیری در برخورد با زائر و استفاده ی اثر بخش در محیط
خدمتی رفتار های نوع دوستانه( .هوشمند و همکاران)1399 ،
رفتارهای نوع دوستانه :رفتارهای نوع دوستانه ،رفتارهایی هستند که در سطح فردی با هدف کمک به رفع بحران زندگی
دیگران و در سطح اجتماعی با هدف مساعدت ،به حفظ و آرامش و رشد و بالندگی جامعه انجام می شود .رفتار نوع دوستی ،حاصل
خودتنظیمی و خود کنترلی یعنی سازه های صفت شخصیتی وظیفه شناسی است( .موالیی )1394 ،در رفتار نوع دوستانه ،فعالیت ها
به صورت خودجوش توسط افراد انجام می شود وتنها به خاطر اینکه آنها میل و آرزوی کمک به دیگران را دارند .همچنین افراد در
رفتار نوع دوستانه ،توجه و عالقه ی غیر خود خواهانه نسبت به رفاه و بهبود وضعیت دیگران دارند(.علی نژادو همکاران)1393،
احترام :احترام در اصل به معنای ارش قائل شدن و توجه کردن است و احترام در اصطالح عرف ،به معنای تعظیم ،گرامی
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داشتن و بزرگداشت است( .داود زاده )1399 ،این ویژگی بر اساس آن است که افراد از چنان وجه ی اجتماعی برخوردارند که
ارتباطشان بر حفظ احترام مبتنی است .به نظر می رسد که قوانین ادب ونزاکت ،به دلیل خلق مدنیت ایجاد شده اند .باید توجه
داشت که حفظ مالحظه و توجه و مراعات و احترام گذاشتن  ،موفقیت هر رابطه ای را تضمین می کند( .علی نژاد و همکاران،
)1393
وجدان کاری :عاملی است که باعث ایجاد نظم در کار و احساس انجام وظیفه در افراد می شود .به عبارتی دیگر وجدان
کاری ،نیرویی است که فرد را متعهد می کند یک سری رفتارهای معطوف به هدف را در سازمان انجام دهد ونیز افکار و سالیق
متفاوت را برای شکل دهی یک رفتار سازنده ،همگرا سازد .افراد با وجدان کاری باال ،سخت تر کار می کنند و و ایراد کمتری نیز
در کار شان دیده می شود .آنها اهداف و ارزش های سازمان را اهداف و ارزش های خود می دانند و برای رسیدن به آنها تالش می
کنند .این مولفه باعث افزایش سطح بهره وری ،تحقق توسعه پایدار ،تحول فرهنگی انسان ،ثبات مدیریت و نظم اقتصادی می
گردد( .لیاقتدار و همکاران)1390 ،
جوانمردی :جوانمردی ،یک خصلت ارزشمند ونیاز جامعه بشری و عنصر فکری و فرهنگی – اجتماعی و سیره پیامبران و
صالحان است که مورد تایید ادیان الهی و کتب آسمانی  ،به ویژه قرآن کریم است( .صدری و همکاران )1351 ،اصطالح جوانمردی
در قرآن و حدیث ،ریشه دارد .یکی از اصول جوانمردی ،سخاوت و ایثار حق خود به دیگران است .بنابراین جوانمردی پدیده ای
اجتماعی است که فرد به نفع دیگران کنار می آید وخود را نمی بیند .آموزه ی عناصر جوانمردی برای انسان معاصر ،گذشت،
تسامح ،عفت و پاکدامنی ،نوع دوستی ،افتادگی و احترام به بزرگترو شفقت به عموم مردم است که حاصل این آموزه ها ،داشتن دل
پر از مهر و جهانی سرشار از صلح است( ..پناهی)1355 ،
آداب اجتماعی :آداب و رسوم وتشریفاتی هستند که جامعه در روابط اجتماعی تجویزمی کند که برخی از آنها به جا مانده
از سنت هاست و برخی ناشی از تجدد و انتقال فرهنگی است( .شایان مهر )1311 ،با توجه به این که انسان موجودی اجتماعی
است ،باید اصول و ضوابطی برای ارتباط اعضا جامعه با یکدیگر وجود داشته باشد ،که به این دسته از ضوابط واصول عرفی  ،آداب
اجتماعی می گویند که افراد با رعایت آن  ،موجب تسهیل و تسریع امور و کاهش مشکالت اجتماعی می شود و زمینه را برای
زندگی لذت بخش وآرام همنوعان فراهم می کند( .محدثی)1390 ،
نگرش :نگرش  ،نوعی ارزیابی از یک پدیده است و بیانگر عالقه و یا عدم عالقه فرد نسبت به آن پدیده و نیز بیانگر
احساسات عاطفی فرد نسبت به پدیده است  ،همچنین بیانگر برداشت مثبت یا منفی فرد از آن پدیده است ..نگرش ها باتوجه به
ادراک ،تجارب ،شناخت و سبک زندگی فرد شکل می گیرند و موجب نگرش مثبت یا منفی به بعضی پدیده ها می شوند .نگرش
ها شامل سه جزء شناختی ،عاطفی و رفتاری می شود( ،رنجبریان و همکاران )1393 ،اجزای نگرش ،دامنه ی تغییر دارند که حداقل
در دو جهت مختلف یعنی نگرش مثبت یا موافق و نگرش منفی یا مخالف می توانند نغییر کنند اما تنها جهت نگرش کافی نیست
 ،بلکه باید درجه ی مثبت بودن یا منفی بودن نگرش نیز دقیقا مشخص شود ،بنابراین شدت آن نیزمهم هست (رضایی و همکارش،
)1353
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 -6رویکرد روش شناسی تحقیق

 -7تجزیه و تحلیل دادهها
فرضیه اصلی :مولفه های رفتاری خادمان رضوی بر نگرش زائرین امام رضا(ع) تاثیر معناداری دارد.

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان 1041

با توجه به موضوع و فرضیه ها ،روش این تحقیق به لحاظ هدف ،کاربردی بوده ،از نظر نحوه جمعآوری دادهها به صورت
توصیفی و از نظر نحوه تجزیه و تحلیل دادهها به صورت کمی و همبستگی میباشد .در این تحقیق با توجه به اهداف پژوهش ،به
منظور جمع آوری اطالعات مورد نیاز ،استفاده از پرسشنامه استاندارد طبق نظر استاد راهنما ،تشخیص داده شد؛ بنابراین از شیوه ی
پیمایشی و میدانی برای این پژوهش استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه گردشگران مذهبی شهر مشهد است
که با توجه به نامشخص بودن تعداد آن ها ،نمونه ی آماری ازبین زائرین غیربومی حرم مطهر امام رضا (ع) انتخاب شد .بدین
صورت که به صورت تصادفی  365زائر انتخاب شدند که در بین آنها پرسشنامه ی استاندارد توزیع گردید.
جهت اندازه گیری روایی پرسشنامه در این پژوهش از روایی صوری و سازه استفاده شده است  .روایی صوری پرسشنامه از
حیث تطابق سواالت با موضوع و مفاهیم  ،مورد بررسی قرار گرفت .بنابراین ،سواالت پرسشنامه این پژوهش قبل از توزیع نهایی
در میان نمونه آماری ،در اختیار استاد راهنما وتعدادی اساتید مجرب قرار گرفته است و این اساتید با بررسی تعداد کافی پرسشهای
مناسب و مرتبط برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش در این پژوهش جهت روایی محتوایی ،و بررسی این مساله که عناصر مورد
سنجش به طور ظاهری توانایی اندازه گیری مفهوم مورد نظر در این پژوهش را دارند ،جهت روایی صوری ،ایرادهای وارده به
سواالت از هر دو حیث مشخص شده است و پس از برطرف نمودن این ایرادها در پرسشنامه توسط پژوهشگر ،روایی صوری
سواالت مورد تایید این اساتید قرار گرفته است .اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی بدست می آید.
تحلیل عاملی یک فن آماری است که در علوم انسانی کاربرد فراوان دارد .در حقیقت استفاده از تحلیل عاملی درشاخه هایی که در
آنها آزمون و پرسشنامه استفاده می شود ،الزم و ضروری است .با استفاده از تحلیل عاملی می توان مشخص نمود که آیا
پرسشنامه شاخص های مورد نظر را اندازه گیری می کند یا خیر.
برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه ،از روش تعیین ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ازروش های آمار توصیفی و استنباطی بطور همزمان استفاده شده است در
بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی و درصدها ،میانگینها و انحراف معیارها برای نمایش سیمای آزمودنیها استفاده و در آمار
استنباطی از آزمون کولوموگروف اسمیرنف برای تعیین توزیع نرمالیته و آزمون تحلیل عامل اکتشافی و تائیدی و آزمون معادله
ساختاری برای پاسخ فرضیههای تحقیق استفاده شده است .ضمناٌ برای انجام محاسبات بسته نرم افزاری  Spss/pc++و لیزرل
به کار گرفته است.

شکل  :1تحلیل مسیر بر اساس شاخص  ،tتاثیر مولفه های رفتاری خادمین رضوی بر نگرش زائرین امام رضا(ع)
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شکل  : 2تحلیل مسیر بر اساس شاخص ضریب اثر ،تاثیر مولفههای رفتاری خادمین رضوی بر نگرش زائرین امام
رضا (ع)
جدول  :1تحلیل مسیر شاخص برازندگی تاثیر مولفه های رفتاری خادمین رضوی بر نگرش زائرین امام رضا(ع)
X2/df
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2/43

آماره t
16/03

مقدار رابطه
0/51

P

RMSEA

GFI

AGFI

0/0001

0/055

0/92

0/91

با توجه به شرایط معادله ساختاری ،شاخص برازش  X2/dfمعادل  2/43و مقدار از  3کمتر است که نشان میدهد مدل نظری
با دادهها برازش دارند و با این دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد پایایی الزم را داشته است RMSEA .معادل  0/055و از
طرفی ( P-valuسطح معنی داری)  0/0001میباشد که کمتر از  0/05است .همچنین مقدار آماره  ،tتاثیر مولفه های رفتاری
خادمان رضوی بر نگرش زائرین امام رضا(ع) معادل  16/03و از عدد  1/96بیشتر است ضمناً سایر شرایط معادله ساختاری نیز
برقرار میباشد .لذا فرض مبنی برمولفه های رفتاری خادمان رضوی بر نگرش زائرین امام رضا(ع) تاثیر معناداری دارد تایید میشود.

 -1-7فرضیه های فرعی

 -1نوع دوستی خادمان بر نگرش زائرین امام رضا(ع) تاثیر معناداری دارد.
جدول  :2تحلیل مسیر شاخص های برازندگی تاثیر نوع دوستی خادمان بر نگرش زائرین امام رضا(ع)
X2/df

2/51

آماره t
12/51

مقدار رابطه
0/15

P

RMSEA

GFI

AGFI

0/0001

0/063

0/91

0/92

با توجه به شرایط معادله ساختاری ،شاخص برازش  X2/dfمعادل  2/51و مقدار از  3کمتر است که نشان میدهد مدل نظری
با دادهها برازش دارند و با این دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد پایایی الزم را داشته است RMSEA .معادل  0/063و از
طرفی ( P-valuسطح معنی داری)  0/0001می باشد که کمتر از 0/05است .همچنین مقدار آماره  ،tتاثیر نوع دوستی خادمان بر
نگرش زائرین امام رضا(ع) معادل  12/51و از عدد  1/96بیشتر است ضمناً سایر شرایط معادله ساختاری نیز برقرار میباشد .لذا
فرض مبنی بر ،نوع دوستی خادمان بر نگرش زائرین امام رضا(ع) تاثیر معناداری دارد تایید می شود.
 -2احترام و تکریم خادمان بر نگرش زائرین امام رضا(ع) تاثیر معناداری دارد.
جدول  :3تحلیل مسیر شاخص های برازندگی تاثیر احترام وتکریم خادمان بر نگرش زائرین امام رضا(ع)
X2/df

2/26

آماره t
13/9

مقدار رابطه
0/043

P

RMSEA

GFI

AGFI

0/0001

0/043

0/93

0/91

با توجه به شرایط معادله ساختاری ،شاخص برازش معادل  2/26و مقدار از  3کمتر است که نشان میدهد مدل نظری با داده-
ها برازش دارند و با این دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد پایایی الزم را داشته است RMSEA .معادل  0/043و از طرفی P-
( valuسطح معنی داری)  0/0001می باشد که کمتر از 0/05است .همچنین مقدار آماره  ،tتاثیر احترام و تکریم خادمان بر نگرش
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زائرین امام رضا(ع) معادل  13/9و از عدد  1/96بیشتر است ضمناً سایر شرایط معادله ساختاری نیز برقرار میباشد لذا فرض مبنی
بر اینکه احترام وتکریم خادمان بر نگرش زائرین امام رضا(ع) تاثیر معناداری دارد تایید می شود.
 -3وجدان کاری خادمان بر نگرش زائرین امام رضا(ع) تاثیر معناداری دارد.
جدول  :4تحلیل مسیر شاخص های برازندگی تاثیر وجدان کاری خادمان رضوی بر نگرش زائرین امام رضا(ع)
X2/df

2/39

آماره t
11/13

مقدار رابطه
0/13

P

RMSEA

GFI

AGFI

0/0001

0/06

0/92

0/91

با توجه به شرایط معادله ساختاری ،شاخص برازش  X2/dfمعادل  2/39و مقدار از  3کمتر است که نشان میدهد مدل نظری
با دادهها برازش دارند و با این دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد پایایی الزم را داشته است RMSEA .معادل  0/06و از طرفی
( P-valuسطح معنی داری)  0/0001می باشد که کمتر از 0/05است .همچنین مقدار آماره  ،tتاثیر وجدان کاری خادمان بر نگرش
زائرین امام رضا(ع) معادل  11/13و از عدد  1/96بیشتر است ضمناً سایر شرایط معادله ساختاری نیز برقرار میباشد .لذا فرض
مبنی بر اینکه وجدان کاری خادمان بر نگرش زائرین امام رضا(ع) تاثیر معناداری دارد تایید می شود.
 -4جوانمردی خادمان بر نگرش زائرین امام رضا(ع) تاثیر معناداری دارد.
جدول  :5تحلیل مسیر شاخص های برازندگی تاثیر جوانمردی خادمان بر نگرش زائرین امام رضا(ع)
X2/df

0/0001

0/061

0/9

0/9

با توجه به شرایط معادله ساختاری ،شاخص برازش  X2/dfمعادل  2/16و مقدار از  3کمتر است که نشان میدهد مدل نظری
با دادهها برازش دارند و با این دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد پایایی الزم را داشته است RMSEA .معادل  0/061و از
طرفی ( P-valuسطح معنی داری)  0/0001می باشد که کمتر از 0/05است .همچنین مقدار آماره  ،tتاثیر جوانمردی خادمان بر
نگرش زائرین امام رضا(ع) معادل  5/23و از عدد  1/96بیشتر است ضمناً سایر شرایط معادله ساختاری نیز برقرار میباشد .لذا
فرض مبنی بر اینکه جوانمردی خادمان بر نگرش زائرین امام رضا(ع) تاثیر معناداری دارد تایید می شود.
 -5آداب اجتماعی خادمان بر نگرش زائرین امام رضا(ع) تاثیر معناداری دارد.
جدول  :6تحلیل نسیر شاخص های برازندگی تاثیر آداب اجتماعی خادمان بر نگرش زائرین امام رضا(ع)
X2/df

1/2

آماره t
10/45

مقدار رابطه
0/12

P

RMSEA

GFI

AGFI

0/0001

0/055

0/92

0/93

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان 1041

2/16

آماره t
5/23

مقدار رابطه
0/31

P

RMSEA

GFI

AGFI

با توجه به شرایط معادله ساختاری ،شاخص برازش  X2/dfمعادل  1/2و مقدار از  3کمتر است که نشان میدهد مدل نظری
با دادهها برازش دارند و با این دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد پایایی الزم را داشته است RMSEA .معادل  0/055و از
طرفی ( P-valuسطح معنی داری)  0/0001می باشد که کمتر از 0/05است .همچنین مقدار آماره  ،tتاثیر آداب اجتماعی خادمان
بر نگرش زائرین امام رضا(ع) معادل  10/45و از عدد  1/96بیشتر است ضمناً سایر شرایط معادله ساختاری نیز برقرار میباشد .لذا
فرض مبنی بر این که  ،آداب اجتماعی خادمان بر نگرش زائرین امام رضا(ع) تاثیر معناداری دارد تایید می شود .

 -8بحث ونتیجه گیری
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مولفه های رفتاری خادمین رضوی بر نگرش زائرین غیربومی علی ابن موسی الرضا(ع) انجام
گرفت که با توجه به تجزیه و تحلیل بدست آمده می توان نتیجه گیری نمود که از میان مولفه های رفتاری ،پنج مولفه ی نوع
دوستی ،احترام و تکریم ،وجدان کاری ،جوانمردی وآداب اجتماعی بر نگرش زائرین تاثیرگذار هستند .باتوجه به نتایج این پژوهش،
پیشنهادات زیر ارائه می شود:
 -1کسانی که می خواهند در حرم وظیفه ی خدمت رسانی به زائرین را انجام دهند ،قبل از شروع خدمت شان  ،در زمینه ی
نوع دوستی آموزش هایی ببینند و آثار این آموزش باید پس از شروع خدمتشان به زائرین در حرم  ،به صورت میدانی
اندازه گیری شود.
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سواالتی که در مصاحبات قبل از جذب خادمین از انها پرسیده می شود در زمینه ی نوع دوستی و کمک رسانی به زائر نیز،
سواالتی پرسیده شود.
از خادمینی استفاده شود که صبور بوده و به جایگاه زایر توجه داشته وآنها را مورد تکریم قرار می دهند.
دوره های آموزشی در خصوص آداب معاشرت و تکریم زائر برای خدام گذاشته شود.
باید آزادی نسبی به خادمان در ایفای وظایف خدمت رسانی و انجام مسئولیت هایشان داده شود.
در خصوص اهمیت و جایگاه امر خدمت در بارگاه مطهر امام رضا (ع)  ،دوره های انگیزشی و آموزشی گذاشته شود تا در
آن راستا خدام با وجدان کاری و انگیزه بیشتری خدمت رسانی نمایند.
باید کمیته یا گروههای همفکری با حضور متخصصان تشکیل شود تا درباره این خصلت مطالعه و پژوهش انجام دهند و
راهکارهای عملی برای جوانمردی خادمان بی اندیشند.
سازمان آستان قدس می تواند تعدادی از الگوهای جوانمردی و خصلت های جوانمردان را از طریق سایت آستان قدس یا
با معرفی کتاب به خادمان  ،به آنها نشان دهد
کالس های آموزشی در زمینه آموزش آداب اجتماعی وآداب برخورد با زائرین در سنین و شرایط مختلف برای برای
خادمین برگزار شود.
باید آموزش های ضمن خدمت برای تمامی خادمین رسمی و افتخاری در زمینه ی روش های ارتباط موثر با زائرین
اجباری شود ،و این آموزش ها باید در دو بخش آموزش ارتباط با زائرین ایرانی و غیر ایرانی گذاشته شود
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چکـیده
ازدیاد شهرهای پرجمعیت و بزرگ و شهرکهای صنعتی و همچنین رشد شهرنشینی در جهان و ایران باعث دور شدن
انسان از طبیعت و محیطزیست شده است .انسانهای خسته از زندگی ماشینی ،همواره به دنبال گریزگاههایی هستند که
بتوانند اوقات فراغت خود را در فضاهایی دور از هیاهو و روزمرگیهای زندگی مدرن بگذرانند و برای این افراد ،طبیعت
بهترین گذرگاه و پناهگاه به شمار میآید .از طرفی دیگر نیز نارسائیها بخش اقتصادی ،رکود ،بیکاری شدید و سایر عوامل
اجتماعی و اقتصادی موجب شده است تا خانوارهای کمدرآمد در اکثر کشورهای دنیا مخصوصاً ایران بهطورجدی در
معرض فقر قرار گیرند .پس در این میان طبیعت باعث به وجود آمدن گردشگری و گردشگری نیز باعث به وجود آمدن
توریست میشود .صنعت گردشگری به جهت ویژگیهای منحصربهفردی که دارد میتواند بهعنوان ابزاری برای کاهش
پدیده فقر و حتی مبارزه با آن به کارگرفته شود .هدف از این پژوهش شناسایی دیدگاه گردشگران و شهروندان از اقامت در
کمپها و پاسخگویی به نیازهای مختلف آنها و اقدام در جهت معرفی جاذبهها ،عوامل زیستمحیطی عملکردی و
جانوری بهمنظور رونق گردشگری است .پژوهش پیش رو از حیث نحوه گردآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفی و از
شاخه مطالعات میدانی به شمار میآید و روش انجام تحقیق بهصورت پیمایشی میباشد .جامعه آماری این پژوهش
گردشگران استان گیالن بودهاند که با استفاده از پرسشنامه مورد پرسشگری قرار گرفتند .پرسشنامه این پژوهش بر اساس
مقیاس پنج گزینهای لیکرت تدوین گردید که این طیف پنج گزینهای (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد) میباشد.
برای پایایی کیفیت پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد بهمنظور تحلیل دادهها از فنون آمار توصیفی شامل جداول
فراوانی و نمودار میلهای برای تجزیهوتحلیل دادههای جهت شناختی نمونه آماری استفاده شده است و به کمک
آزمونهای پارامتریک تک نمونهای  Tدر نرمافزار  Spssبررسی و صحتوسقم فرضیات پژوهش ثابت شده است .تحلیل
یافتهها و نتایج حاکی از این است که کمپینگهای تفریحی گردشگری اشتغالزایی میکنند و توسعه پایدار را برای
روستاها از نظر اقتصادی ،اجتماعی و محیطی ارتقا میبخشند .همچنین ایجاد شغلهای مرتبط با کمپهای تفریحی و
توریسم توانسته است زمینه جلوگیری از مهاجرت مردم روستا به شهرهای بزرگ را فراهم سازد.
واژگـان کلـیدی :اکوتوریسم پایدار ،گردشگری ،کمپهای تفریحی ،گیالن

 -2پژوهشگر مﻘطﻊ ﮐارشﻧاسی ارشد معماری ،داﻧشگاه رﺟا ﻗزوین ،ایران
 -1گروه معماری؛ واﺣد هشتگرد؛ داﻧشگاه آزاد اسﻼمی؛ هشتگرد؛ ایران
 -3دﮐتری عمران ،گرایش مهندسی زلزله ،داﻧشگاه سمنان
 -0گروه مدیریت؛ واﺣد فیروزﮐوه؛ داﻧشگاه آزاد اسﻼمی؛ تهران؛ ایران
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 -1مقدمه
حفاظت در  03سال گذشته و افزایش عالقه به مقوله گردشگری منجر به پیدایش اکوتوریسم شده است (Roy and
)packer,2013به همین علت گردشگری ،رویکرد گسترده ای به طبیعت گردی یا همان اکوتوریسم دارد .اکوتوریسم فرصتی
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برای پایداری طبیعت و فرهنگ می باشد وسفری است مسئوالنه به مناطق طبیعی که موجب حفظ محیطزیست و بهبود کیفیت
زندگی مردم محلی می شود بهمنظور لذت بردن از طبیعت و درک مواهب آن و نیز ویژگی های فرهنگی مرتبط با آن انجام شود
بطوری که باعث ترویج حفاظت گردد ،اثرات منفی بسیار کمی از جانب بازدید کنندگان بر محیط به جای گذارد (چرامین و
همکاران .)1030،ایران پتانسیل های فراوانی برای گردشگری و گذراندن اوقات فراغت طبیعی دارد (مظاهریان ،زیاری)1030 ،
بنابراین ایجاد محل های تفریحی یا کمپهای تفریحی گردشگری با در نظر گرفتن انواع نیازهای گردشگران نه تنها می تواند
مسبب ایجاد مشاغل مختلف و سود آور گردد ؛ بلکه با سیاست های دولتی می تواند بهعنوان عامل جهت معرفی و شناسایی توانایی
های اقتصادی گردد که خود از لحاظ سیاست های اقتصادی کشورهای در حال توسعه بسیار حائز اهمیت است (داودی و
ذبیحی .)1032،نارسائیها بخش اقتصادی ،رکود ،بیکاری شدید و سایر عوامل اجتماعی و اقتصادی مختلف موجب شده است تا
خانوارهای کمدرآمد در اکثر کشورهای دنیا مخصوصا ایران به طور جدی در معرض فقر قرار گیرند .گردشگری به دلیل درآمدزایی
باال ،کاربر بودن ،کمک به ایجاد تعادل در دستمزدها ،تهیه سرمایه برای سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی ،کمک به خلق
پیوندهای ارتباطی در درون بخش های اقتصادی ،ایجاد اشتغالی که برای تمامی سطوح و طبقات اجتماع دارد .از طرف دیگر زندگی
شهری امروزه در پشت نقاب خود ،انبوهی از مشکالت و خستگی ها را به همراه دارد که انسان را وادار میکند تا برای رفع خستگی
ها و استراحت به طبیعت پناه ببرد که این امر موجب توجه به گردشگری شده است  .در گذشته ،کمپینگ یک سرگرمی برای
دوستداران طبیعت بود که میخواستند تجربه ای جسورانه را در بازگشت به طبیعت و ناهمواری های آن تجربه کنند ،ولی بعدها این
فعالیت ها به فعالیت تعطیالتی استانداردی برای شمار وسیعی ازخانواده های معمولی تبدیل شد (مظاهریان  .)1030در این میان
محیط های طبیعی و بکر و یا حوزه های حفاظت شده در شمال کشور در شهری مانند گیالن محلی سازگار برای اکوتوریسم به
شمار می روند.

 -2چارچوب پژوهش
 -1-2اهداف پژوهش
-

طراحی زیبا شناختی کمپهای تفریحی گردشگری درجهت جذب توریست بارویکرداکوتوریسم پایدار
شناسایی دیدگاه گردشگران و شهروندان از اقامت در کمپها و پاسخگویی به نیازهای مختلف آنها.
شناسایی جاذبههای گردشگری  ،تفریحی ،تاریخی و  ...شهرستان املش و و همچنین توجه به مسائل زیستمحیطی ،
جوامع گیاهی و جانواری اقدام در جهت معرفی جاذبهها بهمنظور رونق گردشگری.

 -2-2سواالت پژوهش
-

اصول و معیارهای زیبا شناختی طراحی کمپهای تفریحی گردشگری با رویکرد اکوتوریسم پایدار چیست؟
راه حل های مناسب برای پاسخگویی به نیاز های گردشگران درطراحی کمپهای تفریحی گردشگری چیست؟
چگونه می توان از جاذبههای گردشگری و طبیعی موجود در شهرستان املش و همچنین توجه به مسائل زیستمحیطی،
جوامع گیاهی و جانواری ،در جهت ارتقاء صنعت اکوتوریسم بهره برد؟

 -3-2فرضیات پژوهش
-
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به نظر می رسد توجه به مسائل زیبا شناختی در طراحی کمپهای تفریحی گردشگری یکی از ویژگی هایی است که می
تواند در جهت جذب توریست موثر باشد.
کالبد کمپهای تفریحی – گردشگری باید به گونه ای طراحی گردد :عالوه بر اینکه آسایش فیزیولوژیکی ،ذهنی و
آسودگی انسانها را برطرف می کند ،باید در راستای احیائ و تقویت صنعت گردشگری (اکوتوریسم) نیز گام بردارد.
توجه به مسائل زیستمحیطی  ،جوامع گیاهی و جانواری در طراحی کمپهای تفریحی گردشگری گام موثری در توسعه
اکوتوریسم می تواند باشد و در ارتقا کمی و کیفی صنعت توریسم موثر است.

 -3پیشینه پژوهش

 -4مبانی نظری
 -1-4واژه شناسی توریسم
مجموعه فعالیتهای فرد یا افرادی که به مکانی غیر از مکان عادی زندگی خود مسافرت و حداقل یک شب و حداکثر یک
سال در آنجا اقامت میکنند و هدف از مسافرت آنان نیز گذراندن اوقات فراغت است .البته اهدافی نظیر اشتغال و کسب درآمد
شامل آن نمیشود ».بر این اساس کسانی که شامل این تعریف میشوند نیز گردشگر نامیده میشوند(حیدری چیانه )1033 ،
اکوتوریسم پایدار به شرح ذیل مطرح می شود
اکولوژِی

توریست

معماری پایدار
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هرپژوهشی در چهارچوب خاصی صورت میگیرد ؛ در این میان مبانی نظری پایه ای است که تمامی طرح و پروژه مطالعاتی بر
روی آن قرار داده می شود .معموال چهارچوب نظری بر اساس نظریه های صاحب نظران (مبانی نظری) ،کارهای مطالعاتی و
پیشین و دانش و تجربه محقق تنظیم می شود و منجر می شود که پژوهش در مسیر مشخص و روشن صورت بگیرد .بهطور کلی
استفاده از مطالعات گذشته سبب غنای بیشتر تحقیق ،جلوگیری از تکرار انجام کار و در نهایت استفاده از نتایج مطالعات گذشته در
فرضیهسازی میشود .در سال  1033پژوهشی با عنوان ارائه راهبردها و مالحظات معماری در شناسایی مولفه های موثر در طراحی
اقامتگاه های توریستی – گردشگری با رویکرد ارتقا اکوتوریسم توسط محمد مرتضوی انجام شده است؛ که نتایج آن اشاره دارد به
اینکه ارائه راهکارهایی در جهت معماری منطبق بر رویکرد اکوتوریسم  ،گامی برای حفظ  ،گسترش و ارنقا محیطزیست که در
راستای آن ارتقا صنعت گردشگری و پس از آن رونق اقتصاد را در پی دارد(.محمد) پژوهش دیگر در رابطه با اقامتگاه های
گردشگری در توسعه گردشگری در شهر مشهد است که توسط مجید پورریحان و ندا قاسم نیا در سال  1030با استفاده از روش
نمونه گیری صورت گرفته ای است ؛ طی محاسبات و آمار توصیفی از جداول فراوانی درصدها  ،میانگین ها و انحراف معیار ها و
همچنین متغیرهای پژوهش به این نتیجه رسیده اند که برای باال بردن رضایت مندی گردشگران و نیز آگاهی از نیازها و خواسته
های فردی آنها توجه هرچه بیشتر به اقامت گردشگران  ،به ویژه گردشگران داخلی بهمنظور توسعه گردشگری شهر مشهد و
رضایت مندی آنها از محل اقامت خود ،هتل ها و آپارتمان ها باید در اولویت های برنامه توسعه گردشگری قرار گیرند(.کریم پور
ریحان ,قاسم نیا  )et al. 2016امینیان و همکاران در سال  1031در مقاله ای با عنوان بررسی فرصت ها و چالش های توسعه
پایدار اکوتوریسم در ایران در راستای هدف معرفی اکوتوریسم و نقش فعالیت های اکوتوریسم در توسعه پایدار محیطزیست و منابع
طبیعی است و به این نتیجه رسیده اند که اکوتوریسم باید با نگرشی سیستمی توسعه یابد و پویایی و پایایی را به طور توامان داشته
باشد( .امینیان و همکاران )1031،پژوهشی در سال  1030توسط احمدیان و همکارانش محقق گردیده است با عنوان توسعه پایداری
گردشگری که نتایج یافته های این پژوهش این چنین نشان می دهد که مهمترین دستاوردهای توسعه پایدار گردشگری عبارتند از
توجه همزمان به ابعاد اکولوژیکی ،اقتصادی و فرهنگی اجتماعی ،بهره گیری از رویکرد کل نگر در توسعه گردشگری ،برنامه ریزی
از پایین ب ه باال ،کنترل آلودگی ها ،توجه به رشد آگاهی اجتماعات محلی و توجه به عدالت درون نسلی و بین نسلی در توسعه
گردشگری است( .احمدیان و همکاران)1030 ،

اکوتوریسم
پایدار

نمودار  :1مراحل تشکیل اکوتوریسم پایدار (ماخذ :نگارندگان)

اکولوژی  :اکولوژی به معنی بررسی محل زندگی جانداران است ولی اصطالحاً به« اثرات محیط بر موجودات زنده ،اثرات
موجود زنده بر محیط و روابط متقابل بین موجودات زنده »اطالق میگردد(اردکانی .)1033
توریست یا گردشگر :گردشگر کسی است که بهمنظور تفریح ،بازدید از نقاط دیدنی ،معالجه ،تجارت ،ورزش یا زیارت ،به
جایی غیر از مکانی که در آن اقامت دارد سفر میکند ،مشروط بر این که حداقل مدت اقامت او از 24ساعت کمتر و از شش ماه
بیشتر نباشد( .مرادی )1042،
معماری پایدار  :کاربرد مفاهیم پایداری و توسعه پایدار در معماری مبحثی به نام معماری سبز یا معماری اکولوژیکی یا
معماری پایدار را به وجود آورده است (توالیی .)1033،وظیفهای که بر گردن معماری پایدار میباشد در واقع کاهش آسیبهایی
است که طراحی و اجرای ساختمانها ممکن است بر منابع طبیعی ،منابع انرژی و محیطزیست بر جای بگذارد.
واژه اکوتوریسم پایدار :در ادبیات فارسی طبیعت گردی نام گرفته و گرایشی نو و پدیده ای نسبتاً تازه در صنعت جهانگردی
است که تنهـا بخشی از این صنعت را تشکیل میدهد ( )Rezvani 2001اکوتوریسم یا طبیعتگردی گونه ای از جهـانگردی
اسـت کــه رو بــه رشــد دارد و افــرادی را کــه از زنــدگی در شهرهای شلوغ به ستوه آمـده انـد ،بـه سـوی خـود جـذب می
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کند (Zaker, Ghaffari et al. 2007).اکوتوریسم یکی از انواع توریسم محسوب میشود .منظور از اکوتوریسم ،آن نوع از
توریسم است که با محیطهای طبیعی و بکر و همچنین نواحی حفاظت شده مرتبط است .اکوتوریسم به حفظ اکوتوریسم کمک
میکند و برای منابع طبیعی و ارزشهای بومی جوامع محلی ،احترام و ارزش قائل است (زاهدی) 43: 1030 ،اکوتوریسم یا گردشگری
را اقتصاددانان صادرات نامرئی نامیده اند (رضوانی )3: 1042،توریسم طبیعی در مناطق بدون انجام هرگونه اقدام حفاظتی انجام
میشود در حالی که عناصر مختلف اکوتوریسم یکپارچه و دارای برنامه منظمی در گردشگری طبیعت است ،لذا توریسم طبیعی بر
روی مناطق طبیعی تأثیر خواهد گذاشت (درام )03:1030
تاثیرات گردشگری بر رشد اقتصادی :تئوریها بیانگر این است که افزایش گردشگری بهویژه در کشورهای کمدرآمد که
امکان صنعتیشدن سریع را ندارند ،میتواند منجر به تنوع اقتصادی بدون اتکای بیش از حد به صادرات سنتی شود.
این بخش از اثرات ،باعث ایجاد اشتغال مستقیم و کسب درآمدهای ارزی از طریق تولید و فروش کاالها و خدمات به
گردشگران میشود ()Butcher, Fairweather et al. 2003
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نمودار  :2تاثیرات گردشگری بر عملکرد اقتصادی(ماخذ :نگارندگان مبتنی بر منبع ذکر شده)

 -2-4تاثیرات گردشگری بر وضعیت اجتماعی فرهنگی
گردشگری صنعتی پویا و رقابتی همراه با اثرات مستقیم بر جنبه های اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی و اقتصادی جوامع بوده
وبهعنوان محرک اصلی پیشرفت اجتماعی-اقتصادی و مؤثرترین خدمات فرهنگی اکوسیستمها ( Hernández-Morcillo,
 )Plieninger et al. 2013مطرح میباشد .توسعه صنعت گردشگری از نظراجتماعی میتواند موجب افزایش رضایتمندی (خالق
پناه و جهانی  )1031،مدرن سازی مقصد ،احیای هنرهای سنتی ،اتحاد جوامع محلی ،ایجاد امکانات و جاذبههای
جدید )McGehee and Andereck 2004(،ایجاد صلح اجتماعی وروابط دوستانه ،بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی (King,
)) Pizam et al. 1993برانگیختن فعالیت های فرهنگی))(Korca 1996احیا و حفظ آثار تاریخی و باستانی (Akis,
) )Peristianis et al. 1996و افزایش تعامل میان مردم محلی و گردشگران ،حفظ ارزشهای فرهنگی و مشارکت فعاالنه جوامع
بومی در معرفی فرهنگ و آداب و رسوم سنتی به گردشگران گردد .هم چنین از یک دیدگاه اجتماعی،پیشرفت فعالیت های
گردشگری میتواند موجب افزایش تخلفات ،جرایم سرقت و مصرف مشروبات الکلی گردد ))(King, Pizam et al. 1993لذا
جهت توسعه اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده الزم است به مسئله ی فرهنگ و آرامش جوامع بومی توجه خاصی مبذول گردد.

 -3-4اثرات زیستمحیطی گردشگری
گردشگری در مناطق حفاظت شده دربردارنده ی سود و هزینه هایی بوده که اغلب ،این اثرات در تعامل با یکدیگر قرار دارند.
از آغاز ،مناطق حفاظت شده جهت حفاظت از برخی فرایندهای بیوفیزیکی یا شرایطی از قبیل  :جمعیت حیات وحش ،زیستگاه ها،
چشم اندازهای طبیعی یا میراثهای فرهنگی ایجاد شده اند )Eagles, McCool et al. 2002(.به طورکلی منافع بالقوه
گردشگری در مناطق حفاظت شده عبارتند از:
بهبود فرصت های اقتصادی

حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی

نمودار :3منافع بالقوه گردشگری(ماخذ :نگارندگان)
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ویتروویوس معتقد به شش عامل اساسی زیبا شناختی در ساختمان بود(روشن و شریف نژاد:)1030
شش عامل زیبایی شناسی
نسبت اندازه های اجزاء ساختمان با یکدیگر و با کل ساختمان

ارتباط بین اجزاء ساختمان و نظم آنها در کل ساختمان

ظرافت ظاهری هرکدام از اجزاء و کل ساختمان

تجهیز ساختمان به ترکیبی که متناسب با نوع استفاده بنا باشد

تناسب هزینه با عملکرد و مصالح به کار رفته

تناسب مدوله بین تک تک اجزاء و کل ساختمان

نمودار  :4شش عامل زیبا شناختی از دیدگاه ویتروویوس(ماخذ :نگارندگان مبتنی بر منبع ذکر شده)

 -5روش تحقیق
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تحقیق حاضر از نوع توصیفی  -تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است .در این تحقیق جهت جمع آوری اطالعات و نیز
تجزیه و تحلیل آنها روشهای اسنادی و پیمایشی مورداستفاده قرار گرفت .ابتدا با استفاده از روش اسنادی ،کتابها ،مقاالت معتبر،
چارچوب نظری پژوهش تدوین شد و سپس با استفاده از پرسشنامه مبتنی بر شاخصهای اصلی تحقیق ،شناسایی دیدگاه گردشگران
در طراحی کمپهای تفریحی گردشگری در جهت رونق گردشگری با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی عاملی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .گردشگران اقامتی کمپهای تفریحی گردشگری استان گیالن بهعنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفته
شدند که از طریق پرسشنامه محقق ساخته ،مورد پرسشگری قرار گرفتند .با توجه به محدود بودن حجم جامعه از جدول مورگان
برای تعیین حجم نمونه آماری استفاده شده است .پس از بررسی پرسشنامه های جمع آوری شده ،تعداد  433پرسشنامه جهت
تجزیه و تحلیل مفید تشخیص داده شدند .پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر پژوهشهای پیشین در دو بخش طراحی شد .بخش
اول سؤاالت جمعیت شناختی پاسخگویان از قبیل :سن و جنس و تحصیالت و ...را در برمی گرفت .بخش دوم و اصلی پرسشنامه
بر اساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت تدوین گردیدکه این طیف پنج گزینهای (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد)بود .این
شاخص ها با مطالعه تحقیقات پیشین که به برخی از آنها در پیشینه تحقیق اشاره شد ،شناسایی و انتخاب شدند .سه شاخص
کلی:زیستمحیطی ،عملکردی،زیبایی شناختی را در برمیگیرد .ازآنجایی که شاخصها کلی هستند ،جهت سنجش هر یک از آنها
باید گویه هایی را در نظر گرفت که در واقع این گویه ها سؤاالت اصلی تحقیق را شامل شدند .پایایی و روایی پرسشنامه نیز از
طریق روشهای آمار توصیفی و استنباطی تمامی شاخص های آماری میانگین ،واریانس ،انحراف معیار ،انحراف استاندارد و همچنین
همبستگی بین متغیرها محاسبه و در قالب جداول و نمودارهای مختلف تنظیم طریق آزمون  Tتک نمونه ای توسط نرم افزار
 SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 -6معرفی منطقه مورد مطالعه
استان گیالن با مساحتی در حدود  12411کیلومترمربع در میان رشته کوه های البرز و تالش در شمال ایران قرارگرفتـه اسـت.
البـرز غربی مانند حصاری استان گیالن را در بر گرفته و بلندترین قله آن فک یا درفک (آشیانه عقاب) نام دارد .جلگه گیالن حد در
واسط کوه و دریا ،با ارتفاعی در حدود  00متر پایینتر از سطح دریاهای آزاد تا  140متری از سطح دریا ،گسترده شده است .این
جلگـه در حدود یک سوم از مساحت استان را به خود اختصاص داده که به دو بخش عمده شرق و غرب گیالن تقسیم میشود.

تصویر  :1موقعیت استان گیالن در نقشه
کشوری

تصویر :2نقشه استان گیالن

تصویر  :3موقعیت کمپینگهای
تفریحی
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 -7توصیف و تحلیل دادهها
در این تحقیق از فنون آمار توصیفی شامل جداول فراوانی و نمودار میلهای برای تجزیهوتحلیل دادههای جهت شناختی
نمونهآمای استفاده شده است و با استفاده از آزمونهای پارامتریک بررسی و صحت و سقم فرضیات تحقیق پرداخته شده است.

 -1-7تحلیلهای توصیفی
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گردشگران اقامتی کمپهای تفریحی گردشگری استان گیالن بهعنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفته شدند که از طریق
پرسشنامه محقق ساخته ،مورد پرسشگری قرار گرفتند .با توجه به محدود بودن حجم جامعه از جدول مورگان برای تعیین حجم
نمونه آماری استفاده شده است .پس از بررسی پرسشنامه های جمع آوری شده ،تعداد 433پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل مفید
تشخیص داده شدند .پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر پژوهشهای پیشین در دو بخش طراحی شد .بخش اول سؤاالت جمعیت
شناختی پاسخگویان از قبیل :سن و جنس و تحصیالت و ...را در برمی گرفت .بخش دوم و اصلی پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج
گزینهای لیکرت تدوین گردیدکه این طیف پنج گزینهای (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد)بود .این شاخص ها با مطالعه
تحقیقات پیشین که به برخی از آنها در پیشینه تحقیق اشاره شد ،شناسایی و انتخاب شدند .سه شاخص کلی:زیستمحیطی،
عملکردی،زیبایی شناختی را در برمیگیرد .ازآنجایی که شاخصها کلی هستند ،جهت سنجش هر یک از آنها باید گویه هایی را در
نظر گرفت که در واقع این گویه ها سؤاالت اصلی تحقیق را شامل شدند .پایایی و روایی پرسشنامه نیز از طریق روشهای آمار
توصیفی و استنباطی تمامی شاخص های آماری میانگین ،واریانس ،انحراف معیار ،انحراف استاندارد و همچنین همبستگی بین
متغیرها محاسبه و در قالب جداول و نمودارهای مختلف تنظیم و از طریق آزمون فریدمن توسط نرم افزار SPSSمورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل پرسشنامه های تکمیل شده بهصورت زیر میباشد:
الف) آماره های توصیفی:
جدول  :1توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
(منبع :نگارندگان)
فراوانی
زن
مرد
کل

113
34
433

درصد
03,3
21,3
133

اطالعات جدول باال نشان می دهد که 133درصد پاسخگویان  %03جنسیت خود را زن و کمترین درصد  21درصد نیز جنسیت
خود را مرد گزارش کرده اند.
جدول  :2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی
(منبع :نگارندگان)
20-25
26-30
31-35
35+

فراوانی

درصد

14
51
84
51
200

7.0
25.5
42.0
25.5
100.0

کل
اطالعات جدول باال نشان می دهد که  133درصد پاسخگویان  %24گروه سنی خود را  03-42و کمترین درصد  4درصد نیز
گروه سنی خود را  40-43سال گزارش کرده اند.
جدول :3توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیالت
(منبع :نگارندگان))
زیر دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر

فراوانی

درصد

16

8.0

25

12.5

128

64.0

31

15.5

اطالعات جدول باال نشان می دهد که 133درصد پاسخگویان  %22تحصیالت خود را لیسانس کمترین درصد  3درصد نیز
تحصیالت خود را زیر دیپلم گزارش کرده اند.
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ب -آماره های توصیفی سواالت پرسشنامه

.06588
.07652
.07612
.09171
.06551
.09619
.08051
.07572
.07971
.07107
.10119
.06836
.07367
.07186
.07996
.07210
.07119
.07850
.10291
.07238
.06386
.08086
.07398
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جدول  :4آمارههای توصیفی سؤاالت پرسشنامه (منبع :نگارندگان)
انحراف معیار
میانگین
طراحی کمپ تفریحی گردشگری تا چه اندازه در ایجاد فرصت های شغلی جدید موثر
.93163
3.5800
است؟
طراحی کمپ تفریحی گردشگری تا چه اندازه در مشارکت مردم محلی موثر است؟
1.08211
3.5700
طراحی کمپ تفریحی گردشگری تا چه اندازه در دست یابی به توسعه پایدار کمک می
1.07652
3.6300
کند؟
طراحی کمپ تفریحی گردشگری تا چه اندازه در کاهش آلودگیها موثر است؟
1.29704
2.1900
توسعه بازار طبیعت گردی تا چه اندازه در طراحی کمپ تفریحی گردشگری موثر
.92639
3.6900
است؟
طراحی کمپ تفریحی گردشگری تا چه اندازه در کنترل حریم های زیستمحیطی
1.36028
2.3300
موثر است ؟
طراحی کمپ تفریحی گردشگری تا چه اندازه در کنترل اتالف انرژی موثر است؟
1.13859
3.5100
طراحی بنا با توجه به توپوگرافی و شیب زمین
1.07090
3.6700
توجه به مورفولوژی زمین
1.12728
3.6600
استفاده از آهک های مرجانی
1.00506
3.5700
استفاده از مصالح بومی در اجرای ساختمان و یا در تزئینات بنا
1.43103
2.6800
استفاده از پوشش های گیاهی بومی
.96679
3.5000
حفظ و استفاده از گیاهان بومی منظقه بهمنظور معرفی این گیاهان و کمک به
1.04184
3.8000
اکوتوریسم پایدار
توجه به آب و هوای مرطوب و رطوبت نسبتا باال در کمپ
1.01620
3.6500
استفاده از آب دریا در جهت منظر سازی و جذب توریست
1.13084
3.7400
ها
توریست
طراحی بنا با توجه شرایط اقلیمی در جهت آسایش برای
1.01961
3.8400
حفظ و تقویت گونه های جانوری متنوع در کمپ در جهت ارتقاء صنعت اکوتوریسم
1.00671
3.4600
الهام از موجودات زنده در جهت طراحی کمپ توریستی گردشگری
1.11021
3.5600
طراحی کمپ به گونه ای باشد که همواره آسایش اقلیمی در داخل و محوطه آن برای
1.45537
2.9500
گردشگران محیا باشد.
توجه به جهت شمالی-جنوبی بنا بهمنظور آسایش اقلیمی در داخل و قسمت های
1.02354
3.7600
مختلف کمپ
الهام از معماری بومی در جهت طراحی کمپ تفریحی گردشگری
.90315
3.7800
هماهنگی با طبیعت اطراف در جهت انطباق بنا با طبیعت
1.14352
3.6700
استفاده از جاذبههای در طراحی بنا
1.04622
4.0300
قرار گیری نمونه ای از جاذبههای طبیعی در داخل کمپ بهمنظور معرفی جاذبههای
.91333
3.7000
گردشگری داخلی و خارجی
طراحی فعالیت های مختلف در قسمت های مختلف کمپ بهمنظور راحتی گردشگران
1.07390
3.3500
و آشنایی آنها با صنایع بومی
طراحی کمپ تفریحی بهمنظور باالبردن سرانه گردشگری
1.08178
3.6600
طراحی محوطه کمپ بهصورت انعطاف پذیر بهمنظور امکان برگزاری مراسم در جهت
1.10454
3.8100
معرفی جاذبههای گردشگری
امکان برگزاری گالری ها ،نمایشگاهها در محوطه بهمنظور جذب گردشگران کمپ
1.13328
3.1100
های تفریحی گردشگری
طراحی کمپ تفریحی به گونه ای که امکانات الزم برای تمامی افراد گردشگر اعم از
1.09172
3.7100
سالخوردگان و معلولین فراهم گردد
توجه به حمل و نقل سبز
1.13647
3.4300
ایجادتباینات فضایی (سایه و روشن ها :باز وبسته  ،طبیعی و انسان ساخت جهت
.99627
4.1800
جذابیت فضاهای داخل کمپ ها)
طراحی فضا در کمپ به گونه ای باشد که عالوه بر استفاده داخل از بنا محوطه بنا
1.17679
3.3900
نیز قابلیت برگزاری مراسم باشد.
هماهنگی با طبیعت
1.15088
3.3900
اطراف
هماهنگی با بناهای
1.01699
4.0300

خطای معیار

.06458
.07594
.07649
.07810
.08013
.07720
.08036
.07045
.08321
.08138
.07191
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ایجاد تنوع و جذابیت بصری از طریق استفاده از گیاهان بومی،مصالح بومی
ایجاد دلپذیری منظر از طریق استفاده از پوشش های گیاهی و جانوری در طراحی بنا
استفاده از اجرای طبیعی در طراحی بنا
توجه به مقیاس انسانی در طراحی بنا جهت تطابق انسان با طبیعت
الهام از جاذبههای گردشگری ،طبیعی و فرهنگی  ،اجتماعی
توجه به ایمنی و امنیت گردشگران
استفاده از گیاهان ،آب  ،نور و ...جهت ایجاد غنای حسی در داخل وخارج کمپ
طراحی کمپ تفریحی گردشگری تا چه اندازه در ایجاد فرصت های شغلی جدید موثر
است؟

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

2.9100
3.4900
2.8300
3.7900
3.6600
3.9200
3.9700

1.63563
1.03696
1.61061
1.05426
1.14497
.92622
1.06526

.11566
.07332
.11389
.07455
.08096
.06549
.07533

3.8000

1.03215

.07298

اطالعات جدول باال نشان می دهد که میانگین سواالت به دست آمده در حد متوسط به باال می باشد زیرا کلیه شاخص های
به دست آمده بیشتر ازمیانگین فرضی ما یعنی عدد  0می باشد.

 -2-7آماره های استنباطی
جدول  :5نتایج آزمون تی تک نمونهای میزان اهمیت مؤلفههای زیستمحیطی در طراحی کمپهای تفریحی گردشگری
(منبع :نگارندگان)

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)21 :تابستان 2042

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

عدد تی

درجه آزادی

سطح معنی داری

200

.03798

.53719

3.5894

94.496

199

.000

بررسی نتایج ارائه شده در جدول حاکی از آن است که
در خصوص میزان اهمیت مولفه های زیستمحیطی در
طراحی کمپ تفریحی گردشگری تفاوت معناداری بین
میانگین نمونه و میانگین فرضی جامعه در سطح معناداری
3/31وجود دارد ( .)t=32,23نتایج حاکی از آن است که
اهمیت مولفه های زیستمحیطی در طراحی کمپ تفریحی
گردشگری درحد متوسط به باال می باشد.
نمودار  -5آزمون تی تک نمونهای میزان اهمیت مؤلفههای
زیستمحیطی (منبع :نگارندگان)
جدول  :6نتایج آزمون تی تک نمونهای میزان اهمیت مؤلفههای عملکردی در طراحی کمپهای تفریحی گردشگری
(منبع :نگارندگان)
تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

عدد تی

درجه آزادی

سطح معنی داری

200

3.5117

.71291

.05041

69.66

199

.000

بررسی نتایج ارائه شده در جدول حاکی از آن است که
در خصوص میزان اهمیت مولفه های عملکردی در طراحی
کمپ تفریحی گردشگری تفاوت معناداری بین میانگین
نمونه و میانگین فرضی جامعه در سطح معناداری 3/31وجود
دارد ( .)t=23,22نتایج حاکی از آن است که اهمیت مولفه
های زیستمحیطی در طراحی کمپ تفریحی گردشگری
درحد متوسط به باال می باشد.
نمودار  -6آزمون تی تک نمونهای میزان اهمیت مؤلفههای
زیستمحیطی (منبع :نگارندگان)
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جدول :7نتایج آزمون تی تک نمونهای میزان اهمیت مؤلفههای زیباشناختی در طراحی کمپهای تفریحی گردشگری
(منبع :نگارندگان)
تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

عدد تی

درجه آزادی

سطح معنی داری

200

3.5964

.56466

.03993

90.07

199

.000

بررسی نتایج ارائه شده در جدول حاکی از آن است که
در خصوص میزان اهمیت مولفه های زیبایی شناختی در
طراحی کمپ تفریحی گردشگری تفاوت معناداری بین
میانگین نمونه و میانگین فرضی جامعه در سطح معناداری
3/31وجود دارد ( .)t=90.07نتایج حاکی از آن است که
اهمیت مولفه های زیبایی شناختی در طراحی کمپ تفریحی
گردشگری درحد متوسط به باال می باشد.
نمودار  -6آزمون تی تک نمونهای میزان اهمیت مؤلفههای
زیستمحیطی (منبع :نگارندگان)

ب)نتایج آزمون فریدمن از متغیرها

3.59
4,24
3.51

مولفه های عملکردی
مولفه های زیستمحیطی
مولفه های زیبا شناختی
نتیجه گیری

2.09
2.07
1.91

اول
دوم
سوم
df= 2

sig=0/048

Value=5.48

نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان می دهد که
مهمترین مولفه در طراحی کمپ تفریحی گردشگری،
مولفههای عملکردی  0,03بوده و کم اهمیت ترین عامل
نیز مولفه های زیبایی شناختی بوده واین رابطه به لحاظی
نیز تائید شده است زیرا سطح معنی داری که به دست آمده
کمتر از  3/30می باشد.
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جدول  :8نتایج آزمون فریدمن پیرامون اولویتبندی مؤلفههای مؤثر در طراحی کمپهای تفریحی (منبع :نگارندگان)
رتبه
میانگین رتبه
میانگین

نمودار  -6آزمون تی تک نمونهای میزان اهمیت مؤلفههای
زیستمحیطی (منبع :نگارندگان)
جدول  :9زمون آلفای کرونباخ سواالت پرسشنامه
Reliability Statistics
N of Items
42

N
30
30
30
30
30
30
30
30

Cronbach's Alpha
.899

جدول  :11آزمون آلفای کرونباخ سواالت پرسشنامه (منبع نگارندگان)
Mean
Std. Deviation
.71840
1.00344
1.08755
1.23596
.76489
1.20583
.88409
1.05318

3.6333
3.6000
3.7000
1.7000
3.6333
1.8333
3.6667
3.8333

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
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Std. Deviation

N

3.8333
3.6667
2.3333
3.3667
3.6667
3.4667
3.9000
4.0333
3.4333
3.4000
1.6000
3.4333
3.8667
3.8667
4.2333
3.7333
3.4333
3.6667
3.8667
2.9667
3.7333
3.4333
4.3333
3.1667
3.3000
4.1000
2.0333
3.2000
1.6333
3.4667
3.7000
3.8333

.98553
.95893
1.49328
1.06620
.95893
.93710
.99481
.88992
1.10433
1.06997
1.16264
.85836
.86037
1.00801
.85836
.94443
.85836
.95893
.97320
1.12903
1.22990
.97143
.84418
.91287
1.11880
.95953
1.65015
.96132
1.09807
1.10589
.87691
1.01992

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

x41
x42

3.8333
3.5000

.94989
1.07479

30
30
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Mean
x9
x10
x11
x12
x13
x14
x15
x16
x17
x18
x19
x20
x21
x22
x23
x24
x25
x26
x27
x28
x29
x30
x31
x32
x33
x34
x35
x36
x37
x38
x39
x40

Item-Total Statistics
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13
x14
x15
x16
x17
x18
x19
x20
x21
x22

Scale Mean if Item
Deleted

Scale Variance if
Item Deleted

Corrected Item-Total
Correlation

Cronbach's Alpha if
Item Deleted

139.0000
139.0333
138.9333
140.9333
139.0000
140.8000
138.9667
138.8000
138.8000
138.9667
140.3000
139.2667
138.9667
139.1667
138.7333
138.6000
139.2000
139.2333
141.0333
139.2000
138.7667
138.7667

362.207
353.551
353.857
350.616
350.690
360.579
355.275
342.441
348.303
347.275
344.286
344.685
343.551
348.420
344.892
345.145
340.166
347.013
355.137
349.683
343.909
354.254

.088
.280
.247
.281
.484
.068
.272
.554
.431
.474
.336
.488
.581
.453
.521
.581
.583
.426
.197
.458
.642
.260

.900
.898
.899
.898
.896
.902
.898
.894
.896
.895
.898
.895
.894
.896
.895
.894
.894
.896
.900
.896
.894
.898

34

Cronbach's Alpha if
Item Deleted

Corrected Item-Total
Correlation

Scale Variance if
Item Deleted

Scale Mean if Item
Deleted

.897
.897
.895
.895
.894
.893
.894
.896
.897
.895
.895
.895
.904
.895
.898
.898
.894
.896
.899
.896

.360
.337
.547
.528
.564
.607
.534
.421
.334
.494
.487
.501
.078
.466
.279
.307
.609
.417
.217
.425

352.800
352.300
346.924
345.413
343.840
338.644
339.403
348.924
353.803
347.499
343.678
346.326
357.559
347.495
352.414
351.178
344.547
348.234
356.441
346.947

138.4000
138.9000
139.2000
138.9667
138.7667
139.6667
138.9000
139.2000
138.3000
139.4667
139.3333
138.5333
140.6000
139.4333
141.0000
139.1667
138.9333
138.8000
138.8000
139.1333

x23
x24
x25
x26
x27
x28
x29
x30
x31
x32
x33
x34
x35
x36
x37
x38
x39
x40
x41
x42

 -8آزمون فرضیات
فرضیه اول :کالبد کمپهای تفریحی-گردشگری باید به گونه ای طراحی گردد :عالوه بر اینکه آسایش فیزیولوژیکی ،ذهنی و
آسودگی انسانها را برطرف می کند ،باید در راستای احیائ و تقویت صنعت گردشگری (اکوتوریسم) نیز گام بردارد.
یکی از مهمترین عوامل و ویژگی ها در طراحی کمپهای تفریحی گردشگری که باعث جذب توریست می شود ،وجود عوامل
کاربردی ،کالبدی و عملکردی می باشد .برای گردشگران یا مسافران آسایش و بذت بردن از فضا و همچنین آرامش بسیار اهمیت
دارد ؛ به همین علت در این میان آرامش روحی و روانی رگشدگران یا توریست و راحتی آنها در گرو تسهیالت کالبدی ،عملکردی
و ارتباطی است.
به همین علت وجود امکانات کافی در جذب توریست حائز اهمیت است .ارزیابی سواالت پرسشنامه نشان می دهد که اکثریت
افراد سواالت مولفه های عملکردی را متوسط ،زیاد و خیلی زیاد اعالم کرده اند .طبق آزمون فریدمن مولفه های عملکردی به طور
میانگین  0,03و میانگین رتبه آن  4,33است و در رتبه اول قرار گرفته است .پس با این حال مولفه های عملکردی با اهمیت ترین
مولفه ها در طرحی کمپهای تفریحی گردشگری هستند.
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اطالعات جدول باال نشان می دهد که مقدار پایایی به دست آمده در حد مطلوبی می باشد زیرا مقدار پایایی به دست آمده
بیشتر از  3/4می باشد.

فرضیه دوم  :توجه به مسائل زیستمحیطی  ،جوامع گیاهی و جانواری در طراحی کمپهای تفریحی گردشگری گام موثری
در توسعه اکوتوریسم می تواند باشد و در ارتقا کمی و کیفی صنعت توریسم موثر است.
تمایل زیاد گردشگران به سفر باعث شده تا نرخ ساخت و ساز هتلها و اقامتگاهها در طبیعت (مخصوصا در جنگل بارانی)
بیشتر شود و در پی آن عادات طبیعی حیوانات به هم بخورد .مشاهده حیوانات و ورود به قلمرو آنها ممکن است بسیاری از آنها را
بترساند و در رفتار عادی آنها اختالل ایجاد کند .عکس برداری از حیات وحش و زیستگاه آنها ،قدم زدن در قلمرویشان و فعالیت
های تفرجی دیگر  ،موقعیت های تنش زا بر آنها ایجاد و اثرات منفی بر رویشان می گذارد.
در زیستگاه های حساس ،حضور گردشگران و ازدحام آنها موجب فشردگی جمعیت حیوانات ،تغییر عملکرد آنها اعم از :
استرس ،تولید مثل  ،آشفتگی حیات وحش می گردد که همه این مسائل دارای شواهد و مدارک بسیاری هستند که توسط محققین
در حوزه زیستگاه حیات وحش به وجود آمده است.
ارزیابی سواالت پرسشنامه نشان می دهد که اکثریت افراد سواالت مولفه های زیستمحیطی را متوسط ،زیاد و خیلی زیاد
اعالم کرده اند .طبق آزمون فریدمن مولفه های زیستمحیطی به طور میانگین  4,24و میانگین رتبه آن  4,34است و در رتبه دوم
قرار گرفته است.
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فرضیه سوم :به نظر می رسد توجه به مسائل زیبا شناختی در طراحی کمپهای تفریحی گردشگری یکی از ویژگی هایی است
که می تواند در جهت جذب توریست موثر باشد.
آزمون این فرضیات با توجه به اطالعات جمع اوری شده توسط محقق و مشاهدات میدانی و همچنین ماهیت موضوع ،با
استفاده از روش آماری صورت پذیرفته است.
بهمنظور اثبات فرضیات ،متغیرهای پژوهش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند .از نتایج آماری پرسش نامه ها می توان دریافت
که مسائل زیبا شناختی در طراحی کمپهای تفریحی گردشگری اهمیت دارد اما نسبت به مولفه های دیگرد اهمیت آن کمتر است.
گردشگران یا مسافران پاسخ دهنده به پرسشنامه ها مولفه های زیبا شناختی (سواالت مربوط به زیبا شناختی) را در حد متوسط به
باال پاسخ داده اند .میانگین به دست آمده از مولفه های زیبا شناختی طبق آزمون فردمن  0,01و میانگین رتبه آن برابر با 1,31
است پس این فرضیه تایید شده است زیرا کمتر از عدد فرضی ما یعنی عدد  0است.

 -9نتیجه گیری
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اکوتوریسم گرایشی نوین در صنعت گردشگری است .کمپهای تفریحی گردشگری امروزه نقش مهمی در راستای توسعه و
جذب توریست ایفا می کند .این نقش ابعاد گسترده اقتصادی ،اجتماعی ،تفریحی و اکوتوریستی را به همراه دارد .گردشگران
خواهان اقامت در محیط های بکر طبیعی ،کمپینگ های ارزان با تسهیالت مناسب و فرم های خاص هستند که بتوانند آرامش خود
را حفظ کنند و روزهایی را به دور از هیاهو و تجمالت بگذرانند .پس در این میان با توجه به جایگاه معماری بهعنوان عنصری
وابسته با فرهنگ ،هنر ،محیط طبیعی و اهمیت وجود کمپهای تفریحی به طراحی معماری چنین مجموعه هایی در راستای
توریسم پایدار را نمی توان نادیده گرفت .در این پژوهش مولفه های مهم اعم از مولفه های زیستمحیطی ،مولفه های عملکردی و
مولفه های زیبایی شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که نتیجه تحلیل رتبه ای تفاوت میانگین ها از دیدگاه پاسخگویان
(گردشگران استان گیالن) در شهرهای مختلف بیانگر آن است که این مولفه ها در طراحی کمپهای تفریحی گردشگری در حد
متوسط به باال است که می تواند صنعت گردشگری را کنترل ،احیا و تقویت نماید .یکی از موارد مهم که در بناهایی همچون
کمپهای تفریحی گردشگری موثر «فرم» است که نباید به هیچ عنوان از آن صرفه نظر کرد .گردشگران هنگامی به منطقه جذب
می شوند که دارای جاذبههای متعدد گردشگری بسیاری باشد .گردشگری عالوه بر توسعه اقتصادی و نقش رفع نیازهای مردم
نقش جاذبه ای هم پیدا کرده است .مبحث ساخت و ساز و طراحی بنا مخصوصا کمپهای تفریحی گردشگری بسیاری مسئله یا
نقطه مرکز بسیار مهمی است  .در اینجاست که معماری مانند دیگر بخش ها می تواند به کمک صنعت گردشگری بیاید و در
ساخت آن ایفای نقش کند  .در نهایت باید چنین بیان کرد که کمپینگ های تفریحی گردشگری اشتغالزایی میکنند و توسعه
پایدار را برای روستاها از نظر اقتصادی ،اجتماعی و محیطی ارتقا میبخشند .همچنین ایجاد شغلهای مرتبط با کمپهای تفریحی و
توریسم توانسته است زمینه جلوگیری از مهاجرت مردم روستا به شهرهای بزرگ را فراهم سازد.

-11پیشنهادها
-

در این راستا براساس یافته های پژوهش راهکارهای ذیل پیشنهاد میشود:
حفظ و استفاده از گیاهان بومی منظقه بهمنظورمعرفی این گیاهان و کمک به اکوتوریسم پایدار
استفاده از مصالح بومی در اجرای ساختمان و یا در تزئینات بنا
هماهنگی با طبیعت اطراف در جهت انطباق بنا با طبیعت
طراحی کمپ تفریحی به گونه ای که امکانات الزم برای تمامی افراد گردشگر اعم از سالخوردگان و معلولین فراهم گردد
ایجاد دلپذیری منظر از طریق استفاده از پوشش های گیاهی و جانوری در طراحی بنا
بهبود صنایع دستی و ایجاد فروشگاه ها و نمایشگاه های صنایع دستی در جهت رونق گردشگری
اجرای برنامه های مدیریتی و مقررات زیست محیطی زیادی برای کنترل بازدیدکنندگان
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چرامین،م .ملک حسینی،ح .چرامین،آ .زعیمی،ح "،)1030(.نقش اکوتوریسم گردشگری در حفاظت از محیطزیست و توسعه
پایدار" ،دومین همایش ملی توسعه پایداراستان کهگیلویه و بویر احمد.
حیدری چیانه؛ رحیم(:)1033مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری .انتشارات سمت.
خالق پناه؛ ریحانه ،جهانی؛ علی( : )1032شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران عمومی و مناطق گردشگری محور
کرج-چالوس .نشریه محیطزیست طبیعی42-20)1( ،
داودی ،زینب؛ذبیحی ،حسین( : )1032اکوتوریسم و طراحی مجموعه اقامتی – توریستی راهکاری در راستای تقویت و ارتقا
صنعت گردشگری و کاهش اثرات زیستمحیطی (نمونه موردی :منطقه  44تهران) ،نشریات مطالعات جغرافیا ،عمران و
مدیریت شهری ،دوره اول ،شماره 1
درام اندی، 1033 ،مقدمه ای بر برنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم ،ترجمه محسن رنجبر ،چاپ اول ،انتشارات اییژ ،تهران.
رضوانی ،علی اصغر، 1042 ،جغرافیا و صنعت گردشگری ،انتشارات دانشگاه پیام نور ،تهران.
روشن؛مژگان ،شریف نژاد؛ جواد ( :)1030برسی اصول زیبا شناسی در طراحی معماری  ،ششمین کنفرانس بین المللی توسعه
پایدار و عمران شهری
زاهدی ،شمس السادات، 1030 ،مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار ،دانشکده عالمه طباطبایی ،تهران.
کریم پور ریحان ,م" ., et al. (2016).نقش اقامتگاههای گردشگری در توسعه گردشگری (مورد مطالعه شهر مشهد)".
فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی .100-103 :)4(3
م؛ مرادی ( : )1042مدیریت گردشگری اصول ،مبانی و مفاهیم کاربردی ،انتشارات آستان قدس رضوی ،چاپ اول
محمد ,م" .ارائه راهبردها و مالحظات معماری در شناسایی مؤلفه های مؤثر در طراحی اقامتگاه توریستی گردشگری با
رویکرد ارتقاء اکوتوریسم".
مظاهریان،ح .زیاری،ر "،)1030(.طراحی کمپهای تفریحی-گردشگری"  ،پژوهش های جغرافیای انسانی ،دوره،22شماره2
یورگ کورت ،گروتر()1030؛ زیبایی شناسی در معماری ،ترجمه مجتبی دولتخواه ،سولماز همتی،تهران ،انتشارات کتاب آبان.
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تاثیر اماکن مذهبی بر هوش معنوی گردشگران؛
مطالعه موردی :حرم مطهر رضوی
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چکـیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر اماکن مذهبی بر هوش معنوی گردشگران (مطالعه موردی حرم مطهر رضوی) صورت
گرفت .این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری تحقیق
حاضر شامل کلیه گردشگران شهر مشهد در سال  1400است که حجم نمونه مورد نیاز با استفاده از فرمول کوکران384 ،
نفر محاسبه شد که به روش نمونهگیری غیراحتمالی دردسترس انتخاب شدند .ابزار گردآوری در این پژوهش ،پرسشنامه
استاندارد بوده است که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد .جهت تجزیه و تحلیل دادههای
جمع آوری شده از روش مدلسازی معادالت ساختاری توسط نرم افزار لیزرل استفاده گردید .نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیر
قوی بازدید از مکان مذهبی بر هوش معنوی است ،همچنین براساس نتایج تحقیق مشخص شد که بازدید از مکان مذهبی
بر هر چهار بعد هوش معنوی گردشگران تاثیر دارد؛ و از بین این چهار بعد تاثیر بازدید از مکان مذهبی بر بر آگاهی متعالی
گردشگران ،نسبت به سه بعد دیگر بیشتر است .به نظر میرسد بازدید از مکان مذهبی با جستجویی روحانی-وجودی ،فرد
را به سوی نیرویی ماورایی پیش میببرد؛ بنابراین به گردشگران کمك میکند که به چشماندازی درونی دست پیدا کند وبه
سفری فراتر از زمان ومکان روند و به هوش معنوی دست یابند ،این موضوع می بایست مورد توجه برنامهریزان و
سیاستگذاران گردشگری در کشور قرار گیرد تا با برنامهریزی مناسب به معنویت در گردشگری توجه ویژه صورت گیرد.

واژگـان کلـیدی :اماکن مذهبی ،هوش معنوی گردشگران ،معنویت در گردشگری

 -8فارغ التحصیل کارشناس ارشد رشته گردشگری مذهبی ،دانشگاه علم و فرهنگ تهران
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این روزها که توجه بیش از حد به مسائل مادی و افزایش سرعت زندگی ،جوابگوی روحیه سرکش انسان نیست ،به نظر می
رسد انسان به دنبال اهدافی غیر از نان و سرپناه و بهانه ای واالتر برای زنده ماندن است ،لذا نیاز به کشف حقیقت و معنای هستی،
انسان را وادار میکند تا بعد غیرمادی و معنوی خود را جستجو و کشف کند ) .(Imani Khoshkhoo et al,2021در واقع
جستجوی معنای زندگی و رسیدن به کمال انگیزه اولیه آفرینش بشر بوده است و دلیل اصلی بروز احساس خال در انسان ،بحران
فقدان معنویت است (جیانگ 1و همکاران .) 2018 ،معنویت مفهومی است که به زندگی درونی اطالق می شود که امروزه تعریف آن
تا حدودی از دین جدا شده است ) (shirmohammadi and Abyaran, 2020معنویت یك فضیلت انسانی است که به
زندگی انسان معنا و هدف غایی بخشیده و منجر به ایجاد پیوند بین فرد با خود ،دیگران و جهان میگردد (ایمانی خوشخو و
شهرابی فراهانی .)1331 ،در این زمینه ،برای درک معنای زندگی و حل مشکالت ارزشی ،عالوه بر هوش عقالنی و عاطفی ،باید از
هوشی فراتر از هوش متعارف که تحت مفهوم «هوش معنوی» بیان میشود ،بهره برد ) .(Abdul Halim et al, 2021هوش
معنوی به عنوان اساس باورهای فردی نقش مهمی در زمینه های مختلف ،از جمله ارتقا سالمت روان فرد دارد دارد و منجر به
سازگاری بهتر فرد با محیط زندگی روزمره او میشود ) .(King & DeCicco, 2009از این رو در راستای مقابله با مشکالت و
چالشهای حاصل از زندگی مدرن ،همچون اضطراب ،بحران هویت ،احساس خودبیگانگی و افسردگی ،توجه به هوش معنوی ،یك
ضرورت است و شناخت و بررسی راه های تقویت هوش معنوی به منظور درک معنای بیشتر در زندگی دنیای امروز مورد تأکید
است .در این راستا سفر یك محیط ایدهآل است که میتوان تعالی و کمال را در آن جستجو کرد (چیر 2و همکاران .)2011 ،امروزه
دانشمندان ،گردشگری را مفهومی بیش از یك تجربه فیزیکی مفهومسازی میکنند .در این میان سفر یکی از ابزارهای جستجوی
خرد و تجربه برای ارتباط با سرزمین و طبیعت و خالق جهان و نیز یافتن معنا و مفهوم زندگی است ،از این رو گردشگری صرفاً یك
مسئله بی هدف نیست .(Imani Khoshkhoo et al., 2020) .براساس تحقیقات انجام شده توسط دانشمندان مختلف،
گردشگری برای اکثر مردم ،نه تنها یك مفهوم فیزیکی است ،بلکه شامل مجموعهای از تجارب معنوی نیز میباشد (ویلسون،
 .)2010گردشگری معنوی ،راهی برای یافتن هدف زندگی و کاوشی در زندگی است که به تعادل روح و روان بدن ،کمك می کند
(جیانگ و همکاران .)2018 ،لذا میتوان انتظار داشت که گردشگری به عنوان ابزاری برای القای معنای زندگی ،یافتن هویت و به
طور کلی هوش معنوی مورد استفاده قرار گیرد .با این حال تحقیقات در زمینه هوش معنوی در گردشگری از چند جهت دارای
شکاف است ،اوال تحقیقات در این زمینه بسیار محدود است (عبدالحلیم و همکاران2021 ،؛ Imani Khoshkhoo et al.
 ،)2020ثانیا تحقیقات انجام شده در زمینه کشورهای غربی نیز به دلیل تفاوتهای موجود در باورهای مذهبی و دینی این کشورها
با کشورهای مسلمان ،به سادگی قابل تعمیم نمیباشند.
در این میان ادراک گردشگر از عوامل فردی و محیطی در مکانهای گردشگری ،متضمن ایجاد و تقویت معنویت در گردشگر
است (ایمانی خوشخو و شهرابی فراهانی .)1331 ،به طور کلی ،مکان برای گردشگری بسیار اساسی است ،چرا که گردشگری طبق
تعریف شامل سفر از یك مکان به مکان دیگر است و از این رو ،ارتباط بین گردشگران و مکان هایی که به آنجا سفر می کنند،
ماهیت تجربه گردشگری ،از جمله بعد معنوی آن را تعیین می کند ) .(Sharpley, 2016عملکرد این اماکن از یك سو به
شخصیت و ارزشهای دینی و معنوی آن و از سوی دیگر به اهمیت آن به عنوان عنصری از میراث دینی و فرهنگی منطقه بستگی
دارد (اولت و دودا .)2020 ،به زعم اولت و ویدال ( )2018عملکرد یك مکان مقدس در فضای جغرافیایی و گردشگری تا حد زیادی
به اهمیت آن در آگاهی اجتماعی مذهبی زائران بستگی دارد .عبدالحلیم و همکاران ( )2021بیان کردند هوش معنوی در
گردشگری ،به مکانهای مقدس متفاوتی از جمله کلیسا برای مسیحیها ،معابد هندی برای هندوها ،مساجد برای مسلمانان مرتبط
است .در واقع مردم عموماً به مکانهای ارزشمندی جذب می شوند که در آنجا ،خود را جزئی از جهان میدانند .شخصی که به یك
مکان مذهبی مراجعه می کند می تواند معنای زندگی را پیدا کند و معنویت خود را افزایش دهد(عبادی .)2014 ،از دیدگاه معاصر،
گردشگری مذهبی منجر به افزایش معنویت فردی میشود ،در واقع تجربه گردشگر از مکانهایی با عناصر مقدس با معنویت
گردشگر ارتباط دارد (عبدالحلیم و همکاران .)2021 ،براین اساس دستیابی به هوش معنوی به عنوان یك نتیجه از بازدید از اماکن
مذهبی و مقدس تلقی میشود.
همانطور که توسط سازمان جهانی گردشگری ) (UNWTOنشان داده شده است ،ساالنه تقریباً ششصد میلیون سفر مذهبی
و معنوی ملی و بینالمللی اتفاق می افتد که  ٪40آنها در اروپا و بیش از نیمی از آنها در آسیا واقع شده اند .ایران نیز دارای پتانسیل
باالیی در زمینه گردشگری مذهبی میباشد که کالن شهر مشهد و حرم مطهر رضوی ازجمله مصادیق گردشگری مذهبی در کشور
و منطقه است و ساالنه میزبان میلیونها زائر ایرانی و غیرایرانی است .با این حال این موضوع که فرد ،به عنوان گردشگر مذهبی،
1 Jiang
2 Cheer
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در بازدید از سایتهای مذهبی ،به چه درک و شناختی ،در زمینه هوش معنوی و تأکید بر ابعاد غیرمادی وجودی انسان ،دست
مییابد ،مشخص نیست .بنا به مرور تحقیقات ،تحقیقات در زمینه مکان مذهبی و هوش معنوی در گردشگری بسیار محدود است .لذا با
توجه به اینکه امروزه بحران معنویت ،یك بحران جدید و نیازمند توجه است و محققان سفر و گردشگری را به عنوان ابزاری جهت
برونرفت از بحران بیگانگی در دنیای مدرن معرفی کردهاند و در عین حال نامشخص بودن رابطه بین این دو ،این مساله به عنوان
دغدغه محقق منجر به شکل گیری تحقیقی با هدف پاسخگویی به این سوال شد که« :ازدید از مکان مذهبی (حرم مطهر رضوی)
چه تاثیری بر هوش معنوی گردشگران دارد؟»

 -2مبانی نظری
 -1-2مکان مذهبی

 -2-2ویژگی های مکان مذهبی
به زعم عثمان و همکاران ( )2013مولفههای برآمده از مقیاسهای تجربیات مکان مذهبی نشان میدهد که بازدیدکنندگان
دارای تجربه چند بعدی در کلیساهای تاریخی شامل تجربه احساسی و معنوی و همچنین کسب دانش و یادگیری در کنار لذت
بردن از خود هستند
تجربه احساسی و معنوی :تجربه احساسی و معنوی یکی از مولفه هایی است که نقش چشمگیری در بازدیدکنندگان از
مکانهای مذهبی داشته است (عثمان و همکاران .)2013 ،مقدس بودن یك مکان می تواند از تجربیات احساسی افراد نشأت
بگیرد .تجربیات احساسی مردم در اماکن مقدس با پیشینه فردی و فرهنگی متفاوت است .به عنوان مثال ،بازدیدکنندگان مذهبی
ممکن است احساس قوی تری از حضور خدا در اماکن مقدس داشته باشند و از ارزشهای معنوی نهفته در آن مکانها آگاهی
بیشتری داشته ب اشند .عالوه بر این ،مردم مکانهای مقدس را با استفاده از تجربیات و ترجیحات مبتنی بر مکان خود که از ارزشهای
محلی و عبارات فرهنگی ایجاد شده است ،تشخیص میدهند (تامیادینی 2و همکاران.)2021 ،
دانش و یادگیری :مکانهای مذهبی روشهای متفاوتی برای جذب بازدیدکنندگان خود دارند .برخی از مکانهای مذهبی ممکن
است دارای یك ویژگی خاص ،مصنوعات یا نمایشگاه هایی باشند که تعداد قابل توجهی از بازدیدکنندگان را به خود جلب می کند.
مسلماً بازدیدکنندگان انتظار دارند از بازدید از مکانهای مذهبی یاد بگیرند و اطالعاتی کسب کنند و این یکی از انگیزه های آنها
برای بازدید از چنین مکان هایی است .عالوه بر این ،بازدیدکنندگان از بازدید مکانهای مذهبی لذت می برند زیرا اطالعات آنها را
در مورد تاریخ و ویژگیهایی که مکانهای مذهبی ارائه می دهند افزایش می دهد و در عین حال آنها مایلند پس از بازدید از
مکانهای مذهبی و ویژگی های آن بیشتر بدانند (عثمان و همکاران.)2013 ،
تحریك کنجکاوی :مکانهای مذهبی تالش می کنند تا راههای خوبی برای جلب بازدیدکنندگان خود با تحریك
فکری/کنجکاوی بیابند .بدیهی است که این یکی از اهداف اصلی بازدید از مکانهای مذهبی است .به منظور دستیابی به این
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اهمیت مکان برای هستی و هویت انسان مدتهاست که به رسمیت شناخته شده است) .(Sharpley, 2016مکان مقدس،
زمین مقدس ،فضای مقدس ،به مکانی گفته می شود که منزه یا روحانی تلقی می شود .این ممکن است یك ویژگی طبیعی باشد یا
از طریق نعمت اعطا شود .ممکن است این مکانها برای یك یا چند دین از اهمیت ویژه ای برخوردار باشند .غالباً چنین مکانهایی
زیارتگاه ،عبادتگاه یا مکان های مناسب برای مراقبه هستند.صرف نظر از ساخت یا استفاده ،این مناطق ممکن است دارای انواع
مناسك یا تابو شامل محدودیت برای بازدیدکنندگان یا اقدامات مجاز در فضا باشد .چنین مکانهایی ممکن است کانون زیارت،
جذب زائران از فواصل دور یا مکانهای مهم برای مردم محلی باشد (یانتا.)2021 ،1
مکان مذهبی شامل سفر به مکانی است که در آن دیدار با خدا یا شخصیتهای مقدس محوری در سیستم اعتقادی یا کیهان
شناسی فرد رخ میدهد .مکانهای مذهبی به قلمرو مقدس در مکانهای طبیعی و دست ساز بشر مانند معابد ،کوه ها ،کلیساهای
جامع ،نخلستان ها ،مکان های سکوالر و غیره تعریف می شود .چنین مکانهای مقدسی "نه به خاطر خودشان بلکه برای تسهیل
دسترسی آنها به قدرتهای ماوراءالطبیعه مورد احترام قرار می گیرند" (Herntrei & Pechlaner, 2011).
مفهوم مکان را می توان به عنوان یك فضای معنی دار که مردم به آن مرتبط هستند تعریف کرد .اماکن ،جدا از فضا ،باید
ارتباطی با انسانها داشته باشند .این امر به ویژه برای اماکن مقدس کاربرد دارد .نمادگرایی یکی از ابعاد اصلی مکان مقدس است که
می تواند در مکان اماکن مقدس (به عنوان مثال ،کوههای مقدس یا بناهای مذهبی که در مرکز نمادین جامعه قرار گرفته است)
یافت شود (اولت و همکاران.)2020 ،

1 Yanata
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هدف ،مکانهای مذهبی تالش می کنند تا اطالعات مربوط به مکانهای مذهبی و ویژگی های آن را به گونه ای ارائه دهند که
درک آن برای بازدیدکنندگان آسان بوده و برای درک هرگونه پیام به حداقل تالش نیاز داشته باشد (عثمان و همکاران.)2013 ،
غوطهوری :مکانهای مذهبی باید محلی باشد تا بازدیدکنندگان حس غوطه وری را تجربه کنند .مکانهای مذهبی نه تنها
اطالعات را به بازدیدکنندگان منتقل می کند ،بلکه می تواند مشارکت فکری را نیز تحریك کند .آنها همچنین باید حس غرق شدن
و تعامل را ارائه دهند ،در حالی که بازدیدکنندگان را قادر می سازد تا با مکانهای مذهبی و ویژگی های آن ارتباط معنوی و
احساسی داشته باشند (عثمان و همکاران.)2013 ،

 -3-2معنویت و گردشگری
معنویت از واژه التین "  "spiritusبه معنای "نفس زندگی" گرفته شده است .کلمه معنویت در واژه یونانی ""pneuma

آمده است که در برای توصیف روح هدایت شده شخص توسط خدا استفاده شده است (پینتو و پینتو .)2020 ،1معنویت به عنوان
مواجهه با وحدت با طبیعت و زیبایی و احساس ارتباط با خویشتن ،دیگران و قدرت برتر ،همراه با نگرانی و تعهد به این امکان
تعریف شده است (عبدالحلیم و همکاران .)2021 ،از دیرباز ارتباطی بین گردشگری و معنویت وجود داشته است .به طور خاص تر،
سفر برای اهداف معنوی برای قرنها جلوه محبوب تحرک انسان بوده است .سفر زیارتی و سایر سفرهای با انگیزه معنوی به طور
گسترده به عنوان یکی از اولین اشکال گردشگری در نظر گرفته می شود و امروزه گردشگری مذهبی در تمام اشکال آن به بخش
عمده ای از بازار گردشگری جهانی تبدیل شده است) .(Sharpley, 2016گردشگری معنوی به عنوان یك مفهوم آکادمیك و
تجاری ،حوزه جدیدی از گردشگری است که میتواند به عنوان یك شاخه از گردشگری مورد توجه ویژه در نظر گرفته شود.
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گردشگری معنوی جنبه های مختلف سایر انواع گردشگری مانند گردشگری مذهبی (مقدس) و زیارتی را پوشش می دهد .کیلیون
( )25 :2003پیشنهاد می کند "گردشگری زیارتی دارای مرز مشترکی با گردشگری فرهنگی و آموزشی و مرز همپوشانی با
گردشگری مذهبی است" .با وجود قدمت گردشگری معنوی ،هنوز در ادبیات موجود تعریف گسترده ای از «گردشگری معنوی»
وجود ندارد .قبالً بحث شده بود که گردشگری معنوی به عنوان گردشگری با عالقه ویژه مورد توجه قرار گرفته است .گردشگری با
عالقه خاص به عنوان نوعی تفریح جدی شناخته شده است و مزایایی مانند خودشکوفایی ،غنی سازی خود و بهبود بیان خود را
ارائه می دهد ) .(Terzidou et al., 2018در ادبیات ،مدلهای متعددی برای معنویت در گردشگری وجود دارد که توسط
محققان مختلف ذکر شده است ،در جدول ( )1به برخی از مدلهای معاصر در این زمینه اشاره میشود.
جدول ( )1مدلهای معنویت در گردشگری
محقق (سال)

مولفه های مدل

ایمانی خوشخو و همکاران

رسیدن به تعالی (روح ،جسم) ،رسیدن به معنا(آموزش و پندآموزی ،تعلق و کاوشگری) ،رسیدن به
درک متقابل (اجتماعی ،بین فردی ،طبیعی ،فراطبیعی)

()1331
رکن الدین افتخاری و
همکاران ()2112
چیر و همکاران ()2112
عبدالحلیم و همکاران
()2121
شهرابی فراهانی و همکاران
()1332

معنی داری ،ادراک عمیق ،تعالی و ارزش ،اندیشیدن به حقیقت ،تشخیص حقیقت ،دوستی ،توسعه
پیشرانهای سکوالر (آ .سالمتی و شفا ،ب توسعه فردی ،ج جستجوی شخصی ،د اجتماعی شدن،
ه سفر کردن و.تفریح و اوقات فراغت) ،پیشرانهای مذهبی( :آ .مراعات دینی ،ب آیینها ،ج
مناسبت خاص ،د اجتماعی شدن ،ه هویت و عملکرد فرهنگی)
معنی /هدف در زندگی ،آگاهی ،تعالی ،منابع معنویت ،خودارزیابی ،تطهیر روح ،مقابله معنوی
ادراک حسی ،ادراک اجتماعی (فرهنگ ،تعامل ،کسب تجربه) ،ادراک محیطی(حس زیبایی شناسی،
تقدسگرای ،اتمسفر و فضا)

امروزه معنویت به عنوان یکی از مهمترین الهامات حیاتی شناخته می شود زیرا گردشگر آگاه امروزی در جستجوی خود،
رضایت روحی و بازیابی ذهنیت خود است و با هدف شناسایی و کسب سالمت روانی و جسمی به سفر می رود  .آنچه بین معنویت
و گردشگری ارتباط ایجاد می کند وجود هوش معنوی در انسان است ).(Shirmohammadi andHashemi Baghi, 2021
هوش معنوی بیانگر تمایل فرد به سفر و روحیه ماجراجویانه گردشگر است .در ادامه مفهوم هوش معنوی ارائه میشود.
1 Pinto, C. T., & Pinto, S.
2 Killion
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 -4-2هوش معنوی
در سالهای اخیر ،تالشهای متعددی برای مفهوم سازی و اندازه گیری هوش معنوی انجام شده است
(اسکریسپینسکا .)2021 ،8زوهار ( )1331می گوید" :هوش معنوی آن ذهنیتی است که ما را کامل میکند و به ما یکپارچگی
میبخشد .این هوش در خصوص دستیابی به الیههای عمیق از روح است .این هوشی است که ما با آن سوالت اساسی از خود می
پرسیم و با آن پاسخ های خود را تغییر می دهیم " .ایمونز )2000( 2هوش معنوی را "استفاده تطبیقی از اطالعات معنوی برای
تسهیل حل مشکالت روزمره و دستیابی به هدف" تعریف میکند .به گفته نوبل )2000( 5هوش معنوی شامل "گشودگی به
تجربیات غیرمعمول و متنوع که به طور گسترده" روحانی "نامیده می شوند و همچنین تالش مستمر برای درک معنای این
تجربیات در جنبه های مختلف زندگی فرد است " .به گفته زوهار (" ،)2000هوش معنوی آن هوشی است که با آن به عمیق ترین
معانی ،اهداف و باالترین انگیزه های خود دسترسی پیدا می کنیم ".بوزان ( )2001هوش معنوی را "آگاهی از جهان و جایگاه فرد
در آن" تعریف می کند.
کینگ ( )2008از رویکرد تجربیتری استفاده می کند .وی هوش معنوی را "مجموعه ای از ظرفیت های ذهنی می داند که به
آگاهی ،ادغام و تطبیق جنبه های غیر مادی و متعالی وجود فرد کمك می کند و منجر به پیامدهایی مانند بازتاب عمیق وجودی،
افزایش معنا ،تشخیص خود متعالی و تسلط بر حاالت معنوی میشود»(ص  .)55با استفاده از این تعریف ،کینگ و دکیسکو ()2003
پرسشنامه گزارش خود از هوش معنوی )(SISRI0-24را ایجاد کردند که دارای چهار مقیاس اصلی است:
5

-

مفهومسازی شخصی

-

آگاهی متعالی

1

هشیاری8

 بسط حالتهمانطور که کینگ ( )2008ادعا می کند ،هوش معنوی طبق معیارهای سنتی هوش به عنوان پدیده ای در درک کالسیك
(همانطور که در ادبیات اوایل قرن بیستم توضیح داده شد) بسیار خوب عمل می کند .مدل فوق اشاره دارد هوش معنوی مجموعه
ای از توانایی های ذهنی (برخالف رفتارها یا تجربیات) است .ای مقیاستوسط کینگ ( )2008به صورت تجربی آزمایش شده است.
رویکرد کینگ کامالً دقیق و معتبر است .به گفته کینگ ( ،)2008نسخه اصلی  SISRI-24از اعتبار و قابلیت اطمینان کافی
برخوردار است .این ابعاد در ادامه توضیح داده میشوند (بهوالر:)2015 ،
تفکر وجودی انتقادی  :ظرفیت تفکر انتقادی معنا ،هدف و سایر مسائل وجودی/متافیزیکی (مانند وجود ،واقعیت ،مرگ ،جهان)؛
رسیدن به نتایج یا فلسفه های اصلی وجودی؛ و در نظر گرفتن مسائل عدم وجود در رابطه با وجود خود (یعنی از منظر وجودی).
مفهومسازی شخصی :مفهوم سازی شخصی به عنوان توانایی استخراج معنا و هدف شخصی از همه تجربیات جسمی و روحی،
از جمله ظرفیت ایجاد و تسلط (یعنی زندگی بر اساس) یك هدف زندگی تعریف شده است.
آگاهی متعالی :ظرفیت شناسایی ابعاد/الگوهای متعالی خود (یعنی خود ماوراء شخصی یا متعالی) ،دیگران و جهان فیزیکی (به
عنوان مثال ،کل گرایی ،غیر مادیات) در شرایط عادی هوشیاری ،همراه با ظرفیت شناسایی رابطه آنها با خود و جهان فیزیکی .
بسط حالت هوشیاری :توانایی ورود و خروج از حالتهای باالتر/معنوی آگاهی (به عنوان مثال ،آگاهی خالص ،آگاهی کیهانی،
وحدت ،یگانگی) به تشخیص خود (مانند تأمل عمیق ،مراقبه ،دعا و غیره).
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تفکر وجودی انتقادی

5

1 Skrzypińska
2 Emmons
3 Noble
4 Spiritual Intelligence Self-Report Inventor
5 Critical Existential Thinking
6 Personal Meaning Making
7 Transcendental Awareness
8 Conscious State Expansion
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 -3پیشینه تحقیق
در این بخش مروری بر یافتههای مطالعات مرتبط با مسأله و موضوع پژوهش صورت میگیرد.
جدول ()2خالصه پیشینه داخلی و خارجی
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04

روش

نویسندگان

عنوان

نتایج تحقیق

غالمعلی فرد و
همکاران ()1333

تحلیل و شناخت تجربه معنوی
گردشگران زن خارجی در ایران

اولویت برای کسب تجربه معنوی ابتدا عوامل مقصد
بعد عوامل و انگیزههای تجربه معنوی و سپس
خصوصیات دموگرافیك بر تجربه معنوی زنان
گردشگر خارجی مؤثر است

کمی و
پرسشنامه

ایمانی خوشخو و
شهرابی فراهانی
()1331

ارائۀ چارچوب مفهومی ادراک گردشگران
فرهنگی از سفر با تأکید بر معنویت،
مطالعۀ موردی اصفهان

ادراک گردشگر فرهنگی در سطوح حواس پنجگانه،
محیط و اجتماع در بستر معنویت به عنوان ماهیت
وجودی انسان صورت میپذیرد

کیفی و
تحلیلی

حقانی و ابراهیمپور
()1335

بررسی رابطه گردشگری مذهبی با رشد
معنوی گردشگران امام زاده عبداهلل
گرگان

ایمانیخوشخو و
همکاران ()1335

تبیین مفهوم معنویت در گردشگری با
استفاده از تحلیل محتوا .مطالعات مدیریت
گردشگری (مطالعات جهانگردی)

تامیتیادینی و همکاران
()2021

به بررسی برندسازی مقصد :مقدسات و
گردشگری معنوی در اندونزی در میان
همه گیری COVID-19

اولت و دودا ()2020

دسترسی به گردشگری و تأثیر آن بر
پایداری معنوی مکانهای مقدس

Imani
Khoshkhoo et
)al., (2020

'Foreign Cultural Tourists
Spiritual Perception Factors
from Travel to Isfahan

Shirmohammadi
and Abyaran,
)(2019

The influence of spiritual
experience on the brand of
religious place

بین گردشگری مذهبی با آگاهی معنوی ،پذیرش
واقعی و مدیریت برداشت رابطه مثبت ،مستقیم و
معناداری وجود داشت و ازطرفی نیز بین گردشگری
مذهبی با نا امیدی ،بی ثباتی و بزرگنمایی
درگردشگران امام زاده عبداهلل گرگان رابطه معکوس
معنادار وجود داشت.
معنویت در گردشگری می تواند در تمامی انواع
گردشگری بروز یابد و صرفا معطوف به گردشگری
دینی و مذهبی نیست.
موجودیتت فیزیکی مقصد معنوی شامل منطقه،
ساختمان ،محل و مصنوعات یا اشیاء ملموسی است
که عمدتا برای تعریف مقدسات در گردشگری معنوی
اندونزی در نظر گرفته می شود
عدم دسترسی به طور مثبت بر پایداری معنوی سایت
ها تأثیر میگذارد.
بین ادراک معنوی گردشگران و فرضیه انسان ،حقیقت
معنوی ،حقیقت ظاهری و تعامل انسانی رابطه
معناداری وجود دارد.
تجربه معنوی شامل (احساس سعادت ،رفع نگرانی
های زندگی ،درگیری عاطفی و تعامل) از طریق
تصویر برند بر مزایای سفر مذهبی (ارامش و سالمت)
تاثیر دارد.

تحقیق

کمی و
پرسشنامه

کیفی و
مصاحبه
کیفی و
مصاحبه
کیفی و کمی
کیفی و کمی

کمی

جیانگ و همکاران
()2018

گردشگری روحانی یا سکوالر؟ تجربه
مراقبه ذن در معابد چینی

زمینه گردشگری جدایی از زندگی روزمره ،ارزشهای
چشم انداز مکانها ،فضای معبد ،به اشتراک گذاشتن
تجربیات با افراد همفکر ،تماس با راهبان و مربیان
همه به احساس معنویتی که شرکتکنندگان به دست
می آورند کمك میکند.

کیفی و
مصاحبه
های
غیررسمی و
رسمی

عثمان و همکاران
()2013

احساسات بازدیدکنندگان ،تجارب
گردشگری یا معنویت در کلیساهای
تاریخی :توسعه مقیاس تجربه کلیسا

تجربه کلیسا دارای پنج مولفه شد :لذت ،تحریك
فکری و کنجکاوی ،تجربه احساسی و معنوی ؛ غوطه
وری ؛اضافه بار اطالعات ؛ و دانش و یادگیری.

کمی و
پرسشنامه

ویلسون ()2010

کاوش در سفر و معنویت :نقش سفر در
تسهیل هدف و معنای زندگی در زندگی
افراد

هر فرد لحظات "تعیین کننده زندگی" را تجربه می
کند که بر چگونگی استخراج معنای زندگی و معنای
شخصی که در تجربیات سفر خود حاصل می شود،
تأثیر می گذارد.

کیفی

به طور کلی آنچه از مرور ادبیات مشخص است ،تجربیات گردشگران از بازدید مقاصد مقدس و اماکن مذهبی ،اعتقاد مذهبی
آنها را تقویت میکند و به رشد معنوی شخصی آنها کمك می کند (حقانی و ابراهیمپور1335 ،؛ تامیادینی و همکاران .)2021 ،در
واقع ادراک گردشگر از عوامل فردی و محیطی در سایت ،متضمن معنویتی است که با تأکید بر وجد و شعف درونی ،اتصال به
خویشتن و هستی ،دریافت نیروهای ماوراءالطبیعه ،احساس آرامش ،بازگشت به خویشتن و یافتن گمشدۀ درونی در اتصال با خالق
هستی بیان میشود (ایمانی خوشخو و شهرابی فراهانی .)1331 ،از سوی دیگر ،بازدیدکنندگان غیر مذهبی نیز در مکانهای مذهبی
و مقدس احساس آرامش می کنند که ممکن است به رشد معنوی شخصی آنها نیز کمك کند (هوانگ و همکاران .)2013 ،ادبیات
تحقیق نیز از این ادعا پشتیبانی میکند؛ به زعم موسوی و همکاران ( )1333نیز در مناطقی که اماکن دینی و مذهبی دارند ،سطح
توسعه گردشگری مذهبی بسیار باالتر است .به همین ترتیب اولت و همکاران ( )2021بیان داشتند اولت و دودا ( )2020دسترسی به
اماکن مذهبی بر گردشگری معنوی پایدار تاثیرگذار است .ویلسون ()2010نیز در رساله دکترای خود به نقش سفر و گردشگری در
جستجوی معنی و هدف زندگی در زندگی افراد (معنویت) اشاره میکند .براین اساس میتوان اینگونه استدالل کرد که بازدید از
مکانهای مذهبی بر هوش معنوی گردشگران تاثیر مثبت دارد.
براساس چارچوب نظری فوق ،مدل مفهومی پژوهش براساس مقاله اولت و دودا ( )2020و عثمان و همکاران ( )2013ارائه
میگردد ،اولت و دودا ( )2020رابطه بین دسترسی به اماکن مذهبی بر گردشگری معنوی پرداختند .عثمان و همکاران ( )2013نیز

مقیاس تجربه مکانهای مذهبی را توسعه دادند.

براساس مدل مفهومی تحقیق فرضیات تحقیق به شرح زیر ارائه میشود:
 .8بازدید از حرم مطهر رضوی بر تفکر وجودی انتقادی گردشگران تاثیر می گذارد.
 .2بازدید از حرم مطهر رضوی بر مفهوم سازی شخصی گردشگران تاثیر می گذارد.
 .5بازدید از حرم مطهر رضوی بر آگاهی متعالی گردشگران تاثیر می گذارد.
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شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش براساس مقاله اولت و دودا ( )2222و عثمان و همکاران ()2212

 .4بازدید از حرم مطهر رضوی بر بسط حالت هوشیاری گردشگران تاثیر می گذارد.

 -4روش
این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی پیمایشی است .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه گردشگران
حرم مطهر رضوی در سال  1400میباشند که به منظور محاسبه حجم نمونه ،از فرمول کوکران برای جوامع نامحدود استفاده شد.
براساس فرمول حجم نمونه مورد نیاز 384 ،نفر تعیین شد .نمونهها نیز با روش غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند ،این روش
زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که لیستی از اعضای جامعه آماری دردسترس نیست .با توجه به شرایط کرونا و محدودیتهای
رفت و آمد ،بخشی از پرسشنامهها به صورت آنالین توزیع شد برای این منظور پرسشنامه در سایت پرسالین طراحی شد و لینك
پرسشنامه برای افراد مختلف ارسال شد به منظور ورود مشارکتکنندگان به تحقیق ابتدا یك سوال از پاسخگویان به عنوان
غربالگری اولیه پرسیده شد که «آیا در سال  1400به مشهد سفر کردهاید؟» شرکت کنندگان در تحقیق پاسخ دهندگانی هستند که
به سوال فوق پاسخ مثبت دادند .در نهایت از  400پرسشنامه توزیع شده 355 ،پرسشنامه کامل برگشت داده شد .از آنجایی که
حداقل حجم نمونه  200برای تجزیه و تحلیل  SEMقابل قبول است یا حداقل  5یا  10مورد در هر پارامتر برای مدلهای SEM
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کفایت میکند (کالین .)2015 ،8با توجه به پرسشنامه  33سوالی تحقیق ،حداقل حجم نمونه  135تا و حداکثر  330نمونه است ،لذا
نمونه  355در تحقیق ،در بازه مورد نیاز قرار دارد.
ابزار گردآوری در این پژوهش ،پرسشنامه استاندارد میباشد که بر اساس مقیاس  5تایی لیکرت تهیه شد .متغیر هوش معنوی
با استفاده  4بعد تفکر وجودی انتقادی ( 1گویه) ،تولید معنای شخصی ( 5گویه) آگاهی متعالی ( 1گویه) و بسط حالت هوشیاری
( 5گویه) از مقاله کینگ و دکیسکو ( )2003مورد سنجش قرار میگیرد .مکان مذهبی با  4بعد تجربه معنوی ( 5گویه) ،غوطهوری
( 4گویه) ،تحریك کنجکاوی ( 3گویه) و دانش و یادگیری ( 3گویه) مقاله عثمان و همکاران ( )2013سنجیده شد .در ادامه به
منظور اطمینان از اعتبار پرسشنامه ،با استفاده از روشهای روایی صوری و مشورت با خبرگان ،استفاده شد و سازگاری درونی گویه
ها با روش آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت .مقدار آلفای کرونباخ برای هریك از متغیرها به ترتیب  0/855و  0/815است.
همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها از تکنیك مدلسازی معادالت ساختاری توسط نرمافزار لیزرل بهره برده شد.

 -1یافتهها
در این بخش ،یافته های پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی ارائه می شود.

 -1-1بررسی متغیرهای جمعیت شناختی
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یافتههای توصیفی در خصوص ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان نشان میدهد که از  355نفر پاسخدهنده5394 ،
درصد نمونه را پاسخدهندگان مرد و  4095درصد را پاسخدهندگان زن تشکیل میدهند 5298 .درصد نمونه را پاسخدهندگان متاهل و
 3192درصد را پاسخدهندگان مجرد تشکیل میدهند .در گروه نمونه  1091درصددارای تحصیالت دیپلم 1094 ،درصد دارای
تحصیالت فوق دیپلم 5592 ،درصد کارشناسی و  2194درصد کارشناسی ارشد و  298درصد دکتری هستند .در نمونه  1191درصد
دارای سن زیر  30سال 3191 ،درصد دارای سن  30تا  40سال 3094 ،درصد دارای سن  40تا  50سال و  1491درصد دارای سن
باالی  50سال هستند .همچنین مشخص شد  3094دارای شغل آزاد 2595 ،کارمند 1291 ،دانشجو 1398 ،درصد بازنشته 393 ،درصد
خانهدار 193 ،درصد دارای سایر مشاغل هستند .در گروه نمونه 20 ،درصد دارای درآمد زیر  5میلیون 3091 ،درصد بین 10-5
میلیون 2195 ،درصد بین  15-10میلیون و  2191باالی  15میلیون درآمد داشتند .در گروه نمونه 195 ،درصد دفعه اول 3593 ،دفعه
دوم 2498 ،دفعه سوم و  3193درصد بیشتر از  4بار به مشهد سفر کرده بودند .در گروه نمونه 593 ،درصد سالی چند بار به مشهد سفر
میکنند 23 ،درصد سالی یك بار 2495 ،درصد دو سال یك بار و از نظر  4095درصد تکرار سفر نامشخص است .در گروه نمونه،
 4293درصد برای زیارت به مشهد سفر کردند 3291 ،درصد با هدف تفریح 1094 ،درصد به هدف خرید 393 ،درصد به هدف کاری،
 498درصد با سایر اهداف به مشهد سفر کردند .در گروه نمونه 1592 ،درصد چندبار در روز در طول سفر به حرم مقدس مشرف
میشوند 4295 ،درصد روزی یك بار 21 ،درصد فقط یك بار در سفر و  1592درصد هر زمان پیش آید در طول سفر به حرم رضوی
مشرف میشوند .به طور کلی ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان نشان دهنده تنوع پاسخگویان از مناظر مختلف است که
موجب نظرسنجی از افراد مختلف جامعه شده است.

 -2-1آزمون نرمال بودن دادههای آماری
جهت بررسی نرمال بودن دادهها از روش آزمون کولموگروف اسمیرنوف( )K-Sاستفاده گردید که نتایج حاصل از آنها که با
استفاده از نرمافزار  SPSS24محاسبه و در جدول زیر گزارش گردیده است.
جدول ( )2نتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده ها
متغیرهای اصلی تحقیق

کولموگروف-اسمیرنوف
آماره

معنیداری

نتیجه

مکان مذهبی

533

80443

40234

هوش معنوی

533

80813

40883

با توجه به نتایج جدول باال ،به این دلیل که مقادیر سطح معناداری مولفههای مدل باالتر از مقدار خطای  0/05است ،در نتیجه
دادههای آنها دارای توزیع نرمال می باشند.
 -3-1شاخص KMO
1 Kline

02

با استفاده از این آزمون میتوان از کفایت نمونهگیری اطمینان حاصل نمود .این شاخص در دامنه صفر تا یك قرار دارد .اگر
مقدار شاخص نزدیك به یك باشد ،دادههای مورد نظر چندان مناسب نمیباشد .در صورتیکه مقدار  KMOکمتر از  0/50باشد
داده ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بین  0/50تا  0/53باشد میتوان با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی
پرداخت ولی در صورتیکه مقدار آن بزرگتر از  0/10باشد همبستگیهای موجود در بین دادهها برای تحلیل عاملی مناسب خواهد
بود.
جدول ( )4آزمون بارتلت و آزمون KMO

متغیر

آزمون کایزر -مایر -اولکین

نتیجه

مکان مذهبی

4/333

توان اماری و کفایت نمونه تایید میشود

هوش معنوی

4/331

توان اماری و کفایت نمونه تایید میشود

با توجه به جداول انجام تکنیك تحلیل عاملی برای متغیرهای تحقیق امکانپذیر میباشد (.)kmo<0/5

 -1-1مدلسازی معادالت ساختاری

جدول ( )5تحلیل عاملی متغیرهای مشاهده گر
ابعاد

تفکر
وجودی
انتقادی

مفهومسازی
شخصی

آگاهی
متعالی

سوال

بار عاملی

روایی
همگرا

پایایی
ترکیبی

ابعاد

سوال

بار عاملی
4013

CET1

4033

CSE1

CET2

4018

CSE2

4011

CET3

4018

CSE3

4013

CET4

4013

CSE4

4010

CET5

4013

CSE5

4038

CET6

4013

SE1

4015

SE2

4013

40333

40115

بسط
حالت
هوشیاری

CET7

4013

PMP1

4014

PMP2

4012

PMP3

4013

PMP4

4013

SE6

PMP5

4015

I1

4010

TA1

4034

I2

4015

TA2

تجربه
معنوی
40343

40138

غوطه وری

SE3

4032

SE4

4033

SE5

4033
4033

4034

I3

4013

TA3

4012

SC1

4033

TA4

4012

SC2

4018

TA5

4033

SC3

4018

TA6

4031

KL1

4032

40382

40133

تحریک
کنجکاوی
دانش و

روایی
همگرا

40332

40343

40343

40333
40343

پایایی
ترکیبی

40138
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مدل معادله ساختاری ترکیبی از مدلهای مسیر (روابط ساختاری) و مدلهای عاملی تأییدی (روابط اندازهگیری) است .در
مرحله اول ،محقق باید از کیفیت ابزارهای اندازهگیری اطمینان پیدا کند .به این منظور با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی،
برازش مدل اندازهگیری پژوهش را بررسی مینماید .مالک مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی 0/4 ،میباشد(هالند )1333 ،روایی
با استفاده از روایی همگرا و پایایی توسط ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی( )CR1سنجیده میشود .همچنین روایی همگرا به
این اصل بر می گردد که شاخصهای هر سازه با یکدیگر همبستگی میانهای داشته باشند .طبق نظر مگنر و همکاران،)1335(2
معیار همگرا بودن روایی این است که میانگین واریانس های استخراجی ( )AVEبیشتر از  0/ 5باشد .ضریب پایـایی ترکیبـی نیـز
میـزان همبسـتگی سـؤاالت یـك بعد بـه یکدیگر برای بـرازش کـافی مـدلهـای انـدازه گیـری را مشـخص میکند .با وجود
اینکه مقدار آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی باید باالتر از  0/1باشد نتـایج مربـوط بـه روایی و پایـایی پرسـش نامـه
پژوهش توسط معیارهای یادشده در جدول شماره ( )5نشان داده شـده است:

40331

40134

40310
40334

1 Composite Reliability
2 Magner

05

TA7

4013

یادگیری

KL2

4038

KL3

4033

نمودارهای ( )2تا ( )5نشادهنده مدل اندازهگیری تحقیق در حاالت تخمین استاندارد و ضرایب معنیداری هستند.

شکل ( )2مدل اندازهگیری مکان مذهبی (تخمین
استاندارد)

شکل ( )2مدل اندازهگیری مکان مذهبی (ضرایب
معنیداری)
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شکل ( )4مدل اندازهگیری هوش معنوی (تخمین

شکل ( )5مدل اندازهگیری هوش معنوی (ضرایب

استاندارد)

معنیداری)
2

جهت ارزیابی برازش مدل این تحقیق از شاخصهایی همچون کای دو بر درجه آزادی(  ،) dfآماره شاخص ریشه میانگین
مجذور خطا( ،P-Value ،)1RMSEAشاخص CFIاستفاده شده است .جذر برآورد واریانس خطای تقریب ،2این اندازه که به
صورت اعشاری گزارش میشود ،مبتنی بر پارامتر غیر مرکزی 3است .این شاخص برای مدلهای خوب برابر با  0/05یا کمتر است.
مدلهایی که خطای تقریب آنها  0/10یا بیشتر باشد ،برازش ضعیفی دارند .شاخص برازندگی تطبیقی ( ،)4CFIاگر این شاخص
بزرگتر از  0/1باشد برابر با  0/1و اگر کوچکتر از صفر باشد برابر با صفر قرار داده میشود و همانند شاخصهای قبلی چنانچه مقدار
این کسر بین  %30تا  %35باشد قابل قبول تلقی میگردد .شاخص برازش ،کای اسکوئر بهنجار یا نسبی از تقسیم ساده مقدار کای
اسکوئر بر درجه آزادی مدل محاسبه میشود که اغلب مقادیر بین  2تا  3را برای این شاخص قابل قبول میدانند (هومن،1384 ،
 .)40شاخصهای ارائه شده در این تحقیق برای مدل اندازهگیری مکان مذهبی عبارتست از کای دو بر درجه آزادی=،2/831
NFI= 0/35،CFI=0/35 ،،RMSEA=0/012نشان از برازش مناسب مدل دارد .شاخصها برای مدل اندازهگیری هوش معنوی
عبارتست از کای دو بر درجه آزادی=NFI= 0/34،CFI=0/34 ،،RMSEA=0/014 ،2/380نشان از برازش مناسب مدل دارد.
1 Root Mean Square Error of Approximation
2 RMSEA
3 Non centrality Parameter
4 Comparative Fit Index

00

پس از اطمینان از قابل قبول بودن مدلهای اندازهگیری حاضر در مدل معادله ساختاری تدوینشده ،میتوان به برآورد و آزمون
مدل مفهومی پژوهش از طریق مدلیابی معادالت ساختاری اقدام کرد .برای تعیین میزان تناسب مدلهای ساختاری پژوهش،
شاخصهای برازش محاسبه شدهاند که عبارتند از :از کای دو بر درجه آزادی=0/35،CFI=0/35 ،،RMSEA=0/013 ،2/321
=NFIنشان از برازش مناسب مدل دارد.
نمودارهای ( )5و ( )1نشادهنده مدل ساختاری تحقیق در حاالت تخمین استاندارد و ضرایب معنیداری هستند.

جدول ( )5نشاندهنده ضرایب استاندارد و آماره تی در مدل ساختاری پژوهش است.
جدول ( )6ضرایب استاندارد و آماره تی در تحلیل مسیر
رابطه

ضریب
استاندارد

آماره تی

سطح
معناداری

نتیجه
فرضیه

بازدید از حرم مطهر رضوی بر تفکر وجودی انتقادی گردشگران

4/32

84/21

4/444

تایید

بازدید از حرم مطهر رضوی بر مفهوم سازی شخصی گردشگران

4/33

85/33

4/444

تایید

بازدید از حرم مطهر رضوی بر آگاهی متعالی گردشگران

4/38

80/31

4/444

تایید

بازدید از حرم مطهر رضوی بر بسط حالت هوشیاری گردشگران

4/33

88/33

4/444

تایید
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شکل ( )6مدل اندازهگیری تحقیق (تخمین استاندارد)

شکل ( )2مدل اندازهگیری تحقیق (اعداد معنیداری)

با توجه به نتایج جدول فوق ،تاثیر بازدید از حرم مطهر رضوی بر تفکر وجود انتقادی گردشگران )،(β=0.52, T=10.28
مفهوم سازی شخصی گردشگران ) ،(β=0.67, T=13.79آگاهی متعالی گردشگران ) ،(β=0.71, T=14.98بسط حالت
هوشیاری گردشگران ) ،(β=0.59, T=11.99در سطح اطمینان  35در صد مورد تایید قرار گرفته است.

 -6بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر اماکن مذهبی بر هوش معنوی گردشگران (مطالعه موردی حرم مطهر رضوی) صورت
گرفت .نتایج تحلیل مسیر نشان داد متغیر بازدید از حرم مطهر رضوی بر تفکر وجودی انتقادی گردشگران تاثیر مثبت و متوسطی
دارد .این نتایج نشان میدهد بازدید از حرم مطهر رضوی ،ظرفیت تأمل انتقادی معنا ،هدف و سایر مسائل وجودی یا متافیزیکی را
در گردشگران افزایش داده است .آنچنان که در ادبیات نیز ذکر شده تفکر انتقادی به عنوان مفهومسازی فعاالنه و ماهرانه ،به
کارگیری ،تجزیه و تحلیل ،سنتز و/یا ارزیابی اطالعات جمع آوری شده یا ایجاد شده توسط مشاهده ،تجربه ،تأمل ،استدالل یا
03
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ارتباط تعریف شده است(کینگ و دسیسکو ،)2003 ،از این رو بازدید از مکان مذهبی با ایجاد ارتباط عمیق درونی ،افزایش دانش و
یادگیری و حس کنجکاوی نسبت به مسائل معنوی ،این ظرفیت را در گردشگران افزایش میدهد .به زعم ستاری فرد ()1334
اماکن مذهبی فرد را به مبنا پیدایش خویش پیوند میدهند .در این راستا ایمانی خوشخو و شهرابی فراهانی ( )1331دریافتند
متضمن معنویتی است که با تأکید بر وجد و شعف درونی ،اتصال به خویشتن و هستی ،دریافت نیروهای ماوراءالطبیعه ،احساس
آرامش ،بازگشت به خویشتن و یافتن گمشدۀ درونی در اتصال با خالق هستی بیان میشود که همسو با مفهوم بعد تفکر انتقادی
هوش معنوی است.
همچنین مشخص شد بازدید از حرم مطهر رضوی بر مفهوم سازی شخصی گردشگران تاثیر مثبت و قوی دارد .براین اساس،
بازدید از حرم مطهر رضوی ،مفهومسازی شخصی گردشگران را به طرز چشمگیری افزایش داده است .آنچنان که در ادبیات ذکر
شده ،مفهومسازی شخصی "داشتن هدف در زندگی ،داشتن حس جهت ،احساس نظم و دلیل وجودی" است ،از این رو حضور در
مکان مذهبی با ایجاد آشنایی با مفاهیم معنوی در فرد ،توانایی وی را در یافتن معنا برای موقعیتهای مختلف زندگی افزایش
میدهد .در این زمینه میتوان گفت از آنجایی که مفاهیم و معارف معنوی برای شناخت و آگاهی ،نیاز به مراجعه به عالم خارج
دارند ،این شناخت و آگاهی تحت تاثیر محیط خارجی شکل میگیرد که مکان مذهبی به عنوان نماد مفاهیم معنوی در جامعه در
این زمینه نقش پررنگی دارد .دراین راستا معاون و همکاران ( )1335دریافتند که زیارت موجب برقراری تعامالت فرا مادی و اتصال
ونزدیکی فیزیکی و قلبی در فضایی مملؤ از عاطفه دینی و فارغ از هرگونه تعلق و روزمرگی میگـردد کـه در نهایـت منجـر بـه
معنـا یـابی وجستجوی خود حقیقی میشود که همسو با نتایج این فرضیه است .ویلسون ( )2010دریافت گردشگری موجب میشود
هر فرد لحظات "تعیین کننده زندگی" را تجربه کند که بر چگونگی استخراج معنای زندگی و معنای شخصی که در تجربیات سفر
خود حاصل می شود ،تأثیر می گذارد .در ادامه بازدید از حرم مطهر رضوی بر آگاهی متعالی گردشگران تاثیر مثبت و قوی دارد .این
نتایج نشان داد بازدید از حرم مطهر رضوی ،ظرفیت درک و آگاهی متعالی گردشگران را به میزان چشمگیری افزایش داده است.
براساس آنچه در ادبیات گفته شد آگاهی متعالی بیانگر ظرفیت درک ابعاد متعالی خود و دیگران است ،لذا حضور در مکان مذهبی ،با
تقویت باورهای دینی می تواند موجب گردد فرد با درون خویش ،با معنویت همراه شده و به مبنا پیدایش خود بپیوند .به زعم حقانی
و ابراهیمپور ( )1335بین گردشگری مذهبی با آگاهی معنوی ،رابطه مثبت ،مستقیم و معناداری وجود داشت که همسو با نتایج این
تحقیق است.
نتایج تحلیل مسیر نشان داد بازدید از حرم مطهر رضوی بر بسط حالت هوشیاری گردشگران تاثیر مثبت و متوسطی دارد.
براساس این نتایج بازدید از حرم مطهر رضوی ،با تقویت انگیزه های معنوی در گردشگران ،توانایی ورود به حاالت معنوی اوج یافته
را در آنها افزایش میدهد .به نظر میرسد گردشگران با حضور در حرم مطهر رضوی و کسب تجربه معنوی و گسستن از دنیای
مادی ،منجر به تغییر حاالت انگیزهای فرد شده و حالتهای باالی هشیاری و روانی را تجربه کردهاند .در این زمینه جیانگ و
همکاران ( )2018دریافتند فرار از روزمرگی در بازدید از معابد ،با راهبان و مربیان همه به احساس معنویتی که شرکت کنندگان به
دست می آورند کمك می کند.
نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیر قوی بازدید از مکان مذهبی بر هوش معنوی است ،به طور کلی مشهد مقدس پایتخت مذهبی
کشور است ،با توجه به باورهای قوی مذهبی ایرانیان ،مورد توجه بسیاری از گردشگران به عنوان یك مقصد گردشگری است .این
تاثیر قوی یافت شده در تحقیق حاضر نیز میتواند به دلیل باورها و زمینه مذهبی قوی در جامعه آماری تحقیق باشد .در واقع
ایرانیان به دلیل زمینه دینی و مذهبی خود تمایل و ظرفیت بالقوهای برای افزایش هوش معنوی دارند ،لذا به نظر میرسد جهت
کسب نتایج بیشتر نیاز به انجام تحقیق در جامعه آماری غیرایرانی و غیر مسلمان نیز وجود دارد .همچنین براساس نتایج تحقیق
مشخص شد که بازدید از مکان مذهبی بر هر چهار بعد هوش معنوی گردشگران تاثیر دارد؛ و از بین این چهار بعد تاثیر بازدید از
مکان مذهبی بر بر آگاهی متعالی گردشگران ،نسبت به سه بعد دیگر بیشتر است .به نظر میرسد بازدید از مکان مذهبی با
جستجویی روحانی ـ وجودی ،فرد را به سوی نیرویی ماورایی پیش میببرد؛ بنابراین به گردشگران کمك میکند که به چشماندازی
درونی دست پیدا کند وبه سفری فراتر از زمان ومکان روند و به یك آگاهی متعالی دست یابند ،این موضوع میتواند به این علت
باشد که در تحقیق حاضر بیشترین میانگین مربوط به بعد غوطهوری مکان مذهبی تعیین شده است و از آنجایی که غوطهوری به
معنای خروجی از روزمرگی و دنیای مادی است و آگاهی متعالی ،شناخت جنبههایی از وجود فرد که فراتر از جسم مادی است،
میباشد ،توانسته است این بعد را تحت تاثیر بیشتری قرار دهد .همچنین مشخص شد بسط حالت هوشیاری ،دارای کمترین تاثیر
است ،به نظر میرسد حالتهای باالتر هشیاری (مثل خلسه ویا حالتهای روحانی) برای افراد کمتری قابل درک است و نیاز به
آگاهی و باورهای عمیق تری دارد.
در نهایت ،از آنجایی که تحقیق حاضر در بین گردشگران ایرانی مشهد مقدس انجام شد ،برای تعمیم مدل مورد استفاده در
سایر جوامع از این قبیل باید جانب احتیاط را به منظور تطابق موضوع با مدل رعایت کرد .لذا الزم است تحقیق در بین گردشگران
خارجی و غیرمسلمان صورت گیرد .محدودیت زمانی انجام تحقیق و کوتاه بودن دوره نمونهگیری منجر به انجام تحقیق به صورت
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چکـیده
گرشگری سالمت ،رویکردی است در راستای سالمت جسم و روان گردشگران در محیط دور از خانه ،همراه با فراغت و
تفریح می باشد .در واقع هدف این نوع گردشگری ،مسافرت به قصد بهبود سالمت می باشد .این موضوع از آن جهت که
تامین کنندهی منافع سه بخش سالمت ،اقتصاد محلی و صنعت گردشگری می باشد ،اهمیت دارد .هدف این پژوهش که
به صورت مروری و مطالعه منابع کتابخانه ای موجود و مرتبط انجام گردیده است ،شناخت اصول و مفاهیم گردشگری
سالمت و همچنین ارائهی شاخص های کیفیت زندگی با محوریت گردشگری ( )TQoLمیباشد .بنابراین در این پژوهش
تالش میگردد ،ارتباط بین گردشگری سالمت و شاخص های کیفیت زندگی ارائه و تحلیل شود .در ابتدا به شناخت کلی
از موضوع می پردازیم و سپس با بسط مدل مذکور به نتیجه ای منطقی از پژوهش رسیده که بیانگر آن است که شاخص
های کیفیت زندگی هم راستا با اهداف گردشگری به خصوص در حوزه سالمتی می باشند.

واژگـان کلـیدی :گردشگری ،گردشگری سالمت ،شاخص های کیفیت زندگی ،مدل TQoL

 -8دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران و کارشناس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
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گردشگری سالمت نوعی از گردشگری است که روز به روز رشد بیشتری می یابد .این نوع گردشگری آن دسته از
مسافرت های بین المللی را در برمی گیرد که به منظور جراحی های زیبایی آرایشی و یا درمان بیماریهای گوناگون انجام می گیرند.
گردشگری سالمت در واقع منافع سه بخش سالمت ،اقتصاد محلی و صنعت گردشگری را تأمین می کند .گردشگری سالمت می
تواند گام جدیدی در این صنعت و در عین حال ،موجب سالمت و رفاه بیشتر افراد باشد .با این حال ،تصور می شود که این نوع
گردشگری بیشتر جنبه تفریحی و سرگرمی دارد تا اینکه به امر درمان توجه داشته باشد .در واقع بهترین نوع گردشگری در تاریخ
این صنعت ،مسافرت به قصد بهبود سالمت بوده است .گردشگری چشمه های آب معدنی ریشه در دوران باستان دارد .در چند قرن
اخیر انواع عمومی تر گردشگری سالمت مانند :طبیعت گردی ،پیاده روی و راهپیمایی در بیشه زارها و همچنین مراقبه و سم زدایی
گسترش یافته است .گردشگری سالمت گاهی از این هم فراتر رفته است و در برخی موارد به گردشگری هایی مانند گردشگری
دوران بارداری ،گردشگری دندان پزشکی و گردشگری سم زدایی تبدیل شده است.
گردشگری سالمت تنوع زیادی دارد .مشخص نیست که عبارت گردشگری سالمت در چه زمان و مکانی به وجود آمد ،اما به
دالیل زیادی این نوع گردشگری اهمیت پیدا کرده است .این دالیل عبارتند از )1 :ناامیدی از درمان های سالمت در وطن؛ )2
هزینه های سرسام آور دسترسی به مراقبت های سالمت ،انتظار طوالنی مدت جهت دریافت خدمات درمانی و برخوردهای خشن و
نامالیم با بیماران؛  ) ۳نقص خدمات بیمه ای در جامعه مورد نظر و درآمد پایین بیماران جهه پرداخت هزینه های مراقبت از سالمت
در وطن؛  )4افزایش کیفیت مراقبت های سالمت در کشورهای در حال توسعه؛  )5واکنش های غیرقانونی و غیراخالقی به برخی
موارد پیچیده در حوزه سالمت؛  )۶افزایش قدرت تحرک و جابه جایی مردم؛  )0و شاید بیشتر از همه ،تقاضای رو به افزایش
جراحیهای زیبایی آرایشی که بسیاری از عوامل دیگر را به هم پیوند می دهد.
گاهی گردشگری سالمت به دلیل نبود برخی اقدامات با امکانات در یک کشور و دسترسی به این امکانات در خارج از مرزهای
آن کشور ،موجب دامن زدن به مسائل اخالقی میشود .از این موارد می توان به سقط جنین ،پیوند اعضاء (گردشگری پیوند اعضاء)،
درمان با استفاده از سلول های بنیادی ،پیش گیری از بارداری و در نهایت گردشگری مرگ اشاره کرد .در کشورهایی مانند مالزی،
مکزیک ،اسپانیا و فیلیپین ،بازنشستگی ،بستری مناسب برای توسعه هر چه بیشتر گردشگری سالمت فراهم می آورد .به عبارت
دیگر ،گردشگری سالمت به مرور زمان با بهبود کیفیت مراقبت از سالمت ،همچنین بهبود اقتصاد بهداشت جهانی (با توجه به
هزینه های پایی ن تر بهداشتی در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و رویکردهای نو به هویت شخصی
و مراقبت های سالمت (که ارتباطات ،حمل ونقل و گردشگری بین المللی زمینه آنها را فراهم کرده) همراه بوده است .به این
ترتیب ،ابعاد گوناگون سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،زیربنای گردشگری سالمت را تشکیل میدهند.
با اینکه گردشگری سالمت اغلب مبتنی بر شیوه های رسمی زیست سالمت است ،اما این نوع گردشگری تمایل روزافزونی به
پذیرش روشهای جایگزین و تجربه فرهنگ ها و مکانهای گوناگون دارد .گردشگری سالمت به دنبال تغییرات متنوع اجتماعی و
اقتصادی به وجود آمده است که رویکردی کل نگرانه به مراقبت سالمت دارند .در واقع این رویکرد در جایی معنا پیدا می کند که
فلسفه سالمت جویی به جای اینکه به دالیل سالمت توجه کند ،بیشتر بیانگر دیدگاههای بیماران از منظر ارزشها ،اعتقادات و
گرایش های فلسفی آنها به سالمت و زندگی است .این موضوع برای برخی از افراد به معنای عالقه مندی بیشتر به عوامل
اجتماعی سالمت مانند جامعه ،آرزو و امید ،و برای دیگران به معنی فردگرایی بیشتر بوده است .جالب اینجاست که حمایت بیشتر از
طب مکمل و جایگزین ،همگام با ظهور جراحی های زیبایی نوعی دل مشغولی که به برکت وجود رسانه های جدید ،فناوری و
خدمات مشتری محور به باالترین نقطه خود رسیده است) رشد کرده است ()Smith and Puczko, 2009: 71

 -2اساس گردشگری سالمت
در اواخر قرن بیستم تقریبا چیزی درباره گردشگری سالمت شنیده نمی شد و رسانه ها نیز آن را نادیده می گرفتند .تعداد
عناوین خبری در رسانه های انگلیسی زبان در سراسر جهان از عدد صفر در سال  1۹۹0به حدود  40در سال  1۹۹۹و به بیش از
 2000عنوان در سال  2000رسید .رشد چشمگیر پوشش جهانی رسانه ای با ظهور گردشگری جدید ،گسترش اهداف آن ،ظهور
شرکت های گردشگری سالمت ،ارائه کتابهای راهنما ،چاپ مجالت اختصاصی صنعت گردشگری و وضع کنوانسیون های
گردشگری سالمت همزمان شد.
اساس گردشگری سالمت ،پدیده ای قرن بیست و یکمی است .به طور کلی ،گردشگری سالمت به جابه جایی بیماران از
کشورهای پیشرفته نسبتا ثروتمند به کشورهای در حال رشد مانند تایلند و هند گفته میشود .در کشورهای اروپایی نیز تفاوت های
قابل مالحظه ای در هزینه های درمانی بین این کشورها به چشم می خورد و ادغام و گسترش اتحادیه اروپا موجب افزایش جابه
جایی بیماران درون این منطقه شده است ( Guerrieri, 1985; Smith, 2006; Glinos et al, 2010; Lunt and

.)Carrera, 2010
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یکی از شرایط مطلوب مراقبت از سالمت ،انتخاب کوتاه ترین مقصد است و این امر ،موجب تسهیل در سفر و ارتباطات می
شود .اگرچه در برخی موارد شرایط استثنایی هم پیش می آید؛ مثال کشور پرتغال ،بیماران نیازمند به جراحی چشم را تا کوبا نیز
فرستاده است ( .)Glinos et al, 2010جابه جایی بین خطوط مرزی کشورها در کانادا و آمریکا نیز مانند اروپا اتفاق می افتد .در
کشورهای آسیایی آفریقایی و خاورمیانه بیشتر گردشگری های سالمت منطقهای هستند.
به دلیل رشد پیچیدگی های سالمت ،جابه جاییهای درمانی نیز تقریبا در همه جای دنیا دوسویه شده است .هم زمان با
افزایش فشار بر خدمات سالمت در کشورهای پیشرفته ،استانداردهای مراقبت از سالمت در کشورهای در حال رشد نیز افزایش
یافته است .چنین استانداردهای ارتقا یافتهای جهانی نبوده اند و حتی تا نواحی روستایی نشین کشورهایی مانند هند نیز گسترش
چندانی نیافته اند .با وجود این ،بیمارستانها و شاغالن آموزش دیده در حوزه سالمت در شهرهای بزرگتر با بهترین استانداردهای
جهانی قابل مقایسه اند و مجوزهای الزم را نیز در اختیار دارند .بخش عمده ای از بازاریابی گردشگری سالمت ،این نوع گردشگری
را در سطح جهانی تایید و تضمین می کند .با وجود این ،کسب مجوز در این زمینه نیز زمان بر است و مانع دیگری برای رشد تلقی
می شود .زیرساختهای محدود برای حمل ونقل و گردشگری نیز موجب کندی رشد این صنعت می شود .استانداردها در کشورهای
در حال توسعه و در کشورهایی بی توجه به امر مراقبت از سالمت ضعیف است .تصور قشر متوسط در حال رشد (و گاهی سایر
اقشار) بر این است که این استانداردها آنچنان محدودند که سفر به خارج از کشور جهت استفاده از خدمات مناسب مراقبت از
سالمت ،امری ضروری است و البته از جایگاه اجتماعی افراد نشان دارد.
تقریبا بیشتر گردشگران سالمت بین المللی از دو گروه کشور هستند :گروه اول ،شامل کشورهای در حال رشدی است که نظام
مراقبت از سالمت در آنها ضعیف است و گروه دوم ،کشورهای ثروتمندی هستند که عموما نظام بهداشتی نیرومندی دارند .در
کشورهای بسیار فقیر جابه جایی گردشگران دوسویه نیست .طی مدتهای مدید ،نوعی از گردشگری سالمت برای نخبگان وجود
داشت که پاتوق جهانی آنها خیابان هارلی 1لندن بود .هم اکنون بیش از یک قرن است که شماری از پایتخت های کشورهای
اروپایی مانند برلین نیز به این امر شهرت یافته اند .در مقاله ای که در سال  1۹85در وال استریت ژورنال با تیتر «من خاویار  ...و
جراحی را دوست دارم» منتشر شد ،لندن متهم به جذب آمریکاییهای ثروتمند به این شهر شده بود ( Berliner and Reagan,
 .)1987اگرچه این گونه شهرها هنوز هم شهرهای مهمی هستند ،طی دو دهه اخیر مسیر گردشگری سالمت به جای حرکت به
سمت غرب ،به فاصله گرفتن از آن تغییر کرده است .این موضوع منجر به ظهور ساختارهای جدید تحرک و جابه جایی شده است.
در آغاز قرن بیست و یکم تنها شمار اندکی آفریقایی در شهر کواالالمپور (پایتخت مالزی) بودند و یا حتی میتوان گفت فقط
اسم این شهر را شنیده بودند .اما در حال حاضر ،آفریقاییها نه تنها برای تجارت و تحصیل ،بلکه به گونه ای روزافزون به دلیل
جراحیهای گوناگون به این شهر وارد می شوند .به گفته سفیر سنگال در مالزی «کنون آفریقایی ها به جای اروپا بیشتر به مالزی
سفر می کنند؛ به این دلیل که این کشور برای انجام جراحی ارزان تر است .افراد با این کار میتوانند از سرمایه ای که در اختیار
دارند ،سود بیشتری کسب کنند».
الگوی قبلی سفر بیماران به مراکز سالمت کشورهای ثروتمند (مانند خیابان هارلی لندن) به طور قابل مالحظه ای تغییر کرده
است و سفر بیماران به کشورهایی مانند تایلند ،کاستاریکا و کشورهایی از این دست را در پی داشته است .طی کمتر از یک دهه ،در
حدود  20کشور و بیشتر از همه کشورهای آسیایی توانسته اند گردشگری سالمت را توسعه دهند و حتی شماری از آنها مشتاق ورود
به این بازار هستند.
به طور کلی پژوهشگران گردشگری سالمت ،پنج مؤلفه را برای گردشگری سالمت لحاظ می کنند:
 آفتاب گرفتن و شرکت در فعالیتهای سرگرم کننده؛ شرکت در فعالیتهای سالمی که بهداشت و سالمت انگیزه اصلی آنها نیست (مانند ماجراجویی و انجام فعالیتهایورزشی مانند پیاده روی و دوچرخه سواری)؛
 شرکت در سفرهایی که انگیزه اصلی آنها سالمتی است (مانند سفر دریایی و یا سفر به مناطق مختلف آب وهوایی)؛ سفر برای سونا ،ماساژ و دیگر فعالیت های سالمتی و بهداشتی (چشمه های آب گرم)؛ درمان پزشکیگردشگری سالمت به تعبیر ساده ،زمانی صورت می گیرد که بیماران به دلیل هزینه های سنگین و زمان طوالنی انتظار درمان
در کشور خود ،به آن سوی مرزها و اغلب دوردستها سفر می کنند تا از امکانات درمانی کشورهای دیگر بهره مند شوند .نوع دیگری
از گردشگری سالمت ،به نام گردشگری سالمت داخلی نیز وجود دارد که در آن بیماران به سفرهای داخلی می پردازند تا از مراقبت
های تخصصی ارزان تر یا حتی برتر بهره مند شوند .در استرالیا شعاری در زمینه گردشگری سالمت بر سر زبان ها است که می
گوید :هرگاه بیمار شدی ،سوار هواپیما شو.
گردشگری سالمت به معنای استفاده از چشمه های آب معدنی یا پیاده روی در تعطیالت برای بازیابی قوای بدنی نیست ،بلکه
اقدامات سال مت تهاجمی را در برمی گیرد .گردشگری سالمت بیشک چیزی بیش از تمایل به داشتن بدنی زیبا است .این
1 Harley
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گردشگری امکان گریز از نظام مراقبت از سالمت محدود در وطن افراد و دستیابی به جایگزین های ارزان تر ،سریع تر و حتی برتر
را در فرامرزها فراهم می کند.
گردشگری سالمت را میتوان به دو شاخه گردشگری شخصی و گردشگری سیاسی تقسیم کرد .در واقع ،گردشگری سالمت
طرز تفکر بسیاری از افراد را درباره مراقبتهای سالمت و مقوله گردشگری تغییر داده است .گردشگری سالمت پیامدهای اجتماعی
روشن و متمایزی نسبت به روش سنتی درمان دارد .در بسیاری از نقاط دنیا هنوز برخی از بیماران از شیوه های درمانی نسل های
گذشته ،مبتنی بر روابط شخصی خود با پزشک خانواده پیروی می کنند .اما گردشگری سالمت کامال متفاوت با این مقوله است.
این نوع شیوه درمانی از محدوده اعتماد به دیگران بر پایه روابط محلی فراتر رفته است و بر ارزش گذاری های رسمی و
غیرشخصی نشات گرفته از تجربیات دیگران تکیه می کند.
امروزه گردشگری سالمت یکی از عناصر صنعت گردشگری شناخته شده است .در حقیقت ،گردشگران در تماس با هتل ها،
شرکتهای هواپیمایی و کل مراکز زیرساختی گردشگری.
این نوع از گردشگری را به عموم معرفی کرده اند .گردشگری سالمت همزمان با گسترش بیشتر ،نهادینه تر هم شده است که
این امر ،از طریق تأسیس انجمن گردشگری سالمت آمریکا ( )MTAصورت گرفت .هدف از تأسیس این انجمن هماهنگی
سفرهای سالمت با بیمارستانهای شرکتهای بیمه گر و آژانس های مسافرتی جدید یا همان شرکت های گردشگری سالمت بود.
امروزه گردشگری سالمت را بسیاری از دولت ها به مانند بخشی از صنعت گردشگری ترویج می کنند .بسیاری از کشورهای
آسیایی مانند تایلند و مالزی ،برنامه های پنج ساله ای را برای گردشگری سالمت تدوین کرده اند.
نخست وزیر تایلند در اواخر سال  200۹در مقاله ای نوشت« :بخش خدمات تایلند کلید رشد و توسعه اقتصادی این کشور
است .هم اکنون دولت بر استحکام اقتصاد این کشور در جهان پس از بحران تمرکز دارد .یکی از اقدامات در این زمینه ایجاد پروژه
های گوناگون در جهت تقویت بخش خدمات و به ویژه گردشگری است .سفرهای سالمت در تایلند به سرعت در حال پیشرفت
است و با ورود گردشگران بیشتر ،کشور محبوبیت روزافزونی می یابد .علت این است که تایلند امکانات استاندارد پزشکی ،سالمت و
تندرستی دارد که در آنها خدماتی با کیفیت باال با هزینه های قابل قبول ارائه میشود».

 -3تعاریف
 -1-3سالمت
دیدگاه ها درباره تندرستی تا حد زیادی متفاوت است و این اصطالح اغلب با تعاریفی از سالمت اشتباه گرفته میشود .طبق
تعریف سازمان بهداشت جهانی ( )1۹48 ،WHOکه مقبولیت عام یافته است ،تندرستی نوعی سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی
است و صرفا فقدان بیماری یا معلولیت تندرستی نیست .ساراکی با این استدالل که این حالت خیلی بیشتر نزدیک به شادی است تا
تندرستی ،در پذیرفتن این تعریف ابراز تردید کرده است .او این گونه استدالل می کند که مشکالت مربوط به احساسات و عواطف،
هیجانات ،ارزش های شخصی و سؤاالت مطرح شده درباره معنای زندگی کسی را شادتر نمی کند ،اما در عین حال ،قابل تقلیل به
مشکالت سالمتی نخواهند بود ( .)Saracci, 1997اما از سال  1۹48سازمان جهانی بهداشت تعریف خود را توسعه بیشتری داده
است؛ به گونه ای که این تعریف دربرگیرنده نوعی همگرایی بین مسائل مربوط به بهداشت جسمی و روانی ،و مسائل گسترده تر
سالمتی و مدیریت شیوه زندگی است .برای نمونه ،سازمان جهانی بهداشت در سال  1۹48اظهار داشت که سالمت همچنین عبارت
است از :تا حدی که یک فرد یا یک گروه قادر به تحقق بخشیدن به خواسته ها و ارضای نیازها و تغییر محیط زیست و یا تعامل با
آن باشد .سالمت ،منبعی برای زندگی روزمره است و نه هدف از زندگی سالمت یک مفهوم مثبت است که بر منابع اجتماعی و
شخصی و همچنین قابلیت های فیزیکی تأکید دارد (سازمان بهداشت جهانی .)1۹48 ،تندرستی ،سالمت انسان را در یک مفهوم
کل نگر و جامع خطاب قرار میدهد .فرض بر آن است که هر فرد فعاالنه در حفاظت از سالمت خود و پیشگیری از ابتال به بیماری
ها شرکت می کند و همه این وظایف را به دارو محول نخواهد کرد .مایرز و همکاران سالمت را روشی زندگی گرا نسبت به داشتن
سالمت مطلوب و رفاه تعریف میکنند که در آن ،بدن ،ذهن و روح و روان فرد در هماهنگی و یکپارچگی کامل هستند تا او بتواند
کامال در درون جامعه طبیعی زندگی کند (.)Myers et al, 2000

 -2-3شادکامی
شادکامی واژهای پیچیده و تقریبا تعریف نشدنی است .مثال ،باند اشاره می کند که محققا تاکنون  15تعریف گوناگون آکادمیک
برای آن پیدا کردهاند .این امر تا حدی به این دلیل است که شادی منعکس کننده حالت عاطفی ذهنی موقت است؛ برخالف
رضایت که نشان دهنده حالتی دائمی است .فرهنگ های مختلف نیز روش های بسیار مختلفی برای تعریف شادی دارند مثال ،در
کشورهای فردگرای غربی ،شادی اغلب به منزله بازتابی از موفقیتهای شخصی دیده می شود ،اما در کشورهای جمع گرا مانند ژاپن
و چین ،مردم بیشتر به یک نگرش جبری از شادی باور دارند و برآوردن انتظارات خانواده و یا جامعه برای آنان بسیار مهم تر است
(.)Bond, 2003
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نظریه های گوناگون بسیاری درباره آنچه باعث شادی و یا فقدان آن می شود ،وجود دارد در تحقیق نظرسنجی در خصوص
ارزش های جهانی که درباره شادترین مردم جهان منتشر شده است ،نتیجه گیری میشود که شرایط مادی تأثیر کمی بر روی
شادی دارند .مثال ،مردم نیجریه شادترین مردم جهان پس از آمریکایی جنوبی در نظر گرفته شده اند ،اما مردم رومانی روسیه و
دیگر کشورهای اروپای شرقی ناراحت ترین مردم بودند ( .)World Values Suervey, 2003پژوهشگران نظرسنجی در
خصوص ارزش های جهانی ،گرایش به کاالهای مادی را «عاملی بازدارنده برای خوشحالی» برآورد می کنند .سالمت جسمی نیز
آن گونه که زمانی تصور میشد ،کلید دستیابی به شادی نیست ،مگر برای افراد بسیار بیمار بسیاری از مردم از وضعیت سالمتی
خوبی برخوردار هستند ،اما به آن علت ،شادتر نیستند (" .)Elias, 2002کانر توضیح می دهد که چگونه بوداییها غالبا ماده جهان
تلقی می شوند ،در حالی که آنها برخالف آنچه تصور می شد ،با ژن شاد بلکه تحقیقات نشان می دهد که انجام مراقبه و مدیتیشن
می تواند به کاهش احساسات منفی و افسردگی کمک کند و شادی را افزایش دهد (.)Connor, 2003

 -3-3احساسی

 -4طیف بدن ،ذهن و روح در گردشگری سالمت
کلی و اسمیت نشان دادند که بعد است اکثریت بازدیدکنندگان به طور همزمان به تمام حوزه های سالمتی جلب شوند .با وجود
این ،آنها استدالل می کنند که تنها مراکز خلوت نشینی جامع تالش می کنند که مجموعه کاملی از فعالیتهای سالمتی (احتماال
به جز درمان های پزشکی را برای بازدیدکنندگان خود فراهم کنند ( .)Kelly and Smith, 2008مفهوم گردشگری جامع نشان
می دهد که تمامیت و یکپارچگی ،ایجاب می کند که همه ابعاد سالمتی باید در محصول گنجانده شوند .متأسفانه ،یکی از موانع
اصلی برای دستیابی به سالمتی مطلوب ،چه به لحاظ شیوه زندگی و چه در تعطیالت ،کمبود وقت و پول است .از قضا ،خوب ماندن
وقت گیر و گران است و اکثریت مردم توان پرداخت هزینه های آن را ندارند .همچنین شناخت جنبه هایی که در مراحل گوناگون
زندگی فرد نیاز به توجه دارند ،بسیار مهم است .ممکن است زمانی بدن فیزیکی به توجه بیشتر نیاز داشته باشد (مثال طی دوران
بیماری یا بهبودی) ،اما در زمانی دیگر ،ذهن نیاز به توجه داشته باشد (مثال در زمان استرس شغلی) .معنویت میتواند به ما کمک
کند تا فراتر از مشکالت جسمی و روانی پیش رویم ،اما پرورش این جنبه ،به ویژه در جوامع سکوالر بسیار دشوار است .به همین
دلیل ،صنعت گردشگری به طور فزایندهای لزوم تقسیم بندی در بازار سالمت را به رسمیت می شناسد (در این باره به تفصیل در
فصل بعدی بحث خواهیم کرد) و محصوالت باید به صورت روشنی متمایز شوند.
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بعد عاطفی ،آگاهی از احساسات و پذیرش احساسات فرد را به رسمیت می شناسد .سالم عاطفی به میزان احساس مثبت فرد
راجع به خود و اشتیاق او در خصوص خود و زندگی اش بستگی دارد .این امر ،شامل توانایی فرد برای مدیریت احساسات و
رفتارهای خود و ارزیابی واقع بینانه از محدودیت های خود ،توسعه استقالل و توانایی مؤثر برای مقابله با استرس است .فرد سالم
روابط رضایت بخش با دیگران را حفظ می کند .آگاهی و پذیرش طیف گسترده ای از احساسات مربوط به خود و دیگران برای
سالمتی ضروری است .شما در طول مسیر سالمتی قادر خواهید بود که احساسات خود را به صورت آزادانه بیان کنید و آنها را به
صورت مؤثر مدیریت کنید .قادر خواهید بود بر اساس احساسات ،افکار ،فلسفه و رفتار به انتخاب های فردی و تصمیم گیری مناسب
دست بزنید .شما به طور مستقل کار و زندگی می کنید ،در حالی که متوجه اهمیت دریافت حمایت و کمک دیگران و قدردانی از
آنان هستید .شما قادر خواهید بود تا روابط با دیگران را بر اساس تعهد ،اعتماد و احترام متقابل پایه گذاری کنید .در چالش ها،
خطرات و منازعات به شکلی سالم شرکت خواهید کرد.
زندگی خود را به صورتی مناسب و با در نظر گرفتن مسئولیت اعمال خود ،مدیریت خواهید کرد .این امر به شما کمک می کند
تا زندگی را سرشار از امید ،ماجراجویی و هیجان ببینید .سالمتی عاطفی اصول زیر را دنبال می کند:
 بهتر است از احساسات خود آگاه شویم و آنها را بپذیریم ،نه اینکه آنها را انکار کنیم. بهتر است رویکرد خوش بینانه ای نسبت به زندگی داشته باشیم ،نه اینکه نسبت به آن بدبین باشیم (موسسه سالمتی ملی،.)2000
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جدول -1طیف بدن ،ذهن و روح در گردشگری سالمت (ماخذ :اسمیت و پوزکو)

 -5انواع گردشگری سالمت

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)81 :تابستان 8948

گردشگری چشمه آب معدنی :نوعی از گردشگری است که در آن گردشگر با استفاده از درمان های مبتنی بر آب ،مانند استخر
های مواد معدنی و یا حرارتی ،اتاق بخار و سونا ،به دنبال آرامش و شفای بدن است .تاکید بیش تر بر درمان ،بازسازی و یا
استراحت بدنی است.
گردشگری دریادرمانی :نوعی از گردشگری است که دیدنی های جذاب و خدمات مبتنی بر دریا ،مانند آب ،جلبک و نمک ارائه
میدهد.
گردشگری کلنگر :نوعی از گردشگری است که طیف وسیعی از فعالیت ها و یا درمان ها را برای تعادل بدن ،ذهن ،روح و
روان برای بازدیدکننده فراهم میکند.
گردشگری یوگا و مدیتیشن :نوعی از گردشگری است که نهتنها می توان آن را زیر مجموعه گردشگری کلنگر دانست ،بلکه
می توان آن را زیر مجموعه گردشگری معنوی نیز دانست و سیله ای است برای رشد فرد و تعادل جسمی ،روحی ،فکری و معنوی
فرد.
گردشگری معنوی :نوعی از گردشگری که بر جستوجوی معنوی فرد متمرکز است ،منجر به تعالی و یا روشنگری میگردد.
این نوع از گردشگری ،ممکن است وابستگی مذهبی داشته یا نداشته باشد ،اما به احتمال زیاد شامل آداب و رسوم ،مراسم و سنت
هایی است که از ادیان گوناگون مشتق شده اند.
گردشگری پزشکی :گردشگری پزشکی را میتوان سفر به قصد استفاده از درمان های پزشکی مانند جراحی یا مداخالت
تخصصی دیگر تعریف کرد.

 -6پیشینه مطالعات
مطالعا تأثیر گردشگری در دهه  1۹۶0با تأکید زیـادی بـر رشـد اقتصادی به عنوان شکلی از توسعه ملی ،بر حسب اندازه گیری
شاخص «تولید ناخالص داخلی ،»1نرخ اشتغال و اثر تکاثر 2ظهور کرد ( .)Karnnich et al, 1989; 195-205دهه 1۹00
میالدی ،اثرات سرمایه گذاری گردشگری در مسائل فرهنگی و اجتماعی بروز یافت ( .)Bryden, 1973دهه  1۹80تنها نگرانی
محققان گردشگری ،اثرات زیست محیطی بود ( .)Butler, 1980;5مطالعات تاثیر گردشگری در دهه  1۹۹0ترکیبی از اثرات
تایین شده قبلی بود که تغییر نگرش از گردشگری انبوه به «گردشگری پایدار» به سبک اکوتوریسم و گردشگری فرهنگی و
اجتماعی گردید ( .)Jurowski et al, 1997;3-11به طور کلی درک اثر گردشگری با وابستگی فرد به اقتصاد گردشگری
افزایش مییابد .در میان مطالعات تاثیر گردشگری ،توسعه مقیاس ارزیابی اثرات گردشگری یکی از موضوعات مهم حمایت شده
توسط محققان از دو دهه پیش بوده است ( .)Chen, 2000; 5-19پیزام  ،)1۹08(۳ویژگی های تثیر گردشگری را به ارمغان آورد.
پژوهش وی با استفاده از بررسی واکنش های رفتاری ساکنان در رابطه با تقاضای درک اثرات گردشگری آغاز شد .پس از آن هوارد
 ،)1۹۹4(4دو عامل از یک مقیاس  20موردی تاثیر گردشگری را یافت .تحقیقات کمی تأثیر گردشگری بر کیفیت زندگی را بررسی
نموده ،بهجای آن بیشتر تحقیقا بر نگـرش سـاکنان نسـبت بـه گردشـگری و بـهویوه ،ادرا هـا از تـأثیرا گردشگری متمرکز بوده
است .تفاو بین مطالعا کیفیت زندگی و مطالعا تأثیر /نگرش در این است کـه :مطالعـا تأثیر /نگرش بر روشی تأکید میکند که در آن
چنین در میشود که گردشگری بر جوام و بر محیط تأثیر میگـذارد ،درحالیکه مطالعا کیفیت زندگی نوعاً در رابطه با روشی است که
ایـن تـأثیرا رضـایت فـرد یـا خـانوادگی را متـأثر میسازند .شامل رضایت جامعه ،محله و رضایت فردی ( .)Allen, 1990; 610
مطالعا تأثیر و نگرش در رابطه با تغییرا جامعه و پشتیبانی از توسعه گردشگری هستند .یک رابطه فرض شده بین ویوگیهای جامعه و
رضایت از زندگی وجود دارد .مطالعا نگرش ،عموماً از ساکنان سثال میکند که آیا با تأثیرا ادرا شده از گردشـگری بـر روی جامعـه
1 Growth National Product
2 Multiplier Effect
3 Pizam
4 Howard
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مواف هستند یا نه بدون هیچگونه سثال خاصی در رابطـه بـا تـأثیر ایـن عوامـل بـر رضـایت زنـدگی فـردی آنهـا .بهعبار دیگر
ساکنان خواه مواف باشند یا مخالف باشند گردشگری محر هایی برای حفاظت از بناهای تاریخی ایجاد میکند ،درصورتیکه افراد
احساس نمایند که حفاظت محکم است و بر رضایت آنها تأثیر میگذارد این موضـوع فقـط یک موضوع کیفیت زندگی است
( .)Anderek et al, 1995;8کیم در سال ، 2002به بررسـی اثـرا گردشـگری بـر کیفیت زندگی ساکنان در اجتماع )منطقه
ویرجینیا( ،پرداخت .نتایج پووه نشان داد بین اثرا گردشـگری و رضـایت از قلمروهای مختلف از زندگی که از گردشگری حاصلشده
با توجه به مرحلـه توسـعه گردشـگری منطقـه مختلـف اسـت .بهطوریکه بین آثار اقتصادی گردشگری و رضایت از رفاه مادی و
روابط بین آثار اجتماعی گردشگری و رضـایت از رفـاه اجتماعی منطقه در بین ساکنان مناطقی که در مرحله بلوغ توسعه گردشگری
هستند بیشترین و قـویترین ارتبـاط وجـود دارد .بررسی رابطه میان گردشگری و کیفیت زندگی جامعه محلی مقصد ،موضوعی
است که در برخی از تحقیقا خارجی نیز مورد توجه قرار گرفته است ( Aref, 2011; 253; Gondos, 2014; 879; Yingzhi,
 )2014; 142; Kyungmi, 2013; 527و عموماً این رابطه در قالب سـه جنبـه اقتصـادی ،اجتمـاعی -فرهنگـی و محیطـی
طبقهبنـدی میشـود .همانطور که در باال به آن اشاره شد ،تئوریها و مطالعا تجربی کیفیت زندگی عمدتاً از جوام غربی نشاء گرفته-
اند .مطالعات کیفیت زندگی در کشورهای درحال توسعه و به تبع آن در ایران به طور قابل توجهی کمیاب هستند .در سـال های
اخیر مقاالتی در این زمینه در مجالت علمی داخل کشـور منتشرشـده اسـت کـه از آن جملـه میتـوان بـه مطالعـات و
پژوهشهای رضوانی و همکاران ()1۳80؛ گروسی و همکاران ()1۳80؛ غفاری و همکـاران ()1۳80؛ قـدمی و همکـاران ( )1۳8۹و
رضوانی و همکاران در سال ( ،)1۳۹1اشاره کرد.

 -7کیفیت زندگی
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به نظر میرسد که اخیرا ،واژه «کیفیت زندگی» کاربرد بسیاری یافته است .این واژه تالش کند تا مفاهیمی مانند روابط با
کیف یت ،مسکن خوب ،اوقات فراغت ،نداشتن درد ،داشتن ست خوب ذهنی و غیره را که وجود آنها سبب ارتقای کیفیت زندگی می
شود ،تعریف کند .دینر می گوید که کیفیت زندگی معموال به درجه مطلوب بودن زندگی یک فرد در مقابل نامطلوب بودن آن با
تأکید بر مؤلفههای خارجی مانند عوامل محیطی و درآمد اشاره دارد ( .)Diener, 2005در مقابل بهزیستی ذهنی ،که بر اساس
تجربه ذهنی است ،کیفیت زندگی اغلب بسیار عینی تر است و شرایط زندگی فرد را در نظر می گیرد و نه واکنش شخص به آن
شرایط را .اما برخی از محققان تعریف گسترده تری از کیفیت زندگی ارائه می دهند .این تعریف نه تنها شرایط و کیفیت زندگی
شخص را در نظر می گیرد ،بلکه ادراکات ،افکار ،احساسات و واکنش او به آن شرایط را نیز پوشش میدهد .شاخصهایی که ترکیبی
از اقدامات عینی و ذهنی هستند ،مانند سال های شاد زندگی و امید به زندگی سالم نیز در این تعریف مطرح شده اند.
کمیته اجرایی اسکاتلند توضیح می دهد که چگونه مفهوم کیفیت زندگی ،حتی اگر به طور گسترده ای استفاده شود ،مفهومی
مبهم است .برخی محققان می گویند که نمی توان به تعریف دقیق کیفیت زندگی پرداخت و تعریف ارائه شده برای این مفهوم و
شیوه استفاده آن منوط به اهداف و زمینه آن است (.)Scottish Executive Committee, 2006
در نتیجه ،اجماع کلی در مورد معنای آن به چشم نمی خورد
جدول -2شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی
و به طور بالقوه بیش از "نوع تعریف برای آن وجود دارد( .ماخذ)Scottish Executive Committee, 2006 :
سالمت ،به تنهایی تعریفی تک بعدی از این مفهوم است،
شاخص های ذهنی
شاخصهای عینی
درحالی که یک تعریف چندبعدی ابعاد مختلفی مانند ابعاد
امید به زندگی
شادی
فیزیکی ،مادی ،اجتماعی ،عاطفی ،روانی ،شخصی و بین شخصی
وضعیت اشتغال
رضایت شغلی
را در برمی گیرد .به طور کلی به نظر می رسد که مفهوم کیفیت
وضعیت تاهل
حس اجتماعی
ای برای اشاره به رضایت مردم از زندگی ،سالمت جسمی،
تحصیالت
روابط خانوادگی
به
روانی ،اجتماعی و عاطفی خود ای که در آن زندگی می کنند،
ساعات کار در هفته
روابط اجتماعی
کار می رود .بدبینها ممکن است بگویند که همه چیز را می
شرایط مسکن
سطح استرس
توان در تعریف کیفیت زندگی در نظر گرفت ،اما معموال این
نرخ جرم و جنایت
استفاده از اوقات فراغت
مفهوم بیشتر با شاخصهای کیفی اندازه گیری می شود تا سطح
سطح معنویت
سطح فقر
استاندارد زندگی که نشان دهنده امنیت مالی باال و کار خوب و
احساس امنیت
ارائه بهداشت و درمان
زندگی
پر درآمد است .با این حال ،این بدان معنا نیست که آنها از
حقوق
تعطیالت رسمی
خود راضی و یا شاد هستند.
ذهنی روشنی را میتوان برای اندازه گیری کیفیت زندگی به کار برد (جدول .)1مثال میتوان با در نظر گرفتن جنبه هایی از
زندگی که خارج کنترل افراد قرار دارند (مانند ،میزان فقر محله ،بهداشت و درمان و آموزش و پرورش) و جنبه هایی که به انتخاب
فردی یا درک شخص بستگی دارند ( مانند ،روابط خانوادگی ،زندگی اجتماعی ،فعالیت های اوقات فراغت) به تعریف کیفیت زندگی
پرداخت.
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کیفیت زندگی به معنی وجود تعادل در حوزه های گوناگون است .اغلب اوقات تغییر شاخص های عینی ،امکان پذیر نیست .این
امر ممکن است بر سطح رضایت و استرس مردم تأثیر داشته و یا نداشته باشد .مثال ،ممکن است سطح جرم و جنایت در یک
منطقه بر اساس آمار رسمی پایین باشد ،اما برخی از ساکنان هنوز هم احساس امنیت نداشته اند یا ممکن است محلهای دارای خانه
هایی بهتر از برخی محالت دیگر باشد ،اما همیشه جایی بهتر برای زندگی وجود دارد که افراد رؤیای زندگی کردن در آنجا را داشته
باشند.
کیفیت زندگی به همان میزانی که به عناصر مادی بستگی دارد ،ممکن است ادراکی باشد و به درک ما بستگی داشته باشد.
توانایی مردم برای پرداخت هزینه سفر به میزان زمان آزاد و درآمد آنها بستگی دارد .به طور کلی ،امکان استفاده افراد از مرخصی
طوالنی مطلوب است ،در حالی که ممکن است ساعت های طوالنی کار (مثال در انگلستان و مجارستان) و زمان کوتاه تعطیالت
( مثال در ایاالت متحده آمریکا و ژاپن) موانعی برای سفر باشند .اما همیشه همبستگی وجود ندارد .بررسی روند اوقات فراغت نشان
میدهد حتی کسانی که وقت آزاد کمی دارند ،به طور گسترده اما برای مدت زمان کوتاه تر اقدام به سفر می کنند (مثال تایرل و
مای) ( . .)Tyrell and Mai, 2001میزان درآمد نیز ممکن است مانع بزرگتری برای سفر باشد .در نتیجه ،کسانی که در
کشورهای فقیر زندگی می کنند ،بسیار بعید است که گردشگری ،در تجزیه وتحلیل کیفیت زندگی شان تاثیر داشته باشد؛ مگر به
مثابه یک رؤیای مادام العمر .نتایج پژوهش آزمایشی که وزارت دولت محلی و توسعه منطقه ای (مجارستان) آن را انجام داد ،نشان
میدهد که گردشگری و سفر تأثیر مثبتی امنیت زندگی خواهد گذاشت .یکی از یافته های اصلی این پژوهش (ا تی ام)2000 ،
( .)OTM, 2007فرموله شاخص کیفیت زندگی با محوریت گردشگری ( )TQoLبود .با استفاده از این شاخص ،تصمیم گیرندگان
و همچنین شهروندان می توانند درک بهتری از اثرات پیچیده گردشگری بر کیفیت زندگی داشته باشند ( Tourism-specific
))Quality of Life Index (TQoL
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 -8شاخص کیفیت زندگی با محوریت گردشگری ()TQoL
وزارت دولت محلی و توسعه منطقه ای در مجارستان برای
توسعه شاخص کیفیت زندگی با محوریت گردشگری ()TQoL
که بخشی از طرح پیاده سازی توریسم ملی تصویب شده در سال
 200۶میباشد ،پروژه ای را تعریف کرد .از میان بسیاری از
تعریف ها و مدل ها ،رویکرد رحمان 1مدل پایه انتخاب شد
( .)Kovacs et al, 2006با ت.جه به رویکرد رحمان انتظار
میرود که تمام هست حوزه ،به طور مستقیم یا قیر مستقیم به
نوعی با گردشگری ارتباط یابند (شکل) .با توجه به آزماییشی
بودن پروژه ،طرح های پژوهشی مربوطه ،رابطه احتمالی بین
گردشگری و کیفیت زندگی را در سطح مورد انتظار ،بررسی
نکردند .بلکه این مطالعات بر رابطه بین یک یا چند عنصر
گردشگری بر کیفیت زندگی (مثال رضایت از عناصر سفر و
کیفیت زندگی) متمرکز بودند.

دیاگرام -1دامنه های کیفیت زندگی (ماخذ :کواکس و
همکاران)2006 ،

اما یکی از چالش های اصلی این کار ،شناسایی روابط احتمالی و ایجاد ساختاری استکه در آن حوزه ها به نحوی به گردشگری
میشوند و یا از آن نشات میگیرند .این موضوع که گردشگری فقط یکی از عواملی است که میتواند بر کیفیت زندگی تاثیر داشته
باشد ،قابل درک است .برای نمونه ،از طریق توسعه اقتصادی و اجتماعی یک مقصد گردشگری و یا بهبود زندگی کسانی که به طور
مستقیم و یا غیر مستقیم در گردشگری کار میکنند و حتی کسانی که در زمینه گردشگری کار نمیکنند .همچنین گردشگری می-
تواند بر سطح رضایت افراد از زندگی تاثیر بگذارد .تجربیات شخص یک توریست ،بر واکنش او در قبال تغییرات کیفیت زندگی در
خانه تاثیر گذار خواهد بود.
با ادغام تعریف ارائه شده ( )Meeberg, 1993و یافته های این پژوهش درباره تعاریف و روش ها ،تعریف  TQoLایجاد
شده است .کیفیت زندگی احساس رضایت کلی از زندگی است که بر اساس ارزابی افراد به لحاظ ذهنی هوشیار از زندگی تعیین
میشود .گردشگری میتواند در تدوین نظر فرد که اصوال بر اساس عوامل ذهنی است ،نقش بازی کند (پس از میبرگ.)1۹۹۳ ،
مدل جدید نهتنها به تحلیل دامنه های کلی میپردازد ،بلکه لینک های داخلی بین حوزه های عمومی ،کیفیت زندگی و عناصر
گردشگری را بررسی میکند.
 5حوزه  TQoLاز ترکیب رویکرد های به اصطالح عینی (اسکاندیناوی) و ذهنی (آمریکایی) تعیین شدند:
 نگرش نسبت به سفر به مثابه یک فعالیت ()ATA1 Rahmann
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 انگیزه از بازدید ()MV کیفیت سفر ()QT ویژگی های مقصد ()CD اثرات گردشگری ()ITمدل و ابزار در بیش از سه مکان آزمایشی ،آزمایش شدند و آزمون های بین المللی بیشتری از سال  2008برنامه ریزی شده
بودند.

 -8جمع بندی
تحقیقات در زمینه کیفیت زندگی ،سفر و گردشگری نشان میدهد که سفر مزایای مثبت مستقیم و غیر مستقیم زیادی نظیر
سطوح باالتری از شاد بودن ،ارتقاء سالمتی ،افزایش امید به زندگی ،افزایش عزت نفس ،باال بردن سطح رضایتمندی در جنبههای
مختلف زندگی و به طور کلی رضایت از زندگی را به همراه دارد و بر مقوالت مرتبط با توانایی گردشگری ،هم در ارتقاء و هم
درکاهش کیفیت زندگی ساکنان جوامع میزبان تاکید دارند ( .)Neal, et al, 2007; 154موارد فوق تاثیرات گردشگری را بر
کیفیت زندگی جوامع میزبان به عنوان هدف اصلی توسعه اجتماعی متذکر میگردد .جدول زیر این تاثیرات را نشان میدهد.
جدول -3تاثیر گردشگری بر کیفیت زتدگی (ماخذ)Neal, et al, 2007; 154 :
تاثیرات

منفی

مثبت

فیزیکی

 ساخت امکانات جدید، -بهبود زیرساخت های محلی

 آسیبهای زیست محیطی، -ازدحام

اجتماعی

 -تقویت اساس جامعه از طریق کار داوطلبانه

 افزایش حرص و آز، تسریع روندهای نامطلوب اجتماعی نظیر :شهرنشینی لجامگسیخته.

روانشناسی

 افزایش غرور محلی و شادابی جامعه، -افزایش آگاهی از ادراکات غیر محلی

 گرایش به سمت نگرش دفاعی مربوط به مناطق میزبان، -افزایش درگیریها بین جامعه میهمان و میزبان

فرهنگی

 به وجود آمدن ایدههای جدید در نتیجه قرار گرفتن درمعرض دیگر فرهنگها و روشهای زندگی،
 -تقویت سنن و ارزشهای محلی

 تجاری کردن فعالیتهایی که ممکن است شخصی یا ماهیتخصوصی داشته باشند،
 -تغییر در ماهیت فعالیتهای فرهنگی برای تطبیق با گردشگری

سیاسی

 ارتقاء شناخت بین المللی از منطقه و ارزشهای آن، اشاعه ارزشهای سیاسی که توسط دولت یا مردمانجام می شود

 بهرهبرداری اقتصادی نخبگان سیاسی از مردم برای ارضای جاهطلبیها،
 تحریف ماهیت واقعی رویدادها برای منعکس کردن ارزشهایروز نظام سیاسی

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)81 :تابستان 8948

اقتصادی

 پویایی اقتصاد، -ایجاد اشتغال و استخدام

 افزایش قیمت در طی رویدادهای خاص، -ظهور رانت خواری زمین

 -1-8پیشنهاداتی برای بهبود کیفیت زندگی با محوریت گردشگری سالمت
با توجه به مطالب ارائه شده ،شاخص ها و عوامل و تحقیقات پیشین در رابطه با موضوع تاثیر گردشگری بر کیفیت زندگی
ساکنین ،پیشنهاداتی ارائه میگردد که می توان از آنها برای وصول به این هدف بهره جست .الزم به ذکر است با توجه به موضوع
پژوهش حاضر ،این پیشنهادات با تمرکز بر گردشگری سالمت می باشد.
 ایجاد زیرساخت ها و تاسیسات مرتبط درمانی و تسهیل شرایط درمان برای گردشگران خارجی با هدف جذب سرمایه ورضایت آنان
 ایجاد امکانات رفاهی -درمانی از قبیل خلوتگاه ها ،آب درمانی ،چشمه درمانی و سایر تور های پزشکی با محوریت درمان ایجاد سامانه های اینترنتی برای آگاه سازی گردشگران از خدمات قابل عرضه در کشور میزبان و جلب اعتماد آنان فرهنگ سازی در کشور میزبان برای مواجه حرفه ای و صمیمانه تر با گردشگران که سبب رضایت بیشتر دو طرف می-گردد
 اعطای کمک هزینه های دولتی به گردشگران برای ترغیب سفر و همچنین به بخش های خصوصی به جهت ایجادانگیزه کافی برای پذیرش گردشگران ،با هدف بازگشت سرمایه در دراز مدت و همچنین بازسازی بافت محلی

 -9نتیجه گیری
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امروزه گردشگری بهعنوان گسترده ترین صنعت خدماتی دنیا ،جایگاه ویژه ای در عرصه های اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و
سیاسی به خود اختصاص داده است .رشد و توسعه این صنعت در دهه های اخیر در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه سبب
بازساخت و تغییرات اجتماعی ،اقتصادی و محیطی گوناگونی در محیط و جامعه میزبان گشته است .یکی از این ابعاد بسیار مهم
بحث تاثیر گردشگری بر روی کیفیت زندگی جامعه میزبان میباشد.گردشگری سالمت ،از موضوعاتی است که در هر کشور با
توجه به تمرکز آن کشور بر روی امکانات درمانی و پتانسل های خویش متفاوت بوده و همچنین این که مطالعات و اقدامات قابل
توجهی در این زمینه در کشور صورت نگرفته است .بنابراین ،این صنعت می تواند ،کاستی های انواع دیگر گردشگری در کشور را
پوشش داده و از این طریق سرمایه های هنگفتی را وارد کشور کند .گردشگری سالمت که در سال های اخیر بیشتر از نوع زیبایی
و برای عمل های زیبایی صورت گرفته است ،بخش زیادی از تولید ناخاص ملی کشور های میزبان را تشکیل داده است .به عبارت
دیگر میتوان گفت با ایجاد زیرساخت های الزم برای این امر و همچنین جذب و حفظ پزشکان فعال در این عرصه عالوه بر ارتقا
علوم و دانش مرتبط میتوان جنبه های اقتصادی را برای آن در نظر گرفت .با توجه به پیچیدگی و همچنین گستردگی فعالیت های
گردشگری اثرات ناشـی از آن نیز ابعاد به هم پیوسته بسیاری دارند که باید در مطالعه اثرات گردشگری به آنها توجه شود ،این اثرا
نوعـ ًا بـه طور مستقیم در شیوه و کیفیت زندگی جامعه میزبان انعکاس مییابد .بنابراین ،میتوان صنعت توریسـم را یکـی از
مـوثرترین عوامل بر کیفیت زندگی ساکنان مقاصد گردشگری دانست .گردشگری اغلب به عنوان توصـیف رفتـار انسـانی در نظـر
گرفته میشود .اگر توسعه گردشگری منجر به کاهش کیفیت زندگی شود ،ساکنان در پشـتیبانی از گردشـگری در محیط زندگی
خود ،مردد خواهند شد .از این رو ،برنامه ریزان دولتی و محلی هنگام توسعه فعالیت های تفریحی ،مسافرتی و برنامه های
گردشگری میبایست نقطه نظرات ساکنان را مدنظر قرار دهند و به ساکنان کمک کنند تا نیازهـای متعـالی خود از قبیل عزت
اجتماعی ،دانش و هوش خود را ارتقا دهنـد.
گردشگری سالمت ،طیف های مختلفی را شامل میشود؛ طیف ذهنی ،طیف معنوی و طیف جسمی .ذیل هر کدام از این سه
طیف ،نوع خاصی از گردشگری مرتبط تعریف شده و میتوان خدمات خاص همان طیف را به گردشگر ارائه داد .به عنوان مثال ،در
طیف گردشگری از نوع ذهنی ،گردشگری یوگا و مراقبه وجود دارد .هر گردشگری با هر نیتی که به کشور دیگری سفر میکند ،با
توجه به ویژگی های شخصی و رفتاری خویش ،برداشتی از آن مکان دارد .این برداشت ها گاه در اثر برخی اتفاقات دستخوش تغییر
می شود .این پژوهش با شناخت مفاهیم گردشگری سالمت ،به تببین مسیری پرداخت تا بتواند ،از طریق ارائه متون نظری مرتبط،
ارتباط افزایش گردشگری سالمت بر ارتقا کیفیت زندگی را نشان دهد .این مقوله همانند پژوهش های پیشین که البته بر انواع
دیگری از گردشگری متمرکز بودند ،نشان میدهد که جذب گردشگران خارجی که هدف بهبود سالمت خویش را دارند ،از طرق
مختلف منجر به ایجاد تاثیرات مثبت و منفی میگردد ،اما با مدیریت و برنامه ریزی برای این امر ،تاثیرات مثبت این نوع گردشگری
همانطور که در این پژوهش ذکر شد ،پیشی گرفته و سبب ارتقا کیفیت زندگی و رضایت ساکنان می گردد .مدل  TQoLکه در این
پژوهش به آن پرداخته شد ،این موضوع را شرح میدهد که همپوشانی بین شاخص های کیفیت زندگی و گردشگری وجود دارد .در
واقع این مدل ترکیبی از انگیزه ها و اهداف گردشگران را مطرح میکند که به صورت مسقیم و غیر مستقیم بر جنبه های خاصی از
زندگی ساکنین تاثیر گذاشته و نهایتا احساس رضایت کلی از کیفیت زندگی آنان ایجاد میگردد .این تاثیرات همانطور که به آنان
اشاره شد ،میتواند شامل ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،محیط زیستی و یا فیزیکی باشد .تجارب نشان داده است که بعد اقتصادی و
درآمد های حاصله از گردشگران خارجی ،بیشترین تاثیر را بر میزان رضایت از کیفیت زندگی ساکنین میگذارد 5 .حوزه ای که
شاخص کیفیت زندگی با محوریت گردشگری در پژوهش به آن شاره شد ،در تاکید گردشگری سالمت نقش بازی میکنند .به
عبارت دیگر انگیزه از سفر ،نگرش از سفر به مثابه فعالیت ،اثرات گردشگری ،کیفیت سفر و ویژگی های مقصد در رابطه با
گردشگری سالمت ،هر یک به تنهایی و در مجموع کاربرد داشته و برای هر یک میتوان اقدامات خاصی چنین عواملی را شامل
گردد ،مصتور شد.
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نقش مدیریت شهری در بازآفرینی مراکز گردشگری تاریخی؛
مطالعه موردی خانههای تاریخی شهر شیراز
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چکـیده
در این مقاله تالش شده تا با بهرهگیری از مدیریت واحد شهری راهکارهایی برای بازآفرینی مراکز گردشگری تاریخی
(خانههای تاریخی شیراز) که بهعنوان سرمایههای ارزشمند امروز در مرکز توجه نهادهای شهری واقع شدهاند ارائه گردد،
دراینباره از بازآفرینی فرهنگی گردشگری بهعنوان رویکرد اساسی تحقیق استفاده شده است و گردشگری را بهعنوان یکی
از اصول بازآفرینی خانههای تاریخی مطرح مینماید .در این میان شهر شیراز با برخورداری از بافتی تاریخی و واجد ارزش
مرمت ،حفاظت و نگهداری و دارا بودن پتانسیلهای بسیار مناسب تاریخی و جاذبههای گردشگری ،امکانات توسعه فراوانی
دارد ؛ بااینحال در اثر برخی از سهلانگاریها و اقدامات بیمالحظه مشکالت بافت تاریخی در سالهای اخیر افزایشیافته
و نیاز به بازآفرینی و احیای فعاالنه مراکز گردشگری تاریخی (خانههای تاریخی) را ضروری نشان میدهد .در همین راستا
مدیریت شهری میتواند نقش مهمی در موفقیت طرحها و برنامههای توسعه شهری بخصوص در ارتباط با بازآفرینی مراکز
گردشگری تاریخی ایفا نماید .روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و با اتکا بهمرور پیشینه تحقیق از سویی بررسی اسناد
مربوط به خانههای تاریخی از سوی دیگر به تحلیل مسئله میپردازد .یافتههای تحقیق نشان میدهد که راهکار برونرفت
از مشکالت خانههای تاریخی بر پایه اجرای برنامههایی راهبردی و سیاستهای تعاملی مدیریت واحد شهری با رویکرد
گردشگری بهعنوان ابزاری مؤثر در بازآفرینی خانههای تاریخی استوار است.

واژگـان کلـیدی :مدیریت شهری ،بازآفرینی ،خانههای تاریخی ،گردشگری ،شیراز.

 -6کارشناسی ارشد مدیریت شهری ،کارشناس گردشگری حوزه شهرداری شیراز
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 -1مقدمه
معماری هر سرزمین بهتنهایی نمادی از هویت ،اصالت و هنر آن سرزمین محسوب میگردد .تمدن سازی در اوج خالقیت خود
در مقوله معماری نمود عینی پیدا میکند و عینیت فضایی مییابد .ملتی که به امنیت ،آرامش ،ثروت ،اصالت و هویت دست مییابد،
به خالقیت رو میآورد و هیچ فضایی تجلیگاه این نبوغ نیست ،مگر فضاهای معماری آن سرزمین .استان فارس و مناطق شیراز و
مرودشت در تمدنهای باستانی خالق آثاری در حیطه معماری بوده اند که نه تنها ایران بلکه نظام مهندسی جهان را تحت تأثیر
خود قرار داده است .شهرشیراز هم در حوزه معماری بسیار پررمز و راز است .شیراز دارای بافتی در هم تنیده و پیچیده است .ترکیبی
بی بدل از استقرارگسترده جاذبههای تاریخی و معماری بوم آورد را در خود جای داده است معماری مسکونی شیراز در محدوده ای
کوچک در قلب شهر حرف های زیادی برای گفتن دارد .معماری مسکونی شیراز بیش از سایر شهرهای گردشگری کشور با طبیعت
و عناصر آن پیوند خورده( .افسر )85،1،88،این ویژگیها هرکدام انگیزهای پایدار در هنر و خالقیت گردشگران ایجاد میکند که
شیراز را بیشتر ببینند و بشناسند و در این خانههای روح نواز شبی درنگ کنند بااینحال در اثر برخی سهلانگاریها و اقدامات
بیمالحظه بسیاری از ابنیه های تاریخی این بافت مهجور مانده و در خطر فرسودگی و نابودی قرار گرفته که این موضوع لزوم
توجه و حمایت مدیریت واحد شهری را به طرحهای بازآفرینی خانههای تاریخی شیراز به عنوان اصلی ترین رویکرد مرمت و
حفاظت این خانه ها بیش از پیش ضروری دانسته تا با بهرمندی از این توانمندی خود بهترین زمینه را برای جذب گردشگر از
سراسر جهان به همراه داشته باشد.

 -2بیان مسئله
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در این میان شهر شیراز با دارا بودن بسیاری از پتانسیلهای فرهنگی ،مذهبی (به عنوان سومین حرم اهل بیت( ،هنری ،طبیعی
و اقلیمی و آسایش مناسب و جاذبههای فراوان تاریخی ،درمانی و ...میتواند به عنوان یکی از شهرهای جذاب در جهان معرفی
گردیده و برای استفاده از این داشته ها باید برنامه ریزی انجام شود .اهمیت روزافزون گردشگری و توان سرزمین ،ظرفیتها ،شرایط
جغرافیایی و اقلیمی نیازمند برنامه ریزی و استفاده بهینه از این پتانسیل هاست .از طرف دیگر عدم برنامه ریزی و قرار نگرفتن در
چرخه رقابت موجب میگردد تا ضمن از دست دادن بازارهای هدف دیگر شرایط را برای توسعه و به کارگیری ظرفیتها ازدست
برود(پاپلی یزدی و سقایی )5 :1،58،معماری و گردشگری پیوندی دیرینه و ناگسستنی دارند و این امری غیرقابل انکار است.
اهمیت و ارزش بافت های کهن چنان است که هم اکنون و با محدودترین امکانات ضروری ،توانسته اند بسیاری از گردشگران را
به خود جلب کند .معماری همواره بیانی از سبک مردم و مظهر فرهنگ دوران خود است .بنابراین ساماندهی و احیای این مراکز
شهری با استفاده از گردشگری عالوه بر تحقق هدف حفاظتی این بافتها به دلیل ارتقای کیفی فضاهای مربوطه و تجهیز مناسب
آنها نه تنها نیازهای ساکنان به فضاهای مطلوب شهری برای زندگی جاری را تأمین میکند ،بلکه چرخهای توسعه گردشگری پایدار
در این بافت را فعال میکند و این امر نه تنها موجب افزایش هویت اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی مجموعه بافت میشود ،بلکه
راهکارهای مؤثر و تجربه شده برای ایجاد و بازتولید عرصه های عمومی و هویت ازدست رفته و خاطرات زدوده شده از بافت قدیم
ایرانی-اسالمی شهر شیراز است .با این وجود شیوه توجه به خانههای قدیمی و تاریخی در کشورمان همیشه یکی از بحث
برانگیزترین مقولهها بین دوستداران میراث تاریخی و مسئولین دولتی و نهادهای خصوصی بوده است .همچنین مسأله مهم دیگر
اینکه تعیین نقش ،جایگاه ،وظایف و مسؤولیتهای بخشهای عمومی وخصوصی در ترسیم نقشه راه ،مدیریت و بهره برداری از منابع
و ابزارهای الزم در توسعه گردشگری شهرشیراز باید در چارچوب برنامه ای مدون به مطالعه درآید .با تهیة طرحهای توسعه ای و
راهبردهای عملیاتی می توان ضمن روشن نمودن نقشه راه ،مسیر را برای ایجادشرایط بهینة سرمایه گذاری و مدیریت شهری
یکپارچه با هدف توسعة گردشگری به کار گرفت که این امر لزوم توجه به نقش مدیریت شهری در بازآفرینی مراکز تاریخی
گردشگری (خانههای تاریخی) در راستای توسعه گردشگری را بیش از بیش مطرح ساخته و هدفی که دنبال میکند بررسی نقش
مدیریت شهری در بازآفرینی خانههای تاریخی شهر شیراز و اراِئه راهکارهای مناسب در این زمینه می باشد و با توجه به هدف
مذکور سواالت زیر را مطرح می نماید.
 -1مدیریت شهری شیراز چگونه میتواند در بازآفرینی مراکز گردشگری تاریخی ( خانههای تاریخی) نقش ایفا کند؟
 - 2فرایند بازآفرینی خانههای تاریخی چه تاثری بر رونق گردشگری شهری دارد ؟

 -3ضرورت پرداختن به طرح بازآفرینی بناهای تاریخی
بناها و مجموعه های تاریخی به جامانده از گذشته در هر کشور ،نماد و سمبلی از هویت فرهنگی و تمدن غنی اجداد مردم آن
کشور است که هرآینه ،به زندگی امروز ملتش معنا میبخشد و موجبات تفاخر و عزت آن را فراهم میآورد .صفت تاریخی یا فرهنگی
 تاریخی که امروزه درباره اینگونه بناها به کار می رود ،ناظر به قدمت آثاری است ساختة دست بشر که به لحاظ عمر و زمانپیدایش به زمان های گذشته تعلق دارند .اهمیت و ارزش اینگونه آثار ،به سبب آن است که زمینه های تولید و تولد آنها درحال
حاضر تا حد زیادی ازمیان رفته و بنابراین نوعاً تجدید ناپذیر محسوب می شوند .بدین سبب ،هر کوششی برای بازآفرینی و حفظ
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آنها ،دراصل کمکی به بقای فرهنگ و سنت های کهن آن سرزمین است .بهترین راه محافظت از بناهای تاریخی ،برخالف اشیا،
تداوم بخشیدن به استفاده از آنهاست .چراکه ،ارزش اثر تاریخی ،ظرفیت بروزیافته آن است .به تعبیری دیگر ،بخشی از قابلیت اثر
است که متأثر از موقعیت مکانی و زمانی و به تبع آن ،مبتنی بر نیازها و ضرورتها و دیدگا ه های جامعه معنا می یابد
)حجت)1،59،08،تدوین طرحهایی برای بناها و مجموعه های تاریخی ،به منظور حفاظت و ایجاد امکان تداوم زندگی در آنها ،ذیل
طرحهای باز زنده سازی تعریف شده است .بدین منظور ،برمبنای تجربه های گذشته و با استفاده از ظرفیت های موجود در اثر و به
کارگیری اهرم های اقتصادی و اجتماعی ،طرح باز زنده سازی زمانی همچون رویکردی کارآمد برای اثر تاریخی شناخته می شود
که امکان به فعلیت رسانیدن این ظرفیتها فراهم باشد( .مهدبزاده )58،1،50،درنهایت ،فرآیند باز زنده سازی از دو حیث حائز اهمیت
و توجه است :نخست آنکه به واسطه دمیدن زندگی جدید در کالبد قدیم بنای تاریخی ،تداوم حیات آن را باتوجه به نیاز جامعه
تضمین میکند و ازسوی دیگر ،با ایجاد رابطه مستقیم میان بنا و زندگی مردم ،پلی میان گذشته و حال می سازد و ارز شهای
تاریخی را به بطن زندگی امروزی پیوند میزند.
توجه به بناها و مجموعه های تاریخی ،به علت اهمیت و جایگاه با ارزش میراث فرهنگی و ضرورت بازآفرینی این بناها در
جریان روند روبه رشد ساخت وساز در بخشهای ارزشمند بافت تاریخی شهر است.

 -4پیشینه تحقیق

 -5روش تحقیق
این پژوهش بر اساس روش توصیفی  -تحلیلی است و اطالعات مورد نیاز از منابع کتابخانه ای ،مدارک سازمانی و اسناد باال
دستی استخراج گردیده و سعی پژوهشگر بر ان است تا با استفاده از اسناد و مدارک معتبر در روندی علمی با تجزیه و تحلیل نتیجه
گیری منطقی صورت دهد.

 -6تعریف بازآفرینی
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علل رکود برخی مراکز گردشگری تاریخی (خانههای تاریخی) و چگونگی مواجهه و مداخله در آنها به منظور کارآمدی بیشتر و
خروج از چرخه افت در قالب رویکردها و سیاستهای مختلف پیگیری شده است .امروز گذار از سیاستهای بازسازی ،نوسازی و...
ادبیات شهرشناختی و مرمت شهری دنیا بیش از سه دهه است که واژه نو را برای گسترش فضای نظریه ای متخصصان پدید آورده
است واژه بازآفرینی سخن از دیدگاهی بس گسترده دارد و افقی نو را برای بافت های فرسوده ،قدیمی و تاریخی به میان آورده
است گرچه در طول این سال ها در کشورهای توسعه یافته بخصوص در انگلستان بارها نو به نو شده و غنای فراوان یافته ،لیک در
شهرسازی وطنی جایگاه و پایگاهی مناسب نیافته است .بررسی منابع و پژوهش های مرتبط نشان میدهد ،پژوهشی بطور
اختصاصی و تفصیلی در این رابطه صورد نگرفته لیک تنها مقاالتی با موضوع بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا یا بازآفرینی شهری
انجام شده که در حاشیه برخی آز آنها تا حدودی بدان موضوع پرداخته است.

بازآفرینی با نگاه به گذشته و بدون پاکسازی هویت تاریخی دوره های مختلف در پی خلق هویت جدید متناسب با شرایط زندگی
مردمان عصر حاضر است (حاجیپور )15:1،58،احیا رشد مجدد فعالیت های اقتصادی در مواردی که در فضای عملکردی خال
وجود داشته باشد ،بازگرداندن و احیا مجدد نقش ها و ارزشهای اجتماعی در نواحی که دچار محرومیت بوده ،رویکرد بازآفرینی
خانههای تاریخی تالش و عملی است جامع و یکپارچه برای به زندگی برگرداندن بافت ها و خانههای تاریخی روبه زوال و توقف
افت در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی کالبدی و محیطی و ارتقا کیفیت زندگی در ان (توبچی ثانی) 88،1،50،

 -7تفاوت اصلی بازآفرینی شهری با دیگر مفاهیم نوسازی و مرمت شهری:
رویکرد بازآفرینی شهری تنها در مقابل بافتهای فرسوده ،متروکه و دچار رکود شهری مطرح نمی شود بلکه اشاره به مباحث
گسترده تری همچون :اقتصاد رقابتی به ویژه در عرصههای بینالمللی ،کارآفرینی و ایجاد مناطق کسب و کار و به عبارتی دیگر
احیای اقتصادی ،مطرح شدن کیفیت زندگی با رویکردی فرهنگ محور و استفاده از سرمایههای فرهنگی ،اهمیت مباحث کالبدی و
محیطی در قالب مفاهیم پایدار و رویکرد مشارکتی به عنوان الزام اصلی بازآفرینی شهری در چارچوب حکمروایی محلی همراه با
تاکید بر جنبههای نهادسازی و ظرفیتسازی دارد(حبیبی و مقصودی.)1،58،

 -8تعریف مدیریت شهری
مدیریت شهری فقط شهرداری و شورای شهر نیستند به تمامی سازمانها نهادها و افرادی که بصورت رسمی و غیر رسمی در
فرآیند مدیریت شهری اثر گذار هستند مدیریت شهری گفته می شودو هدف آن ارتقا شرایط کار و زندگی همه جمعیت شهر با توجه
16

به افراد وگروهای کم درامد ،تشویق توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و حفاظت از محیط کالبدی شهر( .عدالتخواه ،فرداد و
دیگران)1،55 ،

 -9تعریف گردشگری شهری
گردشگری در چهارچوب الگوهای فضایی خاص عمل میکند ،یکی از این الگوها ،گردشگری شهری است .نواحی شهری به
ال
علت آنکه جاذبههای تاریخی _فرهنگی و مذهبی بسیاری دارند غالباً مقاصد گردشگری مهمی محسوب می شوند .شهر ها معمو ً
جاذبههای متنوع و بزرگی شامل موزه ها ،بنا های یادبود ،پارک ها ،شهر بازی ها ،سالن های تئاتر ،مراکز خرید ،اماکن زیارتی،
مناطقی با معماری تاریخی و مکان هایی مربوط به حوادث مهم یا مشهور را دارا هستند که خود گردشگران بسیاری را جذب می
کنند بنابراین هدف و انگیزه گردشگر در این نوع از گردشگری بازدید از جاذبه ها و استفاده از تسهیالت و خدمات مربوط به
گردشگری است که آثار متفاوتی را بر فضای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی شهر ی بر جای می نهد( .پاپلی یزدی ،پیشین)88،

 -11معماری مسکونی شیراز
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معماری مسکونی شیراز خاص این شهر بوده و در کل یکی از پربارترین و غنی ترین نمونه های خانه در فرهنگ معماری
ایران را در خود جای داده است .خانه حیاط دار ،اصلی ترین عنصر تشکیل دهنده قطعات مسکونی بافت شهری شیراز میباشد .از
خصوصیات این خانه ها ،درونگرایی کامل آن است .در خانههای شیراز کلیه فضاها ،حیاط را در برگرفته است و این فضاها به غیراز
هشتی ،هیچگونه ارتباط بصری و فیزیکی با مسیرهای بیرون خود ندارند .حیاط عالوه بر ارتباط بین فضاهای مختلف و سازماندهی
فضاهای تابستان نشین و زمستان نشین ؛در بخشی از سال محل نشیمن بوده و در کلیه فصول فضای سبز زیبایی را به وجود آورده
است .سازماندهی فضاها در بیشتر خانه ها در یک طبقه ،همراه با زیرزمین بوده و در بعضی خانه ها قسمتهایی از آن در دو طبقه
گسترش یافته اند .در ساخت عناصر سازهای خانه ها از مصالح مختلفی استفاده شده است .مصالح ساخت دیوارها از نوع خشتی و
ال به دلیل طاقی بودن آن از خشت و آجر و در پوششهای طبقه همکف و
سنگی بوده و برای پوششهای زیرزمینی و هشتیها معمو ً
طبقات دیگر آن از چوب استفاده شده است .آجر یا فقط در نماسازی یا به صورت پشت و پیش)با اسکلت بنا چیده میشده است( به
کار میرفته است .ستون های چوبی تاالرها ،ایوانها و داخل شاه نشین ها از دیگر عناصر باربر سازهای میباشند( .زارعی)1،50،

 -11ویژگی های فضاهای خانه
ورودی -ورودی خانه ها با توجه به درونگرایی کامل آنها در محلهای ساخته شده است که هیچگونه ارتباط مستقیم بصری با
درون خانه به وجود نیاید.
سردر -عنصر دعوت کننده به بنا ست و شکلهای گوناگونی دارد .در یکی از ساده ترین نمونه ها در خانه صالحی قاب ساده
آجر ،در را دربر گرفته آن است .این شکل ساده در خانههای زینت الملک و نارنجستان قوام به اوج زیبایی و پرکاری خود میرسد.
حیاط -عنصر مهم در سازماندهی فضایی و همانند دیگر نقاط دارای حیاط مرکزی ،کلیه فضاها دور آن آرایش داده شده است.
اتاق -اتاقها به اسامی گوناگون مثل یک دری ،دو دری ،سه دری ،پنج دری ،شاه نشین ،گوشوار و ارسی نامیده می شدند.
هرکدام از این اتاق ها عملکردی خاص داشته و بعضی از آنها با ابعاد کوچک و بزرگ عملکردی متفاوت داشته اند
تاالر وایوان -در برخی از خانه ها مانند خانه زینت الملک ،محتشم ،سعادت ،صالحی ،نارنجستان قوام و تعدادی دیگر ،فضایی
نیمه بسته به نام تاالر دیده میشود .این فضا هم در قسمت زمستان نشین) رو به آفتاب (و هم در تابستان نشین) پشت به آفتاب (
ال در جلوی یک اتاق قرار گرفته و نمونه های جالب آن در خانه دکتر
قرار دارد .ایوان فضایی کوچکتر از تاالر است که معمو ً
منصوری خانه بصیری ،خانه فروغ الملک و زینت الملک مشاهده شد است
زیرزمین -زیرزمین در خانههای شیراز تقریب ًا چیزی شبیه به آنچه در بوشهر دیدیم می باشد .به عبارت دیگر فضایی با چند پله
گودتر از سطح حیاط است .در ساعات گرم تابستان ،بخشی ازآن جهت استراحت استفاده میشده و بخشهای دیگر به عنوان انبار به
کار میرفته است.
ال شکلی هشتگوش دارد .در خانه فروغ الملک و بصیری دو نمونه زیبای آن
حوضخانه -فضایی تابستان نشین است و معمو ً
دیده میشود و این قسمت عالوه بر کاربردهای یاد شده نقش مهمی در طراحی کلی فضاها ایفا میکرده
راهرو -همراه با حیاط ،شریانهای ارتباطی خانه را شکل داده است( افسر ،پیشین)50،

 -12گونه شناسی
فضاهای یاد شده معموالً با نظمی مشخص در جبهه های مختلف حیاط سازماندهی شده است .برای داشتن یک تقسیم بندی
کلی از گونه های مختلف خانههای شیراز ،فضاهایی که در راستای محور اصلی جای داشتند مورد بررسی قرارگرفته اند .مجموع ًا در
راستای جبهه زمستانی خانه ها ،اتاق چند دری و یا ارسی طراحی شده است .این نحوه نگرش حاصل نقش ویژهای است که ارسی
10

از لحاظ عملکرد و همچنین شکل ظاهری در خانه ها دارد .در نهایت تقسیم بندی کلی کار بدین گونه تنظیم شده است(:خانههای
بدون ارسی با یک حیاط .خانههای ارسیدار با یک حیاط-.خانههای چند حیاطه)(بهروزی)،0،1،80،

 -13عوامل تأثیرگذار صنعت گردشگری بر بقاء معماری ایرانی-اسالمی بافت قدیم شیراز
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در کشورهای پیشرفته ،توسعه درون شهری و احیا و توجه به بافت تاریخی ،پیشینهای بس طوالنی دارد .در این رهگذر،
طرحها و آرای منطقی همیشه وجود داشته و به طور مستمر بحث و نظریه های گوناگون ارائه شده است ،که زمان عامل اصلی
اجرای اینگونه اقدامات در ارتباط با طرحهاست ،و نقش اساسی و مهمی را ایفا میکند .زمان اجرای چنین طرحهایی در بافت قدیمی
نباید به درازا کشیده شود ،چراکه متوقف شدن کار در چنین محیطهایی به دلسردی و سرخوردگی مردم و سرمایه گذاران بخش
خصوصی در آن میانجامد .هرچه کار سریعتر به ثمر بنشیندآغاز مراحل بعدی باعث استقبال بیشتر و دلگرمی مردم را به امر
مشارکت و نوسازی خواهد شد .تنوع بخشی کارکردی و تجدید سازمان در حیات شهری بافت های تاریخی باید درزمینه تسهیالت
و تنوع پذیری چشم اندازها به مکانی جذاب تبدیل شوند ،که درروند آن ،بازده سرمایه گذاری به طور قطعی تأمین و راه برای برنامه
ریزی و استمرار حیات بافتهای تاریخی خود هموار شود .شناخت عملکردها و کشف احیای ضرایب مستور در بناها و بافت تاریخی،
خود مستلزم دانایی و تحقیق و تجربهای است که لزوم توجه و آگاهی به آن در بازسازی و نوسازی پروژه های مرمتی حائز اهمیت
است( .منفرد و کشمیری)1،00 ،بدون شناخت و کشف این اصول ،هرگونه تغییری در عملکردها به بیراهه کشاندن فرهنگ و آداب
ورسوم ،و حیات زندگی گذشتگان است .شناخت ارزشهای فرهنگی و بررسی ویژگی های آن به منظور مالحظات مرمتی و احیا با
حفظ هویت فرهنگی بافت ،مستلزم اتخاذ سیاستها و ارائه راه حلهای فراگیر و پایدار و مستمر در احیای بافتهای باارزش است.
تالش در جهت احیا در محله های تاریخی شهری باید در چارچوب بافت و محیطی حساس صورت پذیرد ،تا واکنشهای مثبت خود
را بروز دهند .در این صورت فرآیندهای حفاظت ،صیانت و بهسازی محله های تاریخی درروند تجدید حیات خود به محیطی سرزنده
و فعال و پویا تبدیل میشوند.
دو مؤلفه اصلی در گردشگری معماری را میتوان چنین نام برد :گردشگر و ویژگیهای مقصد .در مورد اول گردشگر نیازمند
امکانات و زیرساخت ها ،حمل ونقل مناسب ،محل اقامت ،غذا ،گشت وگذار ،معرفی صحیح ،سرگرمی و کارکنان و مدیریت مقصد
میباشد که همه این موارد میسر نمیگردد ،مگر با تبلیغات متناسب که در جهت جلب و معرفی این فضا میباشد.
در خصوص ویژگی مقصد میتوان موارد زیر را برشمرد که هنر معماری خاص ،بناهای یادبود ،خرابه های به یادماندنی،
ساختمانهای قدیمی ،مناظر سنتی ،اماکن مذهبی که از ارتباط بین دو مؤلفه اصلی ویژگی مقصد و گردشگر خارجی و زیر شاخص
های هرکدام از آنها درنهایت میتوان رضایت گردشگر را جلب نمود( .کالنتری .)1،58،معماری و گردشگری پیوندی دیرینه و
ناگسستنی دارند و این امری غیرقابل انکار است .اهمیت و ارزش بافت های کهن چنان است که هم اکنون و با محدودترین
امکانات ضروری ،توانسته اند بسیاری از گردشگران را به خود جلب کند .معماری همواره بیانی از سبک مردم و مظهر فرهنگ
دوران خود است .بنابراین ساماندهی و احیای این مراکز شهری با استفاده از گردشگری عالوه بر تحقق هدف حفاظتی این بافتها به
دلیل ارتقای کیفی فضاهای مربوطه و تجهیز مناسب آنها نه تنها نیازهای ساکنان به فضاهای مطلوب شهری برای زندگی جاری را
تأمین میکند ،بلکه چرخهای توسعه گردشگری پایدار در این بافت را فعال میکند و این امر نه تنها موجب افزایش هویت اجتماعی،
فرهنگی و مذهبی مجموعه بافت میشود ،بلکه راهکارهای مؤثر و تجربه شده برای ایجاد و بازتولید عرصه های عمومی و هویت
ازدست رفته و خاطرات زدوده شده از بافت قدیم ایرانی-اسالمی شهر شیراز است .با این وجود شیوه توجه به خانههای قدیمی و
تاریخی در کشورمان همیشه یکی از بحث برانگیزترین مقولهها بین دوستداران میراث تاریخی و مسئولین دولتی و نهادهای
خصوصی بوده است(پیرنیا.)50-1،9،1،51-،

 -15نقش ساختمان های تاریخی در بازآفرینی شهری
نقش اقتصادی :استفاده از خانههای تاریخی در طرحهای تجاری سود اوری بیشتری نسبت به توسعه های جدید دارند و
میتواند اساس بازآفرینی اقتصاد محلی قرار گیرند.
نقش اجتماعی :احیای ابنیه های تاریخی که در ذهن و خاطر مردم نقش و جایگاه ویژه دارند میتواند به احیای اعتماد عمومی
و جلب توجه مردم برای مشارکت در امر بازآفرینی کمک کن
نقش محیطی  :استفاده از ساختمان های تاریخی میتواند در رابطه با استفاده از منابع طبیعی پایدارتر باشد (مقدار زیادی مواد
زاید با ساخت و ساز و تخریب ساختمان ها ایجاد می شود بدین ترتیب به منظور دستیابی به پایداری ،بازیافت و استفاده مجدد از
ساختمانهای قدیمی به نسبت تخریب و ساخت و ساز مجدد آن ها مناسب تر است.
بازآفرینی یک ساختمان یا تعدادی از ساختمان های تاریخی میتواند بهبود در محدوده شهری وسیع تری را کلید بزند
ساختمان های تاریخی نقش تسریع کننده مثبت در دستیابی به تغییرات ساختار اقتصادی ،جذابیت بیشتر برای سرمایه گذاری و
اشتغال ایفا میکند (توبچی)1،50،
16

 -16پیشنهاد فرآیند بازآفرینی
بازآفرینی ،هنگامی کامل است که در هر تغییر کاربری به تداوم حیات مادی و معنوی بنا ،مبتنی بر نظامی که در آن شکل
گرفته ،توجه شود .تحقق این امر ،نیازمند تدوین فرآیندی هدفمند است .بدین منظور ،بر اساس روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و با
تکیه بر مطالعات کتابخانه ای به بررسی منابع موجود در زمینه بازآفرینی و باز زنده سازی با هدف اعطای کاربری جدید ،باید اقدام
گردد .عالوه برتاکید بر شناخت همه جانبه پیشینه و وضع موجود مجموعه و توجه به ضوابط قانونی برجسته در بخش طرح ،هدف
احیا را ،اعطای عملکردی متجانس با گذشته بنا )نه عین آن( و رفع نیازهای نوین جامعه مبنی بر انتخاب راهبردی با توجه به حفظ
ارزش ها باید در نظر گرفت.
توجه به عوامل کالبدی -فضایی ،عملکردی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی  -تاریخی و مدیریتی -اجرایی ،جزو عوامل اصلی
بازآفرینی موفق بافت ها و محالت تاریخی است .عالوه بر شناخت کاربری های قابل اعطا به بنا و بررسی عوامل موفقیت هر یک
از آنها به عنوان نخستین گام های مؤثر در زمینه اعطای کاربری ،معیارهای موفقیت اعطای کاربری عبارتند از:
معیارهای وابسته به بناهای تاریخی) کاربری اولیه بنا ،ساختار بنا و چارچوب های قانونی).
معیارهای وابسته به کاربری قابل اعطا )چارچوب های قانونی ،الزامات معماری و ساختاری و معیارهای منطقه ای(.
معیارهای وابسته به بودجه.
بنابر آنچه بیان شد و باتوجه به پتانسیلهای بالقوه و نکات ارزشمند در هر بنای تاریخی ،می توان اذعان نمود که هیچگونه
خط مشی استاندارد و مشخصی برای بازآفرینی و باز زنده سازی بناها به صورت مشخص و ثابت وجود ندارد .ازاین رو ،درباره هر
بنای تاریخی به صورت خاص ،نیازمند تدوین فرآیندی هدفمند هستیم( .اردشیری و معماریان)1،50،5،
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 -17ارزیابی و تعیین کاربری جدید
ورود عناصر و کاربری های
جدید به یک مجموعه تاریخی
باتوجه به وسعت کاربری و
ویژگی های آن ،ممکن است در
سایر عناصر محله ،منطقه و حتی
شهر واکنش ایجاد کند .بدین
ترتیب ،با اهمیت دادن به نحوۀ
انتخاب کاربری جدید و انتخاب
یک کاربری سازگار و متناسب با
ماهیت مکان ،عالوه بر حفاظت
از ارزش های بنا می توان منجر
به سرزندگی و پویایی هرچه
بیشتر بافت متأثر از آن گردید.
چراکه ،درصورت بی توجهی به
لزوم ویژگی های مشترک میان
هر دو بخش و اعطای کاربری
ناسازگار با روح مکان تاریخی،
کاربری جدید به باری اضافی و
آسیبی جدید در بنا تبدیل
میگردد و آسیب های جبران
ناپذیری را به بار خواهد آورد.
تأکید اسناد مهمی مانند "منشور
بورا" ،بر تفویض کارکرد سازگار
به اثر تاریخی و اجتناب از
تحمیل کارکردهای نامأنوس
برآن نیز ،تأییدی بر این
نمودار  :1فرایند بازآفرینی پیشنهادی
مدعاست.
براین اساس ،باتوجه به اهمیت و ویژگی های مجموعه خانههای تاریخی در راستای تعییین کاربری جدید نیازمند اتخاذ شیوه
ای درست و علمی با نگرشی همه جانبه برمبنای شناخت و تحلیل نیازهای مجموعه و حوزه های متأثر از آن هستیم.
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نمودار  :2عوامل مؤثر بر شناخت در راستای انتخاب کاربری های جدید

 -18بررسی و شناخت فعالیت های سازگار با یک مجموعه تاریخی
به منظور تعیین فعالیت های سازگار و قابل استقرار در یک مجموعه تاریخی ،بنا بر ویژگی ها و شرایط خاص هر مجموعه و
بافت متأثر آن ،نیازمند شناختی عمیق تر و همه جانبه نسبت به آن هستیم .بدین منظور ،ابتدا شایسته است براساس مطالعات
کتابخانه ای و میدانی با رویکردی تفسیرگرایانه به بررسی عوامل و شاخصه های مؤثر بر دستیابی به شناختی کامل درراستای
انتخاب فعالیت های جدید سازگار با آن مجموعه تاریخی ،دست زده شود .این کار بدین سبب انجام می شود تا در مراحل بعدی
بتوان از آن در شناسایی فعالیت های سازگار با آن مجموعه استفاده کرد .توجه به مجموعه های عملکردی ارائه شده و وجود نظرات
مخالف و موافق با هرگزینه عملکردی ،به منظور تصمیم گیری به گونه ای علمی با درنظرداشتن عوامل متعدد و پیچیده کمّی و
کیفی و روابط متقابل آنها ،می توان از روش های مختلف نظیر روش تصمیم گیری چند معیاره درجهت تعیین بهترین گزینه
عملکردی استفاده نمود .تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ،مبحثی است که به فرایند تصمیم گیری در حضور معیارهای متفاوت و
بعضاً متناقض با یکدیگر میپردازد .کاربرد این روش ها ،زمانی است که تعدادی طرحهای جایگزین ازپیش تعریف شده و محدود
موجود است که هریک از آنها ،سطحی از مشخصه های موردنظر تصمیم گیرنده را ارضا می کنند.
حال می باید تصمیم گیرنده بر اساس میزان و نوع اطالعات در دسترس از طرحهای جایگزین و معیارها ،بهترین طرح را
انتخاب نماید .استفاده از تکنیک های چند معیاره ،ابزار مناسبی در رتبه بندی و انتخاب یک یا چند گزینه از بین انواع راه حل های
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مختلف در پروژ ه های احیای بناها و بافت های تاریخی است .روند پیموده شده برمبنای این شیوه ،مسیری است طوالنی که در
اینجا به خالص های از آن اشاره میگردد.
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نمودار  - 3تدوین مجموعه عملکردی متناسب ،سازگار و قابل استقرار در یک مجموعه تاریخی

به منظور اولویت بندی مجموعه های عملکردی ارائه شده ،نخست می بایست مدل تصمیم گیری بر مبنای سیاستهای کلی
طرح باز زنده سازی مجموعه های تاریخی و سایر عوامل و شرایط تأثیرگذار بر آن ،تدوین شود .این مدل تصمیم گیری باتوجه به
معیارهایی برگرفته از نتایج مطالعات بررسی اسناد و منشورهای مربوط به آن ازجمله سند نارا ( ،)1000منشور بورا( ،)1000سند احیا
و بهر ه برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی و ضوابط عمومی مداخله در بافت های تاریخی درنظر گرفته می شود .سپس براساس
اینکه معیارهای مذکور برای به کارگیری در مدل تصمیم گیری می باید قیاس و اندازه گیری شوند ،با استفاده از متد بارش افکار و
نظرسنجی کارشناسان متخصص و مرتبط با این حوزه ،برای هرکدام از آنها یک شاخص استخراخ می شود .ازآنجایی که همه
شاخصها اهمیت یکسانی ندارند ،برای لحاظ کردن اهمیت آنها با استفاده از روش پرسش از خبرگان و تصمیم گیران به شیوه دلفی،
برای هریک وزنی درنظر گرفته میگردد .به طوری که ،مجموع اوزان برابر  100باشد .در انتهای کار ،به منظور ارزیابی و انتخاب
کاربری مناسب ،از میان روشهای تصمیم گیری چندمعیاره یک روشی انتخاب گردیده و براین اساس ،امتیاز هر کاربریِ پیشنهادی
از دید هر شاخص ارزیابی می شود .پس از آن ،امتیاز نهایی هرکدام ،جمع وزنی همه امتیازات آن به ازای همه شاخص ها ،محاسبه
میگردد.
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 -11مزایای کاربری گردشگری خانههای تاریخی در بافت قدیم شیراز
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 -10-1افزایش ظرفیت گردشگری شهر شیراز.
 -10-2افزایش میزان ماندگاری گردشگران.
 -10-،معرفی تاریخ و فرهنگ و هنر شیراز.
 -10-0حمایت از هنر و هنرمندان شیرازی.
 -10-8احیا و ترویج آیینها و آداب و رسوم.
 -10-8احیا بافت تاریخی و رفع ناهنجاری های موجود در بافت تاریخی.
 -10-8ایجاد امنیت.
 -10-5احیا خانهها و عناصر تاریخی و گردشگری بافت تاریخی.
 -10-0جلوگیری از تخریب بیش از پیش عناصر تاریخی و گردشگری بافت تاریخی.
 -10-19ارتقاء سطح اقتصادی شهروندان با افزایش ظرفیت گردشگری.
 -10-11ایجاد اشتغال.
خوشبختانه به نظر میرسد که نسبت به گذشته ،توجه بیشتر به حفاظت از خانههای تاریخی در دستور کار قرار گرفته است اما
این روند نیازمند شکل گیری جریانی هدفمند است .مرمت و تبدیل بناهای تاریخی و حفاظت از آنها نیازمند برنامهریزیهای دقیقتر
و علمی و همراه با تسهیل امور مختلف از سمت مدیریت شهری واحد می باشد .بدین منظور با توجه به ارزش تاریخی و فرهنگی و
معماری سنتی بی نظیر بافت تاریخی شیراز ،موارد زیر را به عنوان طرح پیشنهادی ،ارائه میگردد .بدیهی است که موارد مذکور به
عنوان پیشنهاد ارائه گردیده است ،و با توجه به اهمیت موضوع انجام طرح مطالعاتی جهت حفظ و احیا و برنامهریزی گردشگری و
اقتصادی ضروری به نظر میرسند.
-1خانههای تاریخی در قالب خانههای هنری  .:هنرهای نظیر( خوشنویسی ،نقاشی ،مجسمه سازی ،منبت کاری ،خاتم ،قلم
زنی ،فرش بافی ،موسیقی و ده ها هنر دیگر که می توان خانه ای را به برکت وجودشان رونق بخشید و به تکاپو وا داشت.
-2خانههای تاریخی در قالب خانههای ارائه دهنده خدمات گردشگری :
 -2-1کافه ،کافی شاپ
 -2-2رستوران  /سفره خانه سنتی :
-2-،هتل های سنتی  /اقامت گاه های بوم گردی  /زائرسرا /هتل های موضوعی .:
 -،خانههای تاریخی در قالب خانههای فرهنگی  /آموزشی :شیرازی ها به دلیل پیشینه تاریخی کهن ،از آداب ،رسوم و جشن
های بخصوصی برخوردارند ،که میتوان با استفاده از ظرفیت خانههای تاریخی موجود و ایجاد مراکز فرهنگی مختص آن ها ،نسبت
به معرفی آئین ها ،آداب وروسوم کهن و احیاء و ترویج آنها در دیار باستانی شیراز همت گمارد .آدابی نظیر(عروسی درخت نارنج،
واسونک خوانی ،عروسک جی جی بی جی ،تعزیه ،موسیقی محلی شیرازی ،آداب و رسوم ازدواج در شیراز ،بازی های بومی و محلی
و  )...بدین سان این خانه ها تبدیل به موزه هایی خواهد شد که اشیاء آن ،میراث ناملموس این سرزمین خواهد بود که فارغ از بعد
اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی آن ،از بعد گردشگری ،به جاذبههایی بی بدیل خواهند گردید.
-0خانههای تاریخی در قالب موزه ،خانه مشاهیر و یا مراکز معرفی تاریخ و فرهنگ شیراز
-8خانههای تاریخی با کارکرد دفاتر ادارات و نهادهای دولتی ،خصوصی و مردم نهاد با موضوعیت گردشگری مانند :استقرار
مراکز خدماتی ،دفاتر ،ادارات و نهادهای خصوصی و یا مردم نهاد مرتبط با فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری میتواند با
فعال سازی و احیای یک بنای تاریخی ،زمینه نگهداری و جلوگیری از آسیب و تخریب را به خوبی فراهم آورد .همچنین تلفیق
استفاده از زیبایی های معماری تاریخی محیطی خاص و ویژه را به منظور ارائه خدمات مهیا می سازد .دفاتری نظیر (دفتر منطقه
ای سازمان جهانی یونسکو دفتر نهادهای مردم نهادگردشگری و )...
نقش مدیریت واحد شهری در بازآفرینی خانههای تاریخی
 -1تفویض اختیارات به نهادهای محلی به ویژه شهرداری ها و شورای شهر و ایجاد یک نهاد میان بخشی در مقیاس منطقه
ای طرحهای بازآفرینی باید توسط مدیریت و تشکیالت واحد و یکپارچه به نمایندگی از سازمان ها و گروه های ذینفوذ ،ذی مدخل
و ذی نفع و تحت نظارت آنها صورت پذیرد تا بتواند تصمیم گیری و اجرا با سرعت مطلوب پیش رود.
 -2تدوین قوانین و مقررات و آیین نامه ها ی تشویقی برای جلب سرمایه گذاران بخش خصوصی توسط مدیریت واحد شهری.
 -،حمایت از ایده ،ابداع و خالقیت هایی که بتواند خانههای تاریخی را از حالت تنزل و افت خارج سازد.
اتخاذ رویکرد ومدیریت مشارکت در اجرا روش های مناسب برای تامین منابع مالی طرحهای بازآفرینی و پیوند بین نهادهای
دولتی با نهاد های مردمی.
 -0توجه و حمایت از حضور بخش خصوصی در امر بازآفرینی و تدوین دستور العامل ها ،قوانین و راهنماهای اجرایی برای
نظارت و هماهنگی و اطمینان از نحوه عمل این کارگزاران( توبچی)1،50،
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عوامل  /نمودهای حقوقی ومدیریتی افت بازآفرینی خانههای تاریخی :
-1
-2
-،
-0
-8

عدم باور عملی (مدیریت شهری) بر جلب مشارکت مردم و سایر کنشگران برای حل مسائل بافت های تاریخی.
دخالت نامطلوب تعلقات و خواسته های سیاسی ،سازمانی و مغایرت ها و تناقضات منافع آن ها با یکدیگر.
مشکالت اداری و حقوقی مربوط به ابنیه های تاریخی و نحوه حمایت و نگهداری از آن ها.
ابهامات حقوقی و قانونی در وظایف سازمان ها ی مسئول در امور شهری.
برخوردار نبودن مدیریت شهری در رده های مختلف از اختیارات کافی و متناسب با نیازهای مدیریت (توبچی)1،50،

 -21نتیجه گیری
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برای احیا و به روز نمودن مراکز گردشگری تاریخی ( خانههای تاریخی) باید عالوه بر پاسخگویی نیازهای مردم و زندگی
روزمره ،رجوع معنی داری به هویت تاریخی بافت شود یکی از رویکردهایی که مدیریت شهری میتواند بهعنوان ابزاری برای
بازآفرینی خانههای تاریخی مورد استفاده قرار دهد گردشگری شهری است ،این رویکرد راهی برای احیا و بهبود کیفیت زندگی
شهری از طریق بهبود و توسعه خصوصیات ویژه تاریخی و جاذبههای فرهنگی مکان است ،در مجموع بازآفرینی خانههای تاریخی
با هدف ارتقا گردشگری میتواند از راه های متعددی به نو سازی اجتماعی و کالبدی بافت های تاریخی کمک کند ،با جلب سرمایه
گذاری در رشد و توسعه اقتصاد محلی سهم داشته باشد ،تغییراتی در نحوه مدیریت خانههای تاریخی ایجاد کند ،پویایی و حیات
مدنی را به خانههای تاریخی برگرداند و منظری از شهر را که نتیجه تعامل بین زمان ،فرهنگ اجتماعی و کالبد است بوجود اورد،
راهبردها و سیاستهای ارائه شده در این مقاله ،زمینه و پایه مناسبی برای مداخله در خانههای تاریخی را فراهم می سازد که البته
کاربرد آن در مکان های مختلف نیازمند شناسایی خصوصیات منحصر به فرد خانه ها ،ارزش تاریخی و جاذبههای گردشگری هر
مکان است ،با استفاده از این رویکرد تعامل بین بازآفرینی و گردشگری از یک سو و حفاظت و توسعه از سویی دیگر ایجاد
میشود.

منابع
.1
.2
.،
.0
.8
.8
.8
.5
.0
.19
.11
.12

.1،
.10
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افسر ،کرامت اهلل ،)1،88( ،تاریخ بافت قدیم شیراز ،نشرقطره ،انجمن آثار مفاخر فرهنگی.
اردشیری ،مهیار و غالمحسین معماریان ( ،)1،50هویت شهری شیراز ،شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری
ایران ،با همکاری :شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس ،دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز.
بهروزی ،علی نقی( ،)1،80بناهای تاریخی و آثار هنری جلگة شیراز ،شیراز ،ادارۀ کل فرهنگ و هنر استان فارس ،جلد دوم.
پاپلی یزدی ،محمد حسن و مهدی سقایی ،)1،58( ،ماهیت و مفاهیم گردشگری ؛ اتشارات سمت،
پیرنیا ،محمدکریم( ،)1،51سبک شناسی معماری ایرانی ،انتشارات سروش دانش ،چاپ هشتم.
توبچی ثانی ،علی ،)1،50( ،بازآفرینی شهری پایدار ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :دکتر محمود محمدی ،دانشگاه
هنر اصفهان
حاجی پور ،خلیل ،)1،58( ،مقدمه ای بر سیر تحول و تکوین رویکردهای مرمت شهری ،مجله اندیشه ایرانشهر ،سال دوم،
شماره .0-19
حبیبی ،سید حسین ،مقصودی ،ملیحه( ،)1،58مرمت شهری ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ سوم
زارعی ,هانی ،1،50 ،بررسی ویژگی های سبکی گونه معماری مسکونی دوره قاجاریه شهر شیراز ،همایش ملی معماری و
شهرسازی معاصر ایران ،بیضاء ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیضاء.
کالنتری خلیل آباد ،حسین و احمد پوراحمد( ،)1،58فنون و تجارب برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها ،انتشارات
پژوهشگاه علوم انسانی ،فرهنگ و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی ،چاپ دوم.
مهدیزاده ،جواد ،)1،50( ،جایگاه میراث فرهنگی در توسعه پایدار شهری ،مجله جستارهای شهر سازی ،سال چهارم ،شماره
دوازده.
واجب منفرد ،مریم و هادی ،کشمیری ،)1،00( ،امکانسنجی گردشگری پایدار ،در جهت بقاء معماری ایرانی – اسالمی با
تأکید بر مشارکت ساکنین؛ نمونه موردی :بافت قدیم شیراز ،اولین همایش ملی معماری ایرانی اسالمی (سیمای دیروز –
چشم انداز فردا) ،شهرداری شیراز.1،00 ،
حجت ،مهدی ()1،59میراث فرهنگی در ایران ،سیاست ها برای یک کشور اسالمی ،سازمان میراث فرهنگی کشور ،تهران.
عدالتخواه ،فرداد ،میرزایی ،مینو ،وزیر پور( ،مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقا حقوق شهروندان) فصلنامه علمی پژوهشی
جغرافیای انسانی ،تهران  :سال دوم ،شمارهه اول ،زمستان .1،55

