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واژه های کلیدی:
ــگری  ــده، گردش ــۀ بازدیدکنن  تجرب
عتیــق  مســجدجامع  معمــاری، 

ــان اصفه

چکیده
از  انســان  فهــم  از  ارزشــمندی  ذخایــر  به مثابــٔه  معمــاری،  جاذبه هــای 
ــواد و  ــرد و م ــم، کارک ــه اقلی ــه ب ــا توج ــه، ب ــتند ک ــون هس ــوع و گوناگ ــکان، متن م
فهــم  دارنــد.  دیده شــدن  بــرای  فراوانــی  جذابیت هــای  ساخته شــده،  مصالــح 
ــای  ــات جاذبه ه ــٔه حی ــم در ادام ــدی مه ــدگان فراین ــدٔه بازدیدکنن ــۀ ادراک ش تجرب
ــدگان  ــه در بازدیدکنن ــکان چگون ــه م ــم این ک ــت. فه ــد اس ــٔه مقص ــاری به منزل معم
ــگران و  ــه گردش ــت؛ چراک ــده اس ــیار ارزن ــذارد بس ــر  می گ ــا تأثی ــای آن ه و تجربه ه
ــتند.  ــدار هس ــاوت دی ــی قض ــود، داوران نهای ــۀ خ ــل تجرب ــا تحلی ــدگان، ب بازدیدکنن
ــجد  ــده در مس ــٔه بازدیدکنن ــر تجرب ــی تأثی ــی چگونگ ــر بررس ــق حاض ــدف تحقی ه
به مثابــٔه مــوزٔه معمــاری اســالمی  - ایرانی در توســعٔه  جامــع عتیــق اصفهــان 
ــت. روش  ــه  اس ــر در تجرب ــل مؤث ــایی عوام ــن شناس ــاری و همچنی ــگری معم گردش
ــده  ــام ش ــی انج ــه روش پیمایش ــه ب ــت ک ــی اس ــوع توصیفی - تحلیل ــق از ن تحقی
اســت. جامعــٔه آمــاری ایــن تحقیــق بازدیدکننــدگان مســجد جامــع عتیــق اصفهــان 
ــی  ــه روش تصادف ــر ب ــداد 217 نف ــق، تع ــٔه تحقی ــداد نمون ــن تع ــرای تعیی ــتند. ب هس
ســاده و براســاس جــدول مــورگان بــه دســت آمــد. جمــع آوری اطالعــات به وســیلٔه 
ــد.  ــد ش ــای 0/842 تأیی ــب آلف ــا کس ــق ب ــزار تحقی ــی اب ــام و پایای ــش نامه انج پرس
ــل  ــیون و تحلی ــپیرمن، رگرس ــتگی اس ــون هم بس ــا، از آزم ــل داده ه ــور تحلی به منظ
عاملــی در محیــط نرم افــزار SPSS اســتفاده شــد. نتایــج آزمــون هم بســتگی و 
رگرســیون نشــان  می دهــد بیــن تجربــٔه بازدیدکننــدگان مســجد جامــع عتیــق و 
توســعٔه گردشــگری معمــاری رابطــٔه مثبــت و معنــاداری وجــود دارد و متغیــر تجربــٔه 
بازدیدکننــده توســعٔه گردشــگری معمــاری را پیش بینــی  می کنــد. همچنیــن، بــا 
ــذار در  ــل اثرگ ــٔه عوام ــل به منزل ــت عام ــی، هش ــل عامل ــون تحلی ــتفاده از آزم اس

ــدند.  ــایی ش ــاری شناس ــگری معم ــعٔه گردش ــده و توس ــٔه بازدیدکنن تجرب

مقدمه
ــر  ــدگان تصوی ــات بازدیدکنن ــل از مطالع ــج حاص نتای
روشــنی از جایــگاه مقصــد در تجربــٔه زیســتٔه آن هــا را نشــان 
ــارات  ــین و انتظ ــش پیش ــا، دان ــالع از انگیزه ه ــد. اط می ده
از دیــدار و درنهایــت اســتخراج هــدف از بازدیــد بــرای 
تصمیم ســازی اهمیــت ویــژه دارد؛ دریافــت ایــن مــوارد 
انتقــال  و  ارتبــاط  بــرای  صحیــح  بسترســازی  متضمــن 
ــر  ــت. اگ ــده اس ــدف و بازدیدکنن ــکان ه ــن م ــات بی اطالع

ــه ای از  ــوع تجرب ــرای چــه ن مشــخص شــود چــه کســانی و ب
ــش و  ــح نق ــدی فصی ــا دی ــوان ب ــد،  می ت ــدن  می کنن ــوزه دی م
ــرد.  ــخص ک ــه را مش ــگری در جامع ــد گردش ــت مقاص هوی
ــم  ــوزه و فه ــردم از م ــد م ــی بازدی ــاره، درک چرای ــن ب در ای
دقیــق آن هــا نیازمنــد بررســی و مطالعــه بازدیدکننــده اســت. 
تحــوالت اخیــر در صنعــت گردشــگری و تغییــرات در ســطح 
ــه واکاوی کشــورهای پیشــرو  ــق گردشــگران ب گاهــی و عالی آ
در منابــع و پتانســیل های خــود موجــب شــد، بــا ایجــاد 
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ــق  ــوع و مطاب ــی متن ــی، خدمات ــد و تخصص ــای جدی بازاره
ــد.  ــه دهن ــروز را ارائ ــگران ام ــالیق گردش ــای و س ــا نیازه ب
بدین منظــور، رابینســن و ناولــی )2005( از گردشــگری 
عالیــِق خــاص به منزلــٔه »اســتراتژی پایــداری« نــام  می برنــد 
ــیوه ای  ــاص ش ــق خ ــگری عالی ــه گردش ــد ک ــان  می کنن و بی
ــرای  ــی ب ــن فرصت ــد و همچنی ــعٔه مقاص ــرای توس ــاوت ب متف
و  بــرای گردشــگران اســت  باکیفیت تــر  ارائــٔه خدمــات 
ــب وکار  ــای کس ــت و فرصت ه ــه رقاب ــت ک ــتراتژی ای اس اس
ــر را  ــرام مص ــرودوت اه ــه ه ــد. از زمانی ک ــش  می ده را افزای
تحســین و فهرســتی از عجایــب باســتانی جهــان تهیــه کــرد، 
ــه شــمار  ــی در گردشــگری ب معمــاری همیشــه عامــل جذاب
 Lasansky,( کورلیــس .)Cambie, 2009( می رفته اســت
ــر  ــری اجتناب ناپذی ــاری عنص ــد معم ــاره  می کن 2004( اش
در ســفرهای مســافران گرندتــور بــوده و انگیــزٔه آن هــا از ســفر 
ــتان،  ــروف از دوران باس ــاری مع ــای معم ــاهدٔه جاذبه ه مش
ــم  ــوزٔه گوگنهای ــت م ــا موفقی ــت. ب ــطی و... اس ــرون وس ق
ــته  ــای برجس ــک بن ــٔه ی ــه به مثاب ــو، ک ــری در بیلبائ ــک گ فران
ــودزده و  ــه ای رک ــادی منطق ــد اقتص ــب رش ــاری موج معم
توســعٔه گردشــگری شــد، رســانه ها شــروع کردنــد بــه 
صحبــت دربــارٔه اصطالحــی تحــت عنــوان »تأثیــر بیلبائــو«. 
ایــن اصطــالح را معمــار امریکایــی پیتــر آیزنمــن ابــداع کــرد 
)Ockman, 2001( و از آن پــس معمــاری به مثابــٔه محــرک 
اصلــی بــرای انتخــاب یــک مقصــد توســط گردشــگر مطــرح 
شــد و پیونــدی  میــان گردشــگری و معمــاری، به مثابــٔه 
ــاص،  ــق خ ــگری عالی ــگری و گردش ــو در گردش ــازاری ن ب
ــا  ــد آن ه ــاص و عقای ــان خ ــای مخاطب ــه نیازه ــه ب ــا توج ب
ــر  ــام را در نظ ــب ع ــای مخاط ــا نیازه ــه نه تنه ــد ک ــرار ش برق
می گیــرد، بلکــه بــه رفــع نیازهــای خــاص آن هــا نیــز اهمیــت 
2018(.از  همــکاران،  و  نجف آبــادی  )ایــزدی  می دهــد 
ــد  ــر ش ــگران جذاب ت ــر گردش ــاری از منظ ــان، معم آن زم
ــرد.  ــا ک ــگری ایف ــد گردش ــعٔه مقاص ــی در توس ــش مهم و نق
ــرد از  ــم ف ــای فه ــرای ارتق ــی ب ــگری درگاه ــد گردش مقاص
ــروز  ــا ام ــته ت ــش از گذش ــی اطراف ــی و طبیع ــای اجتماع دنی
اســت. مطالعــات بازدیدکننــدگان طیــف وســیعی از اشــکال 
شــامل   را  بازدیدکننــدگان  بــا  مرتبــط  تحقیــق  گوناگــون 
ــر تجربه هــا، گرایش هــا  ــن مطالعــات متمرکــز ب می شــود. ای
بازدیــد می کننــد  از موزه هــا   اســت کــه  افــرادی  آرای  و 
)Hein, 2006: 363(. »هنگامی کــه بحــث از »تجربــه« 
ــی درک ــود نوع ــا مقص ــواره و همه ج ــد، هم ــان  می آی ــه  می  ب
ــی،  ــت« )همت ــطه اس ــتقیم و بی واس ــهود مس ــی و ش گاه  و آ
 شــخصی هســتند و تنهــا در ذهن 

ً
1378: 43(. »تجــارب ذاتا

ــری و  ــی، فک ــی، فیزیک ــطح احساس ــک س ــه در ی ــرادی ک اف
حتــی معنــوی مشــارکت داشــته اند و درگیــر شــده اند وجــود 

دارد« )Pine & Gilmore, 1998: 99(. ایــن پژوهــش بــر 
گردشــگری معمــاری به مثابــٔه گونــه ای از گردشــگری عالیــق 
خــاص مبتنــی اســت کــه در پــی جــذب گردشــگرانی اســت 
ــد  ــگری عالقه من ــول گردش ــٔه محص ــاری به منزل ــه معم ــه ب ک

هســتند. 
شــهر اصفهــان، به دلیــل داشــتن جاذبه هــای معمــاری 
ــت  ــهور اس ــاری مش ــگری معم ــد گردش ــه مقص ــر، ب بی نظی
و، در  میــان آثــار معمــاری شــگفت انگیزش، مســجد جامــع 
ــهرت دارد  ــران ش ــالمی ای ــاری اس ــوزٔه معم ــه م ــه ب ــق ک عتی
جلوه گــری بیشــتری دارد. در مطالعــٔه تجربــٔه بازدیدکننــدگان 
ــدگان  ــت جهان بازدیدکنن ــان، زیس ــع اصفه ــجد جام از مس
ــای  ــن بن ــا از ای ــی آن ه ــق و اصل ــم دقی ــد و فه ــن بازدی از ای
فاخــر معمــاری واکاوی می شــود. بنابرایــن،  می بایســت 
ــع  ــجد جام ــدٔه مس ــۀ بازدیدکنن ــق تجرب ــای عمی ــه الیه ه ب
ــن  ــح و تأمی ــزی صحی ــا برنامه ری ــا، ب ــد ت ــان وارد ش اصفه
توســعٔه  تحقــق  بســتر  الزم،  امکانــات  و  زیرســاخت  ها 
گردشــگری معمــاری را فراهــم کــرد. ازایــن رو، هــدف اصلــی 
ــدٔه  ــٔه بازدیدکنن ــاط تجرب ــر و ارتب ــی تأثی ــش بررس ــن پژوه ای
مســجد جامــع عتیــق اصفهــان در توســعٔه گردشــگری 
معمــاری، شناســایی مؤلفه هــای اثرگــذار در آن کــه بــه 
ــن  ــود و همچنی ــر می ش ــاری  منج ــگری معم ــعٔه گردش توس
ارائــٔه بســته های بازدیــدی تخصصــی به منظــور توســعٔه 

ــت. ــع اس ــجد جام ــاری در مس ــگری معم گردش

مبانی نظری
پدیــده ای  معمــاری  گردشــگری  ازآنجایی کــه 
جدیــد اســت، تعریــف دقیقــی بــرای آن وجــود نــدارد 
مــوزٔه گوگنهایــم  موفقیــت  زمــان  از   .)Specht, 2009(
بــا معمــاری  بیلبائــوی اســپانیا، گردشــگری مرتبــط  در 
معاصــر به منظــور بهبــود اقتصــاد ملــی و محلــی در سراســر 
اصطــالح   .)Gruen, 2006( یافــت  اهمیــت  جهــان 
ــار در کنفرانــس »گردشــگری  ــن ب گردشــگری معمــاری اولی
ــگری« ــرای گردش ــدی ب ــٔه مقص ــاری به مثاب ــاری: معم  معم
ــل  ــز تمپ ــط مرک ــکا توس ــاری امری ــٔه معم ــور مطالع  به منظ
 )Chang, 2010( هویــن بــول در ســال 2002 مطــرح شــد
و هــدف آن تــالش بــرای شــرح رونــد جدیــدی از ســفر بــرای 
 .)Vokadinovic, 2011( بازدیــد از معمــاری معاصــر بــود
ــت  ــی تح ــتو )2005( کنفرانس ــن و فراس ــور، اوکم بدین منظ
ــس  ــن کنفران ــد و در ای ــزار کردن ــو« برگ ــر بیلبائ ــوان »تأثی عن
از اصطــالح گردشــگری معمــاری اســتفاده کردنــد و بــه 
وابســتگی متقابل گردشــگری و معمــاری پرداختنــد. بنابراین، 
ــن و  ــاری را اوکم ــگری معم ــوم گردش ــت مفه ــوان گف  می  ت
فراســتو در ســال 2005 مطــرح کردنــد. آن ها پیشــنهاد کردند 
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ــود.  ــازار ش ــه در ب ــدی قابل عرض ــد مقص ــاری بای ــه معم ک
بنابرایــن، گردشــگری معمــاری به منزلــٔه شــاخه ای جدیــد 
ــق خــاص شــکل گرفــت. گردشــگری  ــا عالی از گردشــگری ب
ــت و  ــت نیس ــطحی و کم اهمی ــه ای س  تجرب

ً
ــا ــاری عموم معم

ــد  ــگران  می ده ــه گردش ــگفت انگیزی ب ــاد و ش ــات زی اطالع
)Gruen, 2006(. اوری )2002( معتقــد اســت معمــاری و 
 تکنیک هــای معمــاری در شــکل  گیری تئــوری نــگاه گردشــگر
ــکاران  ــما و هم ــد. بیلس ــاده  ای دارن ــت فوق الع ــر اهمی  معاص
)2004( معتقــد هســتند مطالعــات قابل  توجهــی درخصــوص 
ــت  ــده اس ــام ش ــگری انج ــر از گردش ــهر متأث ــاری و ش معم
ــه  ــهر توج ــت ش ــگری در باف ــاری و گردش ــه معم ــی ب و، وقت
شــهری،   برندســازی  هویــت،  نظیــر  مســائلی   می شــود، 
ــگاه گردشــگر و شــهر ژنریــک ــر ن ــی نظی ــراث و تئوری های  می
ــد  ــد. اســپیچ )2014( اظهــار  می  کن ــه ذهــن خطــور  می  کن  ب
 مشــهود اســت 

ً
کــه رابطــٔه بیــن معمــاری و گردشــگری کامــال

گردشــگرانی  را  معمــاری  گردشــگران   )2009( اســپیچ  و 
ــفر   ــاری س ــای معم ــاهدٔه ابنیه ه ــزٔه مش ــا انگی ــه ب ــد ک  می  دان
ــد. او گردشــگران معمــاری را منفــک از از گردشــگران  می  کنن
فرهنگــی نمی  دانــد. بــه گفتــٔه پالتــو )2007(، معمــاری 
ــود؛  ــی درک  می ش ــگری فرهنگ ــوب گردش ــوز در چهارچ هن
زیــرا جداکــردن انگیزه هــای بازدیــد بناهــای معمــاری از 
انگیزه هــای بازدیــد از جاذبه هــای فرهنگــی دیگــر دشــوار 
اســت. او همچنیــن بیــان  می کنــد معمــاری در صنعــت 
ــزد  ــود ن ــغ خ ــت، تبلی ــاد هوی ــا ایج ــد ب ــگری  می توان گردش
ــرد.  ــازار کســب وکارها و مقاصــد ســود بب عمــوم و موقعیــت ب
بــر ایــن اســاس، وکادینوویــک )2011( نیــز بیــان  می کنــد کــه 
ــٔه گردشــگری فرهنگــی همیشــه  ــٔه یــک جاذب معمــاری به منزل
ــوزٔه  ــایی م ــا بازگش ــا ب ــت. ام ــوده اس ــگری ب ــی از گردش بخش
ــگری  ــدی در گردش ــد جدی ــپانیا، رون ــوی اس ــم بیلبائ گوگنهای
ــگری  ــوان گردش ــت عن ــد تح ــدٔه جدی ــن پدی ــد و ای ــد آم پدی
ــاری  ــه معم ــه ای ک ــد، به گون ــن ش ــف و تبیی ــاری توصی معم
ــا  ــد و جاذبه ه ــد از مقاص ــل بازدی ــن دالی ــی از اصلی تری یک

ــد. ــه ش ــر گرفت در نظ
ــع گردشــگری  ــه مناب ــد ک ــان  می کن ــک )2009( بی گری
شــمایل  و  ســبک  بــا  ســاختمان  هایی  شــامل  معمــاری 
ــای  ــد دارای کارکرده ــتند و  می  توانن ــا هس ــرد و زیب منحصربه ف
مســکونی، اداری، آموزشــی، فرهنگــی، خدماتــی باشــند. ایــن 
ــد و، ضمــن  ــر  می گذارن ســاختمان ها در درک گردشــگران تأثی
ــٔه آن هــا  نمایــش بخشــی از زمان هــای گذشــته و حــال، تجرب

.)Jelinek, 2008( را بهبــود  می بخشــند
جاذبه  هــای  و  مقاصــد  از   )2012( کوســکا  پییــات 
گردشــگری معمــاری به مثابــٔه ابــزاری برای توســعٔه گردشــگری 
ــد.  ــاد  می  کن ــاص ی ــق خ ــی در مناط ــت رقابت ــاد مزی و ایج

او معتقــد اســت گردشــگران معمــاری، بیشــتر از این کــه 
ــای  ــذب جنبه  ه ــوند، ج ــا ش ــا بن ــار ی ــهرت معم ــذب ش ج
معتقــد   )2014( اســپیچ  می  شــوند.  بنــا   زیبایی شــناختی 
اســت کــه معمــاری، نه تنهــا شــرایط اساســی بــرای گردشــگری 
ــرای  ــی ب ــرک اصل ــت مح ــن اس ــه ممک ــد، بلک ــم  می  کن فراه
ــن، شــولمن  انتخــاب مقصــد توســط گردشــگر باشــد. بنابرای
 )2012( مفهــوم جدیــدی تحــت عنــوان »کشــف معمــاری«
 مطــرح کــرد کــه ایــده ای مبتکرانــه از ســفر اســت و بــه 
فهــم  و  ســفر  فرهنــگ  مدل هــای  معمــاری،  میــراث، 
تعامــل  میــان معمــاری و مــردم می پــردازد. وکادینوویــک 
)2011(، براســاس اظهــارات اوکمــن و فاســتو )2005( 
تجربــٔه  محــرک  عوامــل   ،)2004( همــکاران  و  پوریــا  و 
و  معمــاری  جاذبه  هــای  در  گردشــگر  و  بازدیدکننــده 
بصــری  جنبه  هــای  را  معمــاری  گردشــگری  توســعٔه 
معمــاری و جنبه  هــای یادگیــری معمــاری بیــان  می کنــد. 
ــودن ــق  ب ــل و موث ــامل اصی ــاری ش ــری معم ــای بص  ویژگی ه
و  آرامش بخشــی  بــودن،  متفــاوت  و  شــگفت انگیز   ،
 فراموشــی خاطــرات و اتفاقــات بــد و مشــاهدٔه منظــرٔه دیدنــی
  اســت. پوریــا و همــکاران )2004( جنبــٔه یادگیــری معمــاری 
را یادگیــری تاریــخ و جســت وجوی دانــش حتــی پــس از 

بازدیــد  می داننــد.
عناصر شکل گیری تجربٔه بازدیدکننده در موزه

عمیــق  الیه هــای  شــامل  بازدیدکننــدگان  تجربــٔه 
پندارهــای درون نهــادی آن هاســت و بــرای فهم صحیــح آن باید 
بــه الیه هــای عمیــق معنایــی شــکل گرفته از بازدیــد پــی بــرد. 
 بــه 

ً
کیــد و توجــه ادبیــات تجربــٔه بازدیدکننــده مــوزه منحصــرا تأ

فضــای بازدیــدی معطــوف می شــود و تجربٔه گردشــگری ســفر 
ــان   ــه  می ــه ســخن ب ــه از تجرب ــاوت اســت. هنگامی ک ــز متف نی
ــه  ــراد مواج ــی اف ــهود دریافت ــش ش ــا خوان ــی ب ــد به نوع می آی
 می شــویم. فالــک و دیرکینــگ )1997(، در مــدل تجربــٔه 
تعاملــی خــود، شــکل گیری تجربــه را تحــت تأثیــر ســه بافــت 
یــا زمینــٔه فــردی، اجتماعــی و فیزیکــی  در نظــر می گیرنــد کــه 
محیــط فیزیکــی هــم بــر بافــت فــردی و هــم بافــت اجتماعــی 
تأثیــر  می  گــذارد. فالــک و دیرکینــگ )1997( بــا معرفــی 
بســتر فــردی بــه دانــش، تجربــه و عقایــد قبلــی بازدیدکننــده، 
کــه بــه او فرصــت شخصی ســازی پیــام دریافت شــده از مــوزه 
ــن،  ــد )Taheri, 2011(. همچنی ــاره  می کنن ــد، اش را  می  ده
ــه انگیزه  هــا و انتظــارات بازدیدکننــده،  در ســایر پژوهش هــا، ب
)Falk & Dierking, 1992(،شــیوه  های  عالقه  مندی  هــا 
آزاد انتخــاب  درجــٔه  درک،  راه  هــای  و   یادگیــری 
 )Falk & Dierkin, 2000( انتخــاب و کنتــرل و چگونگــی 
 Falk( ــود ــاره می ش ــری اش ــه و یادگی ــا در حافظ ــاد این  ه ایج
ــه این کــه  Storksdieck, 2010 &(. از نظــر ایشــان، نظــر ب
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 بــه صــورت جمعــی انجــام  
ً
دیــدار از موزه هــا عمومــا

می شــود، بافــت اجتماعــی متشــکل از تعامــالت اجتماعــی، 
 Falk( دروِن گروه  هــا و بیــن بازدیدکننــدگان و پرســنل  اســت
Dierking, 1992 &(. از ســوی دیگــر، فعالیــت اجتماعــی 
ــد و  ــد  می  کنن ــوزه بازدی ــر از م ــا یکدیگ ــه ب ــرادی ک ــن اف بی
ــت  ــم اس ــیار مه ــوزه بس ــر در م ــراد دیگ ــا اف ــا ب ــل آن ه تعام
بســتر  گوناگونــی  لــذا،   .)Falk & Dierkin, 2000(
ــای  ــکل گیری تجربه ه ــه ش ــد ب ــی بازدی ــی و اجتماع فرهنگ
متنــوع از بازدیــد منجــر می شــود کــه مبتنــی بــر زمینــٔه 
ــت  ــه باف ــوط ب ــل مرب ــت. عوام ــی اس ــی و فرهنگ اجتماع
فیزیکــی شــامل قوانیــن مــوزه، معمــاری و ســاختمان مــوزه، 
چیدمــان، فعالیت  هــا و برنامه  هــا و امکانــات موجــود در 
مــوزه )Falk & Dierking, 1992(، فضــا، رنــگ، صــدا و 
 عامــل قابل  توجهــی 

ً
آثــار محصــور در مــوزه اســت و اساســا

 Taheri,( اســت  بازدیدکننــدگان   بازگشــت  و  در جــذب 

2011(. مایلــز )1986( و عثمــان )2012( بــه عوامــل 
ــگاه و  ــی نمایش ــردازی، طراح ــل نورپ ــری قبی ــی دیگ فیزیک
ــز  ــوزه نی ــدگان در م ــور بازدیدکنن ــیر های عب ــا، مس برنامه ه
اشــاره  می  کننــد و گیریــن هیــل )1994( معتقــد اســت 
ــی و  ــا، طراح ــاری   بن ــا، معم ــط موزه  ه ــی، محی ــتر فیزیک بس
ــدگان در  ــه وجــود آمــدن تجــارب بازدیدکنن اشــیا موجــب ب
ــوط  ــات مرب ــوان مطالع ــن،  می  ت ــوند. بنابرای ــا  می  ش موزه  ه
ــرد:  ــدی ک ــی طبقه  بن ــتٔه کل ــه دس ــه را در س ــس تجرب ــه ح ب
ــه  ــوط ب ــل مرب ــی، عوام ــت فیزیک ــه باف ــوط ب ــل مرب عوام
بافــت فــردی و عوامــل مربــوط بــه بافــت اجتماعــی کــه هــر 
ســه در بســتری تحــت عنــوان زمــان رخ  می دهنــد. بــا توجــه 
بــه مطالــب عنوان شــده در مبانــی نظــری، دو مفهــوم تجربــٔه 
بازدیدکننــده و گردشــگری معمــاری، مــدل مفهومــی   تحقیــق 

ــد. ــن ش ــکل 1 تدوی ــق ش مطاب

پیشینٔه تحقیق
ــدی  ــوع جدی ــاری موض ــگری معم ــه گردش ازآنجایی ک
در صنعــت گردشــگری محســوب  می شــود، مطالعــات 
اندکــی در ایــن حــوزه وجــود دارد. همچنیــن، بــه غیــر 
و   )2020( هلســینکی  گردشــگری  بنــگاه  پژوهــش  از 
ــاری در  ــر معم ــث تأثی ــه مبح ــه ب ــک )2011( ک وکادودونی
ــه در  ــر تجرب ــه تأثی ــت، ن ــه اس ــده پرداخت ــٔه بازدیدکنن تجرب
گردشــگری معمــاری و توســعٔه آن، پژوهش هایــی کــه دو 
مفهــوم تجربــٔه بازدیدکننــده در جاذبه هــای معمــاری یــا 
ــا  ــان ب ــاری را تؤام ــگری معم ــاری و گردش ــای معم موزه ه
ــت  ــه اس ــد. قابل توج ــت نش ــند یاف ــرده باش ــه ک ــم مطالع ه
ــج و  ــات رای ــران از موضوع ــاری در ای ــگری معم ــه گردش ک
ــوع  ــه موض ــه ب ــی ک ــود و پژوهش ــوب نمی ش ــداول محس مت
ــه باشــد  ــٔه بازدیدکننــده و گردشــگری معمــاری پرداخت تجرب

ــده در  ــٔه بازدیدکنن ــوم تجرب ــوص مفه ــدارد. درخص ــود ن وج
مــوزه، پژوهش هــای خارجــی بی شــماری انجــام شــده 
و براســاس مطالعــات انجام شــده می تــوان گفــت اولیــن 
نشــانه از ورود مطالعــات تجربــه در مــوزه بــه گــزارش 
ســخنرانی نلســون گرابــورن )1977( بر می  گــردد. بیــان 
را   ســاختاریافته  نظریــه ای  به منزلــٔه  بازدیدکننــده  تجربــٔه 
فالــک و دیرکینــگ ســال ۱۹۹۲  می تــوان در مطالعــات 
یافــت کــه براســاس تحقیقــات پیشــین هــود )1983( و 
گاربــرن )1984( درخصــوص تجربــٔه بازدیدکننــده در دهــٔه 
۱۹۸۰ اســت و بــه چــاپ کتابــی بــه همیــن نــام منجــر شــد. 
ــوم  ــوص دو مفه ــده درخص ــای انجام ش ــٔه پژوهش ه خالص
گردشــگری معمــاری و تجربــٔه بازدیدکننــدٔه مــوزه در جــدول 

ــت.  ــده اس ــه ش 1 ارائ

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش
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جدول 1: خالصٔه پیشینٔه تحقیق

نتیجهموضوعپژوهشگر

تجربٔه بازدیدکننده موزه در سه قالب معاشرت، احترام و تجارب آموزشی شکل  می گیرد.موزه و تجربٔه بازدیدکنندهگرابرون )1977(

تجربٔه موزهفالک و دیرکینگ )1992(
تجربــٔه  ارزیابــی  تحقیــق  به منزلــٔه چهارچــوب  تعاملــی  تجربــٔه  مــدل  طــرح 

مــی رود.  کار  بــه  مــوزه  از  بازدیدکننــدگان 

مطالعٔه بازدیدکنندگان لینتون و یانگ )1992(
بازدیــد  از  بازدیدکننــدگان  انگیــزٔه  دربــارٔه  اطالعاتــی  سه ســاله،  پژوهشــی  در 
ــردی و  ــد ف ــر، رش ــی، تفک ــک ذهن ــرای تحری ــی ب ــوزه را مکان ــد و م ــردآوری کردن گ

تعامــل بازدیدکننــدگان توصیــف کردنــد.

لیتوک )1993(
افزایش یادگیری موزه در بستر 

بازدید های گروهی
ــدگان  ــی بازدیدکنن ــل اجتماع ــت و تعام ــی اس ــه ای اجتماع ــوزه تجرب ــد از م بازدی

ارتقــای ســطح یادگیــری و تجربــه را ســبب  می  شــود.

گیب )1993(
معماری مدرن به مثابٔه مقصدی 

برای گردشگری فرهنگی
بــه عدم قطعیــت گردشــگران بــرای در نظــر گرفتــن بناهــای معاصــر به منزلــٔه 

می شــود. اشــاره  فرهنگــی  جاذبه هــای 

تأثیر تفسیرهای ارائه شده توسط موزه را در یادگیری و حس تجربه بررسی کردند.تأثیر آموزش غیررسمی در موزهبیتگود و همکاران )1994(

مک منس )1996(
انتظارات و رفتار اجتماعی 

بازدیدکنندگان

شــش عامــل انگیزشــی مالقــات خانــواده بــا کــودکان )۲۰(، ســرگرمی )20(، 
ــگاه  ــدد نمایش ــد مج ــری )17(، بازدی ــم و یادگی ــه عل ــه ب ــوزه )18(، عالق ــهرت م ش

)17( و مــوزه  ای شــدن1 )8( را ارائــه می کننــد.

جانسن وربک و ون ِردوم )1996(
بررسی بازدیدکنندگان موزه، 
بازاریابی گردشگری شهری

ــری،  ــا یادگی ــی آن ه ــزٔه اصل ــردام: انگی ــوزٔه روت ــدگان در م ــٔه بازدیدکنن ــٔه مطالع نتیج
ــت. ــی اس ــی از روزمرگ ــد و رهای ــای جدی ــاهدٔه چیزه مش

فالک و دیرکینگ )1997( 
و هین )1998(

سفرهای مدارس و بررسی تأثیر 
بلندمدت آن ها

تعامل اجتماعی موجب یادگیری و ارتقای تجربٔه بازدیدکننده در موزه  می شود.

دالیل بازدید از موزه کامبز )1999(
کشــف شــش عامــل انگیزشــی ســرگرمی )۳۰(، یادگیــری )29(، تاریــخ، زیبایــی،2 

تفریــح3 و عوامــل اجتماعــی.

هنز )2002(
تجدیدنظر در تجربٔه بازدیدکنندگان 

و تبدیل موانع به هدف

ــه  ــوزه  داران ب ــٔه م ــت و وظیف ــده اس ــری بازدیدکنن ــل در یادگی ــن عام ــٔه مهم  تری تجرب
حداکثــر رســاندن تجــارب باالقــؤه بازدیدکننــدگان هنــگام تعامــل بازدیدکننــدگان از 

ــا مــوزه اســت. ــا فیزیکــی ب لحــاظ بصــری، شــفاهی ی

فالک و دیرکینگ )2000(
یادگیری در موزه ها و تجارب 

بازدیدکننده و ایجاد معنا

فیزیکــی،  فضاهــای  بیــن  تعامــل  و  بی پایــان  یکپارچگــی  نوعــی  یادگیــری 
اجتماعی - فرهنگــی و فــردی اســت و، به دلیــل فــردی بــودن یادگیــری و خلــق 

اســت. دشــوار  و  منحصربه فــرد  بســیار  یادگیــری  پیش بینــی  فــردی،  روایــت 

الزانسکی )2004(
ابعاد کارکردی معماری با 

گردشگری
ــت  ــرگرمی، هوی ــرای س ــزاری ب ــٔه اب ــد به منزل ــاری  می توان ــگری معم ــرات گردش تأثی

ملــی و حتــی آمــوزش عمــل کنــد.

اشیا و موزهآلبرتی )2005(
درخصــوص بافــت فیزیکــی حــس تجربــه بیــان  می  کنــد کــه اشــیا از طریــق ارتبــاط 

ــٔه بازدیدکننــده  می  پــردازد. ــه نقــش شــیء در تجرب ــا مــردم مفهــوم  می  یابنــد و ب ب

هوپر - گیرین هیل 
.)2004 ,2007(

سنجش نتایج یادگیری در موزه ها، 
آرشیوها و کتابخانه ها

برخــی از بازدیدکننــدگان یادگیــری مادام العمــر4 دارنــد و موزه هــا  می  تواننــد بــه 
بازدیدکننــدگان از طریــق رشــد مهارت  هــا و افزایــش اعتمادبه نفــس بــه هــدف 

ــد. ــک کنن ــکوفایی کم ــی خودش ــو یعن ــی مازل اصل

شاو )2015(
توریسم منتج از طراحی، اثر 
شاخص معماری و توریسم

به مبحث گردشگری معماری در اوایل دهٔه 2000 و تأثیرش در طراحی شهری و 
بررسی گردشگران معماری و انواع آن ها، انگیزه ها و منابع اطالعاتی آن ها می پردازد 

و این پژوهش را به منزلٔه پایه و اساسی برای مطالعات آتی درخصوص گردشگری 
معماری  می داند. 

پالتو )2007(
متحلیل تعامل  میان معماری و 

گردشگری
معماری  می تواند به منزلٔه ابزاری قدرتمند برای بازاریابی در صنعت گردشگری استفاده 

شود.

اسپیچ )2009(
نقش معماری در توسعٔه مقصد 

گردشگری و برندسازی

ــن  ــط و همچنی ــگری و محی ــدرن گردش ــیؤه م ــن ش ــل بی ــٔه متقاب ــی رابط ــج بررس نتای
نقــش معمــاری در تصویــر گردشــگر: معمــاری نقــش مهمــی در توســعه و برندســازی 
ــت و  ــر مثب ــاد تصاوی ــرای ایج ــاری ب ــوان از معم ــگری دارد و  می ت ــد گردش مقاص

ــدگار از مقصــد در ذهــن گردشــگر اســتفاده کــرد. مان

1.Museuming
2. Beauty
3. Amusement
4. Lifelong
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نتیجهموضوعپژوهشگر

بالک )2009(
توسعٔه موزه ها برای مشارکت 

بازدیدکنندگان

افــراد دارای دانــش و تجربه هــای قبلــی دربــارٔه مــوزه در مقایســه بــا کســانی   کــه دانــش 
کمتــری دارنــد ســطوح باالتــری از رضایــت و مشــارکت را تجربــه  می  کننــد. همچنیــن، 
بازدیدکننــدگان بــا بازدیــد منظــم از موزه  هــا درپــی ســطوح عمیق  تــری از مشــارکت در 
طــول بازدیــد هســتند. همچنیــن، مــوزه دار وظیفــٔه دادن دانــش اولیــه بــه بازدیدکننــدگان 
بــدون دانــش اولیــه را نــدارد و بازدیدکننــدگان بــا ســطح بســیار پایینــی از دانــش اولیــه 
تمایــل بــه مشــارکت در مــوزه ندارنــد، بلکــه درپــی شــناخت و کشــف فــردی محیــط 

. هستند

فالک و استورکس دیک )2010(
یادگیری علوم در محیط های اوقات 

فراغت
ــه  ــیدن ب ــراد و رس ــص اف ــا تخص ــوزه ب ــوع م ــودن موض ــکاوی، همخوان ب ــس کنج ح

احســاس لــذت. 

شنگ و چن )2012(
مطالعٔه انتظارات تجربٔه 

بازدیدکنندگان موزه
ــرار  ســهولت و تفریــح، ســرگرمی، شــناخت هویــت   فــردی، خاطــرات تاریخــی و ف

ــات1 از واقعی

وکادیناویک )2011(
معماری در گردشگری: دیدگاه 

بازدیدکنندگان )کپنهاک دانمارک(

ــگری از  ــر آن در گردش ــد و تأثی ــک کن ــگر کم ــٔه گردش ــه تجرب ــد ب ــاری  می توان معم
دیــدگاه بازدیدکننــدگان بســته بــه نــوع تجربــٔه بصــری و یادگیــری معمــاری یــک مــکان 
 می توانــد کــم یــا زیــاد باشــد و  می توانــد از نظــر بصــری و آموزشــی در تجربــٔه کلــی 

گردشــگران تأثیــر بگــذارد.

فرجی راد و افتخاریان
)1391(

نقش معماری در صنعت گردشگری 
)معماری ایران(

ــان  ــاری در  می ــران: معم ــگری در ای ــاری و گردش ــن معم ــن بی ــٔه بنیادی ــج رابط نتای
جاذبه هــای گردشــگری ایــران نقــش مهــم و اساســی دارد و بیشــتر گردشــگران 

به منظــور بازدیــد از آثــار  میــراث معمــاری بــه ایــران ســفر  می کننــد.

بهبودی)1391(
ادراک در معماری )سنجش ادراک 

گردشگران اروپایی از معماری 
ایرانی - اسالمی شهر اصفهان(

ــکل  ــران را ش ــد ای ــی از مقص ــگران اروپای ــگارٔه گردش ــالمی ان ــاری ایرانی - اس معم
ــای  ــن مکان ه ــه مهم تری

ّ
ــیخ لطف الل ــجد ش ــان و مس ــش جه ــدان نق ــد.  می می ده

احســاس  مهم تریــن  و  اروپایــی  گردشــگران  ادراکــی  ذهنیــت  در  شــهر  ایــن 
بازدیدکننــدگان بــا معمــاری اســالمی - ایرانی، احســاس شــگفتی و معنویــت اســت.

ابوالقاسمی مقدم و صادقی )1392(
نقش آرکیتوریسم در توسعٔه 

گردشگری
ــای  ــق فضاه ــا و خل ــدن بن ــگر، شاخص ش ــذب گردش ــش ج ــب افزای ــاری موج معم

جــذاب و موردنیــاز بــرای گردشــگران اســت.

نورمی )2013(
انگیزٔه گردشگران و جست وجوی 
اطالعات رفتاری: موزٔه هنرهای 

معاصر کیاسما

ــش از  ــب آرام ــگ و کس ــر و فرهن ــارٔه هن ــد درب ــای جدی ــٔه چیزه ــری و تجرب یادگی
انگیزه  هــای مهــم بازدیــد از مــوزه اســت. 

اندرسون و همکاران )2013(
فهم تأثیرات طوالنی مدت تجارب 

موزه 

درک تأثیــرات بلندمــدت تجــارب مــوزه را ممکــن می  ســازد و موجــب بهبــود تجربــٔه 
بازدیدکننــده در مــوزه و همچنیــن تأثیــر ایــن تجــارب در احســاس لــذت بازدیدکننده، 

یادگیــری یــا افزایــش درک و فهــم پیام  هــای مــوزه می شــود.

ارتباط معماری و گردشگریافشاری آزاد و همکاران )1393(
ــزٔه  ــاری، انگی ــراث معم ــد از  می ــاری: بازدی ــگری و معم ــان گردش ــه  می ــج رابط نتای

اصلــی ســفر گردشــگران بین المللــی.

اسپیچ )2014(
گردشگری معماری در بافت شهری 

فضایی و زمانی 

ــاز  ــر نی ــه دیدگاهــی زمینه ای ت ــه ای گردشــگری )فرهنگــی( ب ــٔه جاذب معمــاری به منزل
ــه نــوع مقصــد و نــوع بازدیدکننــدگان، معمــاری ممکــن اســت عنصــر  دارد. بســته ب
ــد  ــک مقص ــد. در ی ــاوت باش ــرد متف ــکل و عملک ــر ش ــمند و از نظ ــش ارزش کم وبی

خــاص، تنــوع بازدیدکننــدگان و نیازهــا متفــاوت اســت. 

فقیهی و قاسم خانی )۱۳۹۲(
نقش معماری اسالمی ایرانی در 

توسعٔه صنعت گردشگری
ــد و  ــان می ده ــگری را نش ــالمی - ایرانی و گردش ــاری اس ــان معم ــاط  می ــج ارتب نتای

ــد. ــگران باش ــذب گردش ــرای ج ــی ب ــٔه متفاوت ــد گزین  می توان

فرشیدفر و پورخیز )2014(
معماری گردشگری و تأثیر آن در 

جذب گردشگری در ایران

ــان  ــری را در اذه ــن تصوی ــری و نمادی ــای بص ــا و نقش ه ــیلٔه طرح ه ــاری به وس معم
ــوند  ــدل  می ش ــهری مب ــای ش ــه برنده ــر ب ــن تصاوی ــد و ای ــاد  می کن ــگران ایج گردش
و طراحــی یکپارچــه از جاذبه هــای معمــاری از عوامــل حیاتــی رشــد صنعــت 

ــوند. ــوب  می ش ــاری محس ــگری معم گردش

میالدی الری و  میالدی الری 
)1394(

بررسی آثار اقتصادی معماری 
گردشگری در صنعت گردشگری

آثار اقتصادی گردشگری معماری را در صنعت گردشگری بررسی می کنند. 

عباس زاده و همکاران )1394(

نقش ارزش های  میراث معماری 
و شهری در توسعٔه گردشگری 

فرهنگی )مطالعٔه موردی: بافت 
تاریخی ارومیه(

ــی و  ــازار تاریخ ــع، ب ــجد جام ــه )مس ــهری ارومی ــاختار ش ــی از س ــر اصل ــه عنص س
 میــدان ایالــت(، بــه  ترتیــب اولویــت ارزشــی، شــامل احساســی، فرهنگی - تاریخــی، 
ــور  ــدوده و مح ــدٔه مح ــر و تعریف کنن ــایر عناص ــتری از س ــردی بیش ــی و کارب علم

گردشــگری فرهنگــی  هســتند. 

 1. Escapism



بررسی چگونگی تأثیر تجربهٔ بازدیدکنندهٔ مسجد جامع عتیق اصفهان 
به مثابهٔ موزهٔ معماری ایران در توسعهٔ گردشگری معماری
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یه و توسیادیا )2016(
تجربٔه تحول گردشگران: از معماری 

مقصد تا شکل گیری هویت

گردشــگران چشــم انداز معمــاری را منعکس کننــده هویــت مقصــد  می داننــد و 
راهکارهایــی ماننــد تماشــاکردن، گشــت وگذار، خوانــدن و تفکرکــردن را بــرای ترویــج 

ــد. ــان می کنن ــاری بی ــگری معم گردش

گود فری و گریتزل )2016(
استفاده از معماری مدرن در 

بازاریابی شهری
معماری نقش مهمی در برندسازی مقصد گردشگری ایفا  می کند.

نجفی و شاهدی )1396(
گردشگری و جایگاه معماری در 

توسعٔه صنعت توریسم
معمــاری و جاذبه هــای معمــاری نقــش پررنگــی در توســعٔه گردشــگری ایفــا خواهــد 

کــرد. 

زال )1396(

تحلیل ظرفیت های معماری 
سنتی با رویکرد گردشگری  میراث 
فرهنگی )کاخ خورشید در کالت 

نادری(

ــی  ،  ــور بوم ــنتی و هویت مح ــاری س ــای معم ــتن المان ه ــل داش ــید، به دلی کاخ خورش
ــتان کالت  ــی در شهرس ــراث فرهنگ ــگری  می ــد گردش ــه مقص ــدن ب ــتعد تبدیل ش مس
و ظرفیت هــای گردشــگری ایــن کاخ در دو گــروه جاذبه هــای دیــداری و ادراکــی 
ــور  ــی و هویت مح ــای ادراک ــن، ظرفیت ه ــتند. همچنی ــه هس ــته بندی و مطالع قابل دس
ــگری  ــد گردش ــش ارزش مقص ــگران و افزای ــه گردش ــف توج ــر را در عط ــترین تأثی بیش

ــد.  میــراث فرهنگــی دارن

ایزدی نجف آبادی و همکاران 
)2019(

مؤلفه های کلیدی به منظور 
سازمان دهی تورهای معماری در 

اصفهان

ــه و  ــان، مطالع ــاری در اصفه ــگری معم ــج گردش ــرای تروی ــا ب ــایی جاذبه ه ــه شناس ب
ــرای ســازمان دهی تورهــای گردشــگری معمــاری و  ــن مؤلفه هــای کلیــدی ب تدوی

ــد. ــه پرداختن ــاری در 16 مؤلف ــای معم ــته های توره ــی بس معرف

سری و همکاران )2018(
طراحی، معماری و ارزش 

گردشگری
به ویــژه نمایانگــر  جنبه هــای ســاختاری، کاربــردی و زیبایی شــناختی معمــاری 
ویژگی هــای منحصربه فــرد هســتند و گردشــگران را بــه خــود جلــب  می کنــد. 

بنگاه گردشگری هلسینیکی 
)2020(

معماری آلتو به مثابٔه مقصد 
گردشگری معماری: انگیزه ها، 
انتظارات و تجارب بازدیدکننده

بــه بررســی انگیزه هــای بازدیدکننــده، انتظــارات و تجربه هــای آن هــا در ســاختمان های 
خانــه آلتــو، اســتودیو و خانــه تابســتانی1 الــوار آلتــوی معمــار، کــه پــس از مرگــش بــه 
ــا  ــه خانه موزه ه ــد ک ــان  می ده ــج نش ــت. نتای ــه اس ــده اند، پرداخت ــل ش ــوزه تبدی م
ــه بازدیدکننــدگان منتقــل  می کننــد و، هنگامی کــه انگیزه هــا و  اصالــت و خالقیــت را ب
نیازهــای بازدیدکننــدگان شناخته شــده باشــد، بازاریابــی و خدمــات  می تواننــد بــه روش 
مؤثرتــری توســعه یافته و هدفمنــد شــوند. همچنیــن، عالقــٔه عمومــی   بــه ســاختمان ها 

نیــز  می توانــد تأثیــر مثبتــی در حفاظــت از آن هــا داشــته باشــد.

1 . Aalto House, the studio and the summer house

ــد  ــدگان چن ــٔه تحقیــق درخصــوص فهــم و درک بازدیدکنن زمین
ــگران  ــزان و پژوهش ــه برنامه  ری ــورد توج ــه م ــت ک ــالی اس س
ــی  ــا بررس ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــگری ق ــعٔه گردش ــوزٔه توس ح
 1 جــدول  در  منــدرج  مطالــب  انجام شــده  تحقیقــات 
درخصــوص تجربــٔه بازدیدکننــده و گردشــگری معمــاری، 
مطالــب  گوناگونــی  و  تنــوع  علی  رغــم  شــد،  مشــاهده 
پژوهشــی درخصــوص تجربــه و گردشــگری معمــاری، بیشــتر 
ــٔه بررســی عوامــل تأثیرگــذار  پژوهش  هــای انجام شــده در زمین
ــه  ــکل  گیری تجرب ــج ش ــل نتای ــه گانه و تحلی ــترهای س در بس
بــوده و در گردشــگری معمــاری بــه ماهیــت و ظرفیت شناســی 
ایــن موضــوع پرداختــه شــده و تاکنــون پژوهشــی در زمینــٔه تأثیر 
تجربــٔه دیدارکننــده از بناهــای شــاخص در توســعٔه گردشــگری 
ــم  ــن، به رغ ــت. همچنی ــده اس ــام نش ــران انج ــاری در ای معم
ــگری  ــه گردش ــه ب ــژٔه توج ــردی وی ــدی و کارک ــای کالب ارزش  ه
بنــای مســجد جامــع عتیــق، تاکنــون توجهــی پژوهشــی دربــارٔه 
ــرای  ــوع خــود ب آن انجــام نشــده اســت . تحقیــق حاضــر در ن

ــت  ــود و ماهی ــام  می ش ــور انج ــه در کش ــت ک ــار اس ــن ب اولی
ــش  ــه پژوه ــای نوآوران ــی از جنبه ه ــٔه مطالعات ــوع و نمون موض

حاضــر محســوب  می  شــوند. 

محدودٔه مورد مطالعه
مســجد جامــع اصفهــان، کــه بــه مســجد جامــع عتیــق 
ــی  ــای تاریخ ــی از بناه ــت، یک ــروف اس ــه مع ــجد جمع و مس
ــری  ــرن دوم هج ــه ق ــت آن ب ــه قدم ــت ک ــان اس ــهر اصفه ش
قمــری باز می گــردد. ایــن بنــا، کــه جــزء اصلــی مقاصــد 
ــار  ــن آث ــی رود، از مهم تری ــمار م ــه ش ــان ب ــگری اصفه گردش
ــاری  ــای معم ــه ای از هنره ــت و گنجین ــی اس ــاری ایران معم
ایرانــی دوره هــای گوناگــون تاریخــی از دیلمیــان، ســلجوقیان، 
آق قویونلوهــا و ایلخانــی تــا صفــوی و قاجــاری را در بــر 
 می گیــرد. مســـجد جـــامع اصفهــان، اصلی تریــن و بزرگ تریــن 
ــار، در  ــعت دو هکت ــا وس ــران ب ــی ای ــاجد قدیم ــه از مس نمون
اصفهــان واقــع شــده اســت .ایــن بنــا اولیــن الگــوی مســاجد 
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چهارایوانــی را ارائــه کــرده و دربردارنــدٔه جزئیــات بی شــماری 
از هنــر معمــاری ایـــران و ظرایــف و ذخایر ارزشــمند متعلـــق 
بـــه هزارودویســت ســال تاریــخ شــهر اصفهــان اســت و بـــه 
همـــین دلیل آن را دایـرةالمعـارف هنـر و موزٔه معمـاری ایـران 
بــه شــمار  می آورنــد. گذشـــته از آن، وجــود ایــن بنــا در بافــت 
ــکل دهندٔه  ــار ش ــرون و اعص ــالل ق ــان در خ ــزی اصفه مرک
بــا  معنــوی  ارزش  هــای  و  آیین هــا  و  عمیــق  معنویــات 
اعتقــادات مذهبــی عمــوم و پرورانــدٔه شــخصیت های مهـــم 
علـــمی و مـــذهبی شـــهر اســـت. به لحاظ پایــگاه اجتماعی، 
ایــن مســجد محــل برپایــی بســیاری از اجتماعــات شــهری و 
مذهبــی اســت. بنــا بــر نظــر کارشناســان معمــاری و تاریــخ 
ــان  ــق اصفه ــع عتی ــجد جام ــان، مس ــر جه ــر در سراس هن
ــالمی در کل  ــاری اس ــای معم ــاخص ترین بناه ــی از ش یک
ــب  ــوع مطال ــن موض ــاهد ای ــی رود. ش ــمار  م ــه ش ــان ب جه
بســیاری اســت کــه در منابــع مکتــوب تاریــخ معمــاری ذکــر 

ــان  ــع اصفه ــجد جام ــخن، مس ــر س ــه دیگ ــت. ب ــده اس ش
به ویــژه  مسجدســازی  هزارســالٔه  معمــاری  تجربه هــای 
خلــق طــرح مســجد ایرانــی را دربــردارد و بــه همیــن لحــاظ  
ــران و  ــاری ای ــخ معم ــبک های تاری ــیاری از س ــوان بس می ت
ــجد  ــن مس ــرد. ای ــایی ک ــایه را در آن شناس ــورهای همس کش
همچنیــن دارای ارزش هــای ســازه ای و ســاختاری، تزئینــی و 
اســنادی بســیار اســت. ایــن بنــا در تاریــخ 15 دی مــاه 1310 
ــار ملــی ایــران و در  ــٔه یکــی از آث ــا شــمارٔه ثبــت 95 به منزل ب
ــجد  ــن مس ــٔه اولی ــز به منزل ــی نی ــری شمس ــال 1390 هج س
جهــان اســالم در  میــراث جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســید. 
ــا  ــن بن ــاری ای ــمند معم ــای ارزش ــت ویژگی ه ــه اهمی ــر ب نظ
و اســتقبال بازدیدکننــدگان از ایــن بنــا، کــه بــا حفــظ کارکــرد 
ــدگان  ــرای بازدیدکنن ــدی ب ــه مقص ــود ب ــی خ ــی و دین مذهب
دوســتدار معمــاری تبدیــل شــده، ایــن مــکان بــرای پژوهــش 

انتخــاب شــد.

شکل 2: مسجد جامع عتیق اصفهان )منبع: صفحه مسجد جامع عتیق(

روش تحقیق
توصیفی - تحلیلــی  نــوع  از  حاضــر  پژوهــش 
ــن  ــه روش پیمایشــی انجــام شــده اســت. در ای اســت کــه ب
به منزلــٔه  کتابخانه هــا  اســناد  و  پرســش نامه  از  تحقیــق، 
ــمت  ــت. قس ــده اس ــتفاده ش ــات اس ــردآوری اطالع ــزار گ اب
جمعیت شــناختی  ســؤاالت  شــامل  پرســش نامه  اول 
بازدیدکننــدگان و گردشــگران و انگیــزه آن هاســت. در قســمت 

دوم پرســش نامه، ابعــاد ســه گانٔه مــدل تجربــٔه تعاملــی 
جــان فالــک و دیرکینــگ شــامل بعــد فیزیکــی )19 گویــه(، 
بعــد اجتماعــی فرهنگــی )2 گویــه( و بعــد فــردی )2 گویــه( 
و )13 گویــه( از  میــان گویه هــای ذکرشــده مربــوط بــه 
ــاری،  ــای معم ــه جاذبه ه ــده ب ــذب بازدیدکنن ــای ج جنبه ه
کــه همــان گردشــگری معمــاری اســت، بــه صــورت بســته و 

ــدند. ــنجیده ش ــرت س ــف لیک ــتفاده از طی ــا اس ب
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بــرای ســنجش روایــی متغیرهــای پرســش نامه از دیــدگاه 
ــن از آزمــون  ــه شــد و همچنی ــن عرصــه بهــره گرفت اســتادان ای
بارتلــت و شــاخصKMO 1  اســتفاده شــد کــه  میــزان آن 
0/836 بــه دســت آمــد. بــا توجــه بــه این کــه  میــزان روایــی از 
ــور  ــد. به منظ ــد ش ــش نامه تأیی ــی پرس ــت، روای ــتر اس 0/7 بیش
تعییــن پایایــی پرســش نامه، از آزمــون آلفــای کرونبــاخ اســتفاده 
ــر  ــی براب ــورت کل ــه ص ــت آمده ب ــای به دس ــب آلف ــد و ضری ش
بــا 0/842 اســت و، ازآنجاکــه مقــدار آلفا بیشــتر از 0/7 اســت،  
ــٔه  ــی دارد. جامع ــی قابل قبول ــش نامه پایای ــت پرس ــوان گف می ت
آمــاری پژوهــش بازدیدکننــدگان و گردشــگرانی بوده انــد کــه در 
پاییــز 1399 از مســجد جامــع عتیــق اصفهــان بازدیــد کردنــد. 
ــری در  ــا روش نمونه گی ــش نامه ب ــه پرس ــوط ب ــات مرب اطالع
ــدول  ــاس ج ــه براس ــم نمون ــد و حج ــع آوری ش ــترس جم دس
ــورد  ــدودٔه م ــد و در مح ــن ش ــر تعیی ــداد 217 نف ــورگان تع م
مطالعــه بیــن گردشــگران و بازدیدکننــدگان مســجد جامــع عتیق 
ــل  ــا، به دلی ــل داده ه ــزار تجزیه وتحلی ــد. اب ــع ش ــان توزی اصفه
نرمال نبــودن داده هــا، آزمــون هم بســتگی اســپیرمن، رگرســیون 
و تحلیــل عاملــی بــوده کــه در محیــط نرم افــزار SPSS انجــام 
ــٔه  ــی رابط ــور بررس ــتگی به منظ ــون هم بس ــت. از آزم ــده اس ش
ــاری و  ــگری معم ــعٔه گردش ــده و توس ــٔه بازدیدکنن ــان تجرب  می
ــر  ــر متغی ــزان تأثی ــی  می ــرای پیش بین ــیون ب ــن از رگرس همچنی
تجربــٔه بازدیدکننــده در گردشــگری معمــاری و توســعٔه آن بهــره 
ــٔه  ــر در تجرب ــل مؤث ــایی عوام ــور شناس ــد و، به منظ ــه ش گرفت

بازدیدکننــده در جاذبه هــای معمــاری و درنهایــت توســعٔه 
گردشــگری معمــاری، از تحلیــل عاملــی اســتفاده شــده اســت.

یافته ها و بحث
ــد از  ــه 31/1 درص ــد ک ــان  می ده ــی نش ــای توصیف یافته ه
پاســخ دهندگان مــرد )69 نفــر( و 68/9 درصــد زن )153 نفــر( 
هســتند. همچنیــن، بیشــترین پاســخ دهندگان، از لحــاظ ســن، 
48/6 درصــد )108 نفــر( در گــروه 30 تــا 40 ســال و همچنیــن 
34/2 درصــد )76 نفــر( در گــروه 20 تــا 30 ســال هســتند و، از 
لحــاظ تحصیــالت، 50 درصــد )111 نفــر( در گروه کارشناســی 
ــی و 5/9  ــروه کارشناس ــر( در گ ــد )88 نف ــد و 39/6 درص ارش
درصــد در گــروه دکتــری قــرار دارنــد. 96/4 درصــد )214 
ــد کــرده و 52/3  ــا بازدی ــن بن  از ای

ً
ــال نفــر( از پاســخ دهندگان قب

درصــد )116 نفــر( دلیــل بازدیــد خــود را دیــدن جاذبه هــا و آثــار 
شــگفت انگیز معمــاری بیــان کرده انــد. 58/1 درصــد )129 
ــجد  ــد از مس ــته اند بازدی ــار داش ــخ دهندگان اظه ــر( از پاس نف
ــای  ــر جاذبه ه ــد دیگ ــه بازدی ــا را ب ــان آن ه ــق اصفه ــع عتی جام
معمــاری ترغیــب کــرده و 52/3 درصــد از آن هــا مشــتاق و 
ترغیــب بازدیــد دیگــر بناهــای تاریخــی شــده اند. 88/7 درصــد 
 و بــدون 

ً
از افــراد )196 نفــر( گفته انــد بازدیــد از ایــن بنــا را فــورا

ــت در  ــی اس ــد. گفتن ــنهاد  می کنن ــران پیش ــه دیگ ــت ب ــوت وق ف
ــراه  ــر به هم ــر متغی ــاخص های ه ــی ش ــار توصیف ــدول 2 آم ج

درصــد فراوانــی آن هــا نشــان داده شــده اســت.

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequancy

جدول 2: آمار توصیفی و درصد فراوانی شاخص های مرتبط با هر متغیر

تجربٔه بازدیدکننده

یاد )٪(متوسط )٪(کم )٪(خیلی کم )٪(سؤال هاابعاد تجربٔه بازدیدکننده یاد )٪(ز خیلی ز

ُبعد فیزیکی

14 1/49 14/4 25/7 58/1

150 8/1 27/5 16/2 48/2

16 8/1 5/4 14/9 23/9 47/7

18 6/8 15/8 42/3 29/3 5/9

19 1/8 4/5 26/6 37/8 29/3

20 12/2 17/1 48/6 16/6 4/5

21 9/5 17/6 42/8 23/9 6/3

22 18/9 27 39/2 9/9 5

230 3/6 23/4 49/1 23/9

24 0/5 3/2 19/8 36 40/1

25 0/9 0/5 9/9 31/1 57/2

29 3/2 11/3 32/9 29/3 23/4

ُبعد فردی
12 0/9 0/9 14/4 25/7 58/1

13 0/5 2/7 26/6 35/6 34/7

ُبعد اجتماعی فرهنگی
17 49/1 14/4 21/6 6/3 8/6

34 1/4 0/5 11/3 23/962/6
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گردشگری معماری

جنبه های بصری معماری

27 0/5 1/4 14 32/4 51/8

31 0/5 2/3 315 39/6 42/3

33 0/50 10/4 31/5 57/7

36 1/8 1/4 16/2 32/4 48/2

37 0/5 0/5 12/6 24/3 62/2

جنبه های یادگیری معماری

26 0/5 0/9 10/4 30/6 57/7

28 0/5 0/9 11/3 32 55/4

30 0/9 1/4 18/5 32 47/3

32 0/9 0/9 10/8 26/1 61/3

35 1/4 2/3 12/6 26/1 57/7

یاد )٪(متوسط )٪(کم )٪(خیلی کم )٪(سؤال هاابعاد تجربٔه بازدیدکننده یاد )٪(ز خیلی ز

ــی  ــق و بررس ــؤاالت تحقی ــا و س ــی فرضیه ه ــور بررس به منظ
کولموگروف - اســمیرنوف  آزمــون  از  داده هــا  نرمال بــودن 
ــت آمده  ــاداری به دس ــطوح معن ــه س ــه ب ــا توج ــد. ب ــتفاده ش اس
ــر از ســطح آزمــون 0/05 اســت،  می تــوان گفــت  کــه کوچک ت
داده هــای گردآوری شــده بــرای متغیرهــای تحقیــق دارای توزیــع 
ــا  ــرای بررســی ســؤاالت تحقیــق ب نرمــال نیســتند. بنابرایــن، ب
توجــه بــه نرمال نبــودن داده هــا از آزمــون هم بســتگی اســپیرمن 
اســتفاده شــد و در انتهــا، به منظــور شناســایی مؤلفه هــای مؤثــر 
در تجربــٔه بازدیدکننــدٔه مســجد جامــع عتیــق اصفهان و توســعٔه 
گردشــگری معمــاری و خالصه کــردن متغیرهــا بــه چنــد متغیــر 

اصلــی، از تحلیــل عاملــی اســتفاده شــد.
ــر آزمــون هم بســتگی  نتایــج یافته هــای اســتنباطی نظی
معنــاداری  میــزان  بــه   توجــه  بــا  کــه،  می دهــد  نشــان  
ــده  ــٔه بازدیدکنن ــای تجرب ــی متغیره ــن تمام 0sig/000=، بی
مســجد جامــع عتیــق اصفهــان و گردشــگری معمــاری 
و توســعه آن و همچنیــن ترغیــب بازدیدکننــده بــه دیگــر 
جاذبه هــای معمــاری رابطــٔه معنــادار و مســتقیم وجــود 
ــٔه  ــه گانٔه تجرب ــاد س ــن ابع ــن، بی ــدول 3(. همچنی دارد )ج
ــاداری  ــاط معن ــز ارتب ــده و گردشــگری معمــاری نی بازدیدکنن
ــه بیشــترین  ــان، بعــد فیزیکــی تجرب ــن  می وجــود دارد. در ای
هم بســتگی را بــا گردشــگری معمــاری دارد )جــدول 4(. 
درخصــوص ارتبــاط  میــان تجربــٔه بازدیدکننــده و مؤلفه هــای 
ــه  ــا توج ــت، ب ــار داش ــوان اظه ــاری  می ت ــگری معم گردش
ــا  ــن آن ه ــتقیمی بی ــادار و مس ــاط معن ــه sig ۰/۰۰۰=، ارتب ب
جنبه هــای  میــان  گفــت   حتــی  می تــوان  دارد.  وجــود 
ــای  ــه از مؤلفه ه ــاری، ک ــری معم ــاری و یادگی ــری معم بص
گردشــگری معمــاری هســتند، هم بســتگی قــوی وجــود دارد 

ــدول 5(. )ج

جدول 3: آزمون هم بستگی  میان تجربٔه بازدیدکننده
 و توسعٔه گردشگری معماری

هم بستگی اسپیرمن
گردشگری 

معماری
تجربٔه 

بازدیدکننده 

بازدید دیگر 
جاذبه های 

معماری

----1/0000/729گردشگری معماری

0/7291/0000/390تجربٔه بازدیدکننده

بازدید دیگر جاذبه های 
معماری

---0/3901/000

جدول 4: آزمون هم بستگی  میان ابعاد تجربٔه بازدیدکننده
 و توسعٔه گردشگری معماری

هم بستگی 
اسپیرمن

گردشگری 
معماری

بافت 
فیزیکی 

بافت 
فردی

بافت 
اجتماعی 

فرهنگی

گردشگری 
معماری

1/0000/6410/4200/270

ابعاد سه گانٔه 
تجربٔه 

بازدیدکننده 
در موزه

------0/6411/000بافت فیزیکی

----1/000----0/420بافت فردی

بافت اجتماعی 
فرهنگی

0/270------1/000

جدول 5: آزمون هم بستگی  میان تجربٔه بازدیدکننده 
و ابعاد گردشگری معماری

هم بستگی 
اسپیرمن

جنبه های 
بصری 
معماری

تجربٔه 
بازدیدکننده

جنبه های 
یادگیری 
معماری

جنبه های بصری 
معماری

1/0000/6170/806

0/6171/0000/567تجربٔه بازدیدکننده

جنبه های یادگیری 
معماری

0/8060/5671/000
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به منظــور نشــان دادن این کــه متغیــر تجربــٔه بازدیدکننــده و 
ــعٔه  ــر توس ــرات در متغی ــزان تغیی ــه  می ــا چ ــه گانٔه آن ت ــاد س ابع
ــون  ــد، از آزم ــی کن ــد پیش بین ــاری را  می توان ــگری معم گردش
ــه  ــه ب ــا توج ــدول 6(. ب ــت )ج ــده اس ــتفاده ش ــیون اس رگرس
این کــه در تحلیــل رگرســیونی فــوق ار روش ورود1 اســتفاده 
ــده  ــٔه بازدیدکنن ــتقل )تجرب ــای مس ــٔه متغیره ــت، هم ــده اس ش
ــود  ــای موج ــدند. آماره ه ــدل ش ــه گانٔه آن( وارد م ــاد س و ابع
ــٔه  ــر تجرب ــت اســت کــه متغی ــن واقعی ــای ای در جــدول 6 گوی

ــردی،  ــی، ف ــد فیزیک ــه گانٔه آن -- بع ــاد س ــده و ابع بازدیدکنن
اجتماعــی و فرهنگــی -- در توســعٔه گردشــگری معمــاری تأثیر  
می گذارنــد. جهــت ایــن تأثیــر نیــز مثبــت و مســتقیم اســت و 
بیانگــر آن اســت کــه، بــا تغییــر و ارتقــای ابعــاد تجربــه،  میــزان 
ــن  ــد. از بی ــش  می یاب ــز افزای ــاری نی ــگری معم ــعٔه گردش توس
ابعــاد تجربــه، به ترتیــب، بعــد فیزیکــی، اجتماعــی و فرهنگــی 
و فــردی، بــا بیشــترین  میــزان ضریــب بتــا، بیشــترین تأثیــر را در  

ــته اند. ــاری داش ــگری معم ــعٔه گردش ــزان توس می

1 . Inter

جدول 6: نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی تأثیر تجربٔه بازدیدکننده و ابعاد آن در توسعٔه گردشگری معماری

متغیرها

ضرایب غیراستاندارد 
ضرایب 
استاندارد

R
R2            R2

تعدیلی             
T مقدار

سطح 
معناداری

)B( مقدار بتا
خطای 
استاندارد

ضریب بتا 
)Beta(

0/6077/0060/000 0/614 1/5250/2181/5330/784تجربٔه بازدیدکننده

0/8180/0710/6140/6140/3770/37511/5240/000بستر فیزیکی

1/9260/3540/3450/3450/1190/1155/4400/000بستر فردی

1/0950/1560/4290/4290/1840/1807/0280/000بستر اجتماعی فرهنگی

به منظــور شناســایی عواملــی کــه در تجربــٔه بازدیدکننــده 
مســجد جامــع عتیــق اصفهــان و توســعٔه گردشــگری معمــاری 
ــتفاده  ــی اس ــل عامل ــاری تحلی ــون آم ــت، از آزم ــذار اس تأثیرگ
شــده اســت. بدین منظــور، بــرای تشــخیص مناســب بودن 
ــون  ــل، از آزم ــورد تحلی ــای م ــه متغیره ــوط ب ــای مرب داده ه
ــی داری  ــد. معن ــه ش ــره گرفت ــاخص KMO به ــت و ش بارتل
آزمــون بارتلــت در ســطح اطمینــان 99 درصــد )sig کمتــر از 
ــی  ــاخص KMO )0/836( حاک ــب ش ــدار مناس 0/05( و مق
ــام  ــرای انج ــر ب ــورد نظ ــای م ــب متغیره ــتگی و مناس از هم بس
تحلیــل عاملــی اســت )جــدول 7(. گفتنــی اســت 25 متغیــر 
ــتر  ــان ) بیش ــتراک استخراجی ش ــر اش ــودن مقادی ــل باالب به دلی
پایین بــودن  به دلیــل  متغیــر  دو  و  انتخــاب شــدند  از 0/5( 
شــدند  حــذف   )0/5 از  )کمتــر  استخراجی شــان  مقــدار 
جــدول  در  کــه  همان گونــه  بنابرایــن،  و 23(.   19 )متغیــر 
ــن  ــل در ای ــداد عوام ــن تع ــرای تعیی ــود، ب ــاهده  می ش ۸ مش
تحقیــق، عواملــی مــورد پذیــرش قــرار گرفتنــد کــه مقــدار ویــژٔه 
ــل  ــداد 8 عام ــاس، تع ــن اس ــر ای ــد. ب ــر از 1 باش ــا بزرگ ت آن ه
ــد.  ــتخراج ش ــود اس ــر از 1 ب ــا بزرگ ت ــژٔه آن ه ــدار وی ــه مق ک
نتایــج نشــان  می دهــد 8 عامــل شناسایی شــده توانســته اند 
بازدیدکننــدٔه  تجربــٔه  در  تأثیرگــذار  عوامــل  واریانــس   64
مســجد جامــع عتیــق اصفهــان را به منظــور توســعٔه گردشــگری 

معمــاری تبییــن کننــد. بدین معنــی کــه 64 از تأثیــرات تجربــٔه 
ــگری  ــان در گردش ــق اصفه ــع عتی ــجد جام ــدٔه مس بازدیدکنن
معمــاری بــه ایــن 8 عامــل مرتبــط اســت کــه حاکــی از  میــزان 
ــده  ــتخراج ش ــل اس ــط عوام ــده توس ــاالی تبیین ش ــس ب واریان
اســت. درصــد تبییــن هریــک از عوامــل شناسایی شــده، 
به ترتیــب اهمیــت، عبــارت  هســتند از عامــل اول تحــت 
یادگیــری  و  معمــاری  بصــری  »جنبه هــای  عامــل  عنــوان 
ــژٔه 5/403  ــدار وی ــا مق ــق« ب ــع عتی ــجد جام ــاری مس معم
کل  واریانــس  از  درصــد   20/780 تبیین کننــدٔه  به تنهایــی 
ــل  ــام عام ــا ن ــل دوم ب ــت؛ عام ــل اس ــورد تحلی ــٔه م مجموع
ــژٔه  ــدار وی ــا مق ــان« ب ــق اصفه ــع عتی ــجد جام ــات مس »خدم
2/970 توانســته اســت 11/424 درصــد از واریانــس مجموعــه 
ــودن اطالعــات تاریخــی،  ــد؛ عامــل ســوم »مفیدب را تبییــن کن
فرهنگــی و معمــاری« و عامــل چهــارم »هــدف و انگیــزٔه 
بازدیدکننــده از بازدیــد« بــا مقــدار ویــژٔه 1/888 و 1/527 
ــن  ــس کل را تبیی ــد از واریان ــب 7/261 و 5/873 درص به ترتی
ــای  ــزاری برنامه ه ــوان »برگ ــت عن ــم تح ــل پنج ــد. عام کرده ان
متنــوع و مرتبــط نظیــر کارگاه هــا، نمایشــگاه ها، وبینارهــا 
درخصــوص معمــاری و هنــر مســجد جامــع عتیــق اصفهــان« 
بــا مقــدار ویــژٔه 1/271 توانســته 4/889 درصــد از واریانس کل 
را بیــان کنــد. عامــل ششــم »چگونگــی بازدیــد بازدیدکننــده از 
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مســجد جامــع«، عامــل هفتــم »چگونگــی کیفیــت بازدیــد و 
شــرایط داخلــی و خارجــی مســجد جامــع عتیــق اصفهــان« 
و عامــل هشــتم »تبلیغــات و معرفــی صحیــح مســجد جامــع 

عتیــق« بــا مقــدار ویــژٔه 1/257و 1/243 و 1/223 توانســتند 
به ترتیــب 4/836، 4/779 و 4/702 درصــد از واریانــس 

ــد.  ــن کنن کل را تبیی

جدول 7: مقدار شاخص KMO و آزمون بارتلت و سطح معنی داری

مجموعه مورد تحلیل
مقدار شاخص 

KMO
سطح معنی داریمقدار بارتلت

0/8363000/000عوامل اثرگذار در تجربٔه بازدیدکننده و توسعٔه گردشگری معماری

جدول 8: عوامل استخراجی بدون چرخش و با چرخش درخصوص عوامل تأثیرگذار 
در تجربٔه بازدیدکنندٔه مسجد جامع عتیق اصفهان و توسعٔه گردشگری معماری

عوامل استخراجی با چرخشعوامل استخراجی بدون چرخش

مقدار ویژهعامل
درصد واریانس 

مقدار ویژه
درصد تجمعی 

واریانس
درصد تجمعی واریانسدرصد واریانس مقدار ویژهمقدار ویژه

16/35224/43224/4325/40320/78020/780

22/75410/59435/0262/97011/42432/203

31/6036/16541/1911/8887/26139/464

41/3565/21346/4051/5275/87345/337

51/3075/02751/4311/2714/88950/226

61/1614/46655/8981/2574/83655/063

71/1314/35160/2481/2434/77959/842

81/1174/29664/5441/2234/70264/544

نام گذاری عامل ها
از  عامل  هــا  چرخــش  بــرای  پژوهــش،  ایــن  در 
ــه  ــن مرحل ــت. در ای ــده اس ــتفاده ش ــس اس روش واریماک
متغیرهایــی کــه بــار عاملــی بزرگ تــر از 0/5دارنــد شناســایی 
شــده و بــا هــم تشــکیل عامــل داده انــد. بنابرایــن، متغیرهــای 
تأثیرگــذار در چگونگــی تجربــٔه بازدیدکننــده مســجد جامــع 
ــاری  ــگری معم ــعٔه گردش ــت توس ــان و درنهای ــق اصفه عتی
بــه 8 عامــل تقســیم بندی شــدند )جــدول 9(. به منظــور 
ــل  ــده، عوام ــٔه بازدیدکنن ــر در تجرب ــای مؤث ــن مؤلفه ه تعیی
ــه  ــا ابعــاد تجرب ــی )جــدول 9(، ب ــد عامل تعیین شــده در تأیی
ــذار  ــای تأثیرگ ــق و مؤلفه ه ــگ منطب ــک و دیرکین ــوزٔه فال در م
از  یکــی  شــدند.  تقســیم بندی   10 جــدول  بــا  مطابــق 
مهم تریــن عوامــل تأثیرگــذار در تجربــٔه بازدیدکننــده مســجد 
ــگری  ــعٔه گردش ــدی در توس ــش کلی ــه نق ــق، ک ــع عتی جام
ــٔه  ــی به منزل ــل عامل ــج تحلی ــاس نتای ــاری دارد و براس معم
ــی  ــدار قابل توجه ــده و مق ــل ش ــت وارد تحلی ــل نخس عام
و  معمــاری  بصــری  جنبــٔه  عامــل  دارد،  را  واریانــس  از 
ــان   ــق اصفه ــع عتی ــجد جام ــاری مس ــری معم ــٔه یادگی جنب

ــاظ  ــان از لح ــان آن چن ــق اصفه ــع عتی ــجد جام ــت. مس اس
ــه  ــه ب ــت ک ــکوه اس ــاری باش ــار معم ــناختی و آث زیبایی ش
مــوزٔه معمــاری اســالمی - ایرانی مشــهور اســت؛ بنایــی کــه 
ــاری  ــار معم ــت و آث ــال اس ــزار س ــش از ه ــی بی دارای قدمت
به روشــنی  آن  در  اســالمی  گوناگــون  ادوار  از  بی نظیــری 
مشــاهده  می شــود. از نــکات شــگفت انگیز آن  می  تــوان 
ــدد  ــدود 200 ع ــه ح ــرد ک ــاره ک ــاق اش ــود 484 ط ــه وج ب
 منحصربه فــرد اســت و شــبیه هیچ کــدام 

ً
از آن هــا کامــال

گنبــدی  دارای  کــه  بنایــی  نیســت.  دیگــر  طاق هــای  از 
ــده در  ــی ثبت ش ــر ایران ــن اث ــت و چهاردهمی ــاله اس 900س
فهرســت  میــراث جهانــی  اســت. همیــن ویژگی هــا بــه بازدید 
لذت بخــش بازدیدکننــده از مســجد جامــع عتیــق و پیشــنهاد 
ــر از  ــی دیگ ــت. یک ــده اس ــر ش ــران منج ــه دیگ ــد آن ب بازدی
مصادیــق تأثیرگــذار در توســعٔه گردشــگری معمــاری در بعــد 
جنبــٔه بصــری معمــاری و یادگیــری معمــاری مســجد جامــع 
ــع  ــجد جام ــاری مس ــاهکارهای معم ــا و ش ــق، جاذبه ه عتی
عتیــق و تغییــر تصویــر بازدیدکننــده از هنــر و معمــاری ایــران 
و همچنیــن توجــه بــه اهمیــت مباحــث معمــاری، تاریخــی، 
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هنــری ازیادرفتــه توســط آن اســت کــه در طــی ســال  های 
ــا و  ــئوالن بن ــه مس ــورد توج ــدت م ــث به ش ــن مباح ــر ای اخی
همچنیــن اســتادان و دانشــجویان معمــاری، گردشــگری و 
هنــر قــرار گرفتــه اســت. مصادیــق دیگــر ایــن بعــد در متغیــر 
ــس  ــاد ح ــق و ایج ــع عتی ــجد جام ــاری مس ــاهکارهای معم ش
ــب  ــن ترغی ــده و همچینی ــش در بازدیدکنن ــوب و آرامش بخ خ
ــه  ــاری خالص ــای معم ــر جاذبه ه ــد دیگ ــه بازدی ــده ب بازیدکنن
ــس از  ــد، پ ــان دارن ــدگان اذع ــی بازدیدکنن ــه تمام ــود ک  می  ش
ــد  ــه  می کنن ــی را تجرب ــش و لذت ــس آرام ــا، ح ــد از آنج بازدی
ــل  ــه تمای ــر این ک ــالوه ب ــد و، ع ــه نکرده ان ــال تجرب ــه تابه ح ک
ــر  ــد دیگ ــه بازدی ــد، ب ــا را دارن ــن بن ــدد از ای ــد مج ــه بازدی ب
ــز  ــران را نی ــوند و دیگ ــد می ش ــز  عالقه من ــاری نی ــای معم بناه
ــده  ــوارد ذکرش ــٔه م ــد. هم ــب  می کنن ــا ترغی ــد از آن ه ــه بازدی ب
ــٔه یادگیــری معمــاری  ــٔه بصــری معمــاری و جنب دو مؤلفــٔه جنب
فاســتو  و  اوکمــن   ،)2011( وکادونیــک  توســط  ذکرشــده 
)2005( و پوریــا و همــکاران )2004( را تأییــد می کننــد. 
دومیــن عاملــی کــه بیشــترین  میــزان واریانــس را دارد خدمــات 
ــجد،  ــه مس ــی ب ــؤه دسترس ــت نح ــق اس ــع عتی ــجد جام مس
سیرکوالســیون، عالئــم و نشــانه  ها و پنل  هــای تفســیری در 
آن همچنیــن فضایــی بــرای اســتراحت و اطالعــات وب ســایت 
ــن بعــد،  ــق آن  اســت. در ای و صفحــات مجــازی آن از مصادی
ــش  ــم و نشــانه ها، پنل  هــای تفســیری و نحــؤه نمای ــر عالئ تأثی
آثــار و جاذبه هــای معمــاری در مســجد )سیرکوالســیون( 
ــوع اول،  ــر موض ــالوه ب ــس را دارد. ع ــدار واریان ــترین مق بیش
کیــد شــده  موضــوع دیگــری کــه در قالــب عامــل دوم بیشــتر تأ
ــا  ــط ب ــازی مرتب ــات مج ــود در صفح ــات موج ــت اطالع اس

ــال های  ــی س ــه در ط ــت ک ــی اس ــه گفتن ــت. البت ــن بناس ای
اخیــر بــا راه انــدازی  میــدان امــام علــی متأســفانه نحــؤه 
دسترســی بــه مســجد از قبــل ســخت تر شــده و ایــن موضــوع 
ــی  ــوص دسترس ــده درخص ــت بازدیدکنن ــش رضای ــث کاه باع
ــوم  ــت س ــه در اولوی ــری ک ــر دیگ ــت. پارامت ــده اس ــا ش ــه بن ب
تحلیــل عاملــی قــرار گرفــت مفیدبــودن اطالعــات معمــاری، 
ــواردی  ــن م ــی از مهم تری ــت. یک ــی در بناس ــری و تاریخ هن
ــع  ــجد جام ــدگان مس ــیاری از بازدیدکنن ــد بس ــورد تأیی ــه م ک
عتیــق بــوده اســت ایــن موضــوع اســت کــه بازدیــد از مســجد 
ــه فهــم هنــر و معمــاری و کســب اطالعــات و  جامــع عتیــق ب
ــر  ــاع هن ــود اوض ــرای بهب ــی ب ــک و فرصت ــد کم ــارب جدی تج
ــج  ــد. نتای ــم  می کن ــران فراه ــگ ای ــخ و فرهن ــاری و تاری و معم
ــان،  ــق اصفه ــع عتی ــجد جام ــری در مس ــاد دیگ ــان داد ابع نش
کــه  می توانــد در توســعٔه گردشــگری معمــاری اثرگــذار باشــد، 
ــوع در آن   ــای متن ــرای برنامه  ه ــد و اج ــزٔه بازدی ــدف و انگی ه
ــتاق  ــیار مش ــد بس ــان کرده ان ــدگان بی ــر بازدیدکنن ــت. اکث اس
بــا حــوزٔه  مرتبــط  نمایشــگاه های  و  کارگاه هــا  در  شــرکت 
ــان  ــق اصفه ــع عتی ــجد جام ــخ در مس ــر و تاری ــاری، هن معم
ــگری  ــعٔه گردش ــه توس ــد ب ــه  می  توان ــری ک ــاد دیگ ــتند. ابع هس
معمــاری توســط مســجد جامــع عتیــق اصفهــان منجــر شــود 
ــد  ــوان بازدی ــه  می  ت ــت ک ــده اس ــد بازدیدکنن ــی بازدی چگونگ
ــرای  ــور ب ــور و حض ــتان، ت ــا دوس ــراه ب ــا، هم ــورت تنه به ص
برگــزاری نمــاز، اعتــکاف و برنامه هــای مذهبــی را از مصادیــق 
ــد و شــرایط داخلــی و  ــد. چگونگــی کیفیــت بازدی ــان کن آن بی
خارجــی مســجد جامــع عتیــق اصفهــان و تبلیغــات و معرفــی 

ــت. ــر اس ــاد دیگ ــز از ابع ــق نی ــع عتی ــجد جام ــح مس صحی

جدول 9: نام گذاری عامل ها، ضرایب عامل دوران یافتٔه آثار مؤلفه های کلیدی در تجربٔه بازدیدکننده
 مسجد جامع عتیق اصفهان به منظور توسعٔه گردشگری معماری

بار عاملیمتغیرهاعوامل

جنبٔه بصری معماری 
و جنبٔه یادگیری 
معماری مسجد 

جامع عتیق

0/794بازدید لذت بخش بازدیدکننده از مسجد جامع عتیق و پیشنهاد بازدید آن به منزلٔه مقصد گردشگری معماری به دیگران

0/754جاذبه ها و شاهکارهای معماری مسجد جامع عتیق و تغییر تصویر بازدیدکننده از هنر و معماری ایران توسط آن ها

0/752بیان و ارائٔه سابقٔه معماری مسجد جامع و توجه به اهمیت مباحث معماری، تاریخی، هنری ازیادرفته توسط آن 

0/747شاهکارهای معماری مسجد جامع عتیق و ایجاد احساس خوب و آرامش بخش در بازدیدکننده

گاهی به منزلٔه سود معنوی 0/689بازدید از مسجد جامع عتیق اصفهان و توسعٔه گردشگری معماری در آن و کسب دانش و آ

0/685جاذبه های معماری مسجد جامع و ترغیب بازیدکننده به بازدید دیگر جاذبه های معماری

0/678مشارکت در برنامه ها و فعالیت های مسجد جامع عتیق درخصوص هنر و معماری ایران و رضایت از آن ها

0/660جاذبه های معماری مسجد جامع عتیق و توسعٔه گردشگری معماری و احیا و حفظ هنر و معماری ایران به وسیلٔه آن ها

0/647جاذبه ها و آثار شگفت انگیز معماری در مسجد جامع و ایجاد عالقه به یادگیری در بازدیدکننده پس از بازدید 

0/577تبلیغ شاخصه های معماری مسجد جامع و معرفی آن به منزلٔه موزٔه معماری متفاوت و شگفت انگیز 
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بار عاملیمتغیرهاعوامل

جنبٔه بصری معماری 
و جنبٔه یادگیری 
معماری مسجد 

جامع عتیق

ارزیابی تأثیر عالئم و نشانه ها، پنل های تفسیری و مانند این ها در نحؤه نمایش آثار
 و جاذبه های معماری در مسجد )سیرکوالسیون(

0/835

0/800ارزیابی تأثیر اطالعات وب سایت و صفحات مجازی مسجد جامع عتیق

0/781تأثیر فضای استراحت و خدمات ارائه شده به بازدیدکننده

0/546ارزیابی تأثیر اطالعات ارائه شده در مسجد جامع عتیق و تأثیرش به ترغیب بازدید از دیگر جاذبه های معماری

هدف و انگیزٔه بازدید

بازدید از مسجد جامع عتیق و توسعٔه گردشگری معماری، فرصتی برای بهبود اوضاع هنر و معماری 
و تاریخ و فرهنگ ایران

0/895

0/685بازدید از مسجد جامع عتیق و کمک به فهم هنر و معماری و کسب اطالعات و تجارب جدید توسط بازدیدکننده

برگزاری برنامه ها و 
0/833بازدید از مسجد جامع عتیق اصفهان انتظارات بازدیدکننده درخصوص معماری و آثار معمارری را رفع  می کند.نمایشگاه های متنوع

چگونگی بازدید 
بازدیدکننده از مسجد 

جامع

0/805بازدید از مسجد جامع عتیق و کمک آن به نقش بستن دیدگاه و تفکر هنر و معماری ایرانیان در ذهن بازدیدکننده 

0/731تأثیر برگزاری نمایشگاه ها، کارگاه ها و برنامه های گوناگون مرتبط با معماری و هنر ایران

0/771ارزیابی چگونگی بازدید بازدیدکننده از مسجد جامع )تنها، همراه با دوستان و همراه با هم کالسی ها و تور(

ارزیابی تأثیر فعالیت های غیرموزه ای مسجد جامع نظیر برنامه ای اعتکاف، احیا، عزاداری و نماز در بازدید از 
جاذبه های معماری مسجد جامع عتیق

0/630

چگونگی کیفیت 
بازدید و شرایط 

داخلی و خارجی 
مسجد جامع

تأثیر فضاهای داخلی و بیرونی، فعالیت ها، برنامه های مسجد جامع عتیق و هماهنگی آن ها با فعالیت های 
گردشگری و عالیق بازدیدکننده

0/793

تبلیغات و معرفی 
0/703تأثیر تبلیغ اهداف، چشم انداز، برنامه ها و فعالیت های مسجد جامع عتیق و ترغیب بازیدکننده به بازدید آن صحیح مسجد

جدول 10: طبقه بندی عوامل مؤثر در تجربٔه بازدیدکننده در جاذبه های معماری و توسعٔه گردشگری معماری
 براساس نظریٔه تجربٔه تعاملی فالک و دیرکینگ در موزه

فضای فیزیکی

جنبه های بصری معماری و جنبٔه یادگیری معماری

خدمات مسجد جامع عتیق اصفهان

مفید بودن اطالعات معماری، هنری و تاریخی و فرهنگی

چگونگی کیفیت بازدید و شرایط داخلی و خارجی مسجد جامع

تبلیغات و معرفی صحیح مسجد

برگزاری برنامه ها و نمایشگاه های متنوع

هدف و انگیزه و انتظارات بازدیدکننده از بازدیدفضای فردی

فضای اجتماعی فرهنگی
چگونگی بازدید بازدیدکننده از مسجد جامع و برنامه های غیرموزه ای 

درخصوص مسجد جامع نظیر نماز و اعتکاف
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نتیجه گیری
تجربــٔه  عنصــر  دو  بیــن  رابطــٔه  تحقیــق،  ایــن  در 
بازدیدکننــده در مــوزه و گردشــگری معمــاری ســنجیده شــد تــا 
بتــوان، ضمــن ارزیابــی کلــی تجربــٔه بازدیدکننــده و گردشــگری 
ــای  ــرای ارتق ــی ب ــه، نکات ــورد مطالع ــدودٔه م ــاری در مح معم
ــاری  ــگری معم ــعٔه گردش ــوزه و توس ــده در م ــٔه بازدیدکنن تجرب
بــه دســت آورد. به منظــور دســتیابی بــه هــدف پژوهــش 
در مرحلــٔه مبانــی نظــری بــا اســتفاده از تحلیــل محتــوای 
نظریــات و منابــع موجــود دربــارٔه تجربــٔه بازدیدکننــده در مــوزه 
و گردشــگری معمــاری، مــدل تجربــه تعاملــی جــان فالــک و 
ــاخص های  ــی ش ــای ارزیاب ــٔه مبن ــاد آن به منزل ــگ و ابع دیرکین
ــٔه بازدیدکننــده انتخــاب شــد. در ایــن پژوهــش، عوامــل  تجرب
ــگری  ــعٔه گردش ــوزه در توس ــده م ــٔه بازدیدکنن ــر در تجرب مؤث
ــوزٔه  ــٔه م ــان به مثاب ــق اصفه ــع عتی ــجد جام ــاری در مس معم
ــه  ــان داد ک ــج نش ــت. نتای ــده اس ــی ش ــران بررس ــاری ای معم
مســجد جامــع عتیــق اصفهــان و تجربــٔه بازدیدکننــده در 
ــاخه ای از  ــعٔه ش ــری در توس ــش مؤث ــد نق ــا  می توان آن، نه تنه
گردشــگری عالیــق خــاص تحــت عنــوان گردشــگری معمــاری 
در اصفهــان ایفــا کنــد، بلکــه می توانــد در ترغیــب بازدیدکننــده 
ــد.  ــذار باش ــاری تأثیرگ ــای معم ــر جاذبه ه ــد از دیگ ــه بازدی ب
ــت  ــی از آن اس ــا حاک ــل داده ه ــل از تجزیه وتحلی ــج حاص نتای
کــه شــاخص های هــر ســه بعــد تجربــه، بعــد فیزیکــی، بعــد 
ــای  ــاد و ارتق ــور ایج ــی، به منظ ــی فرهنگ ــد اجتماع ــردی، بع ف
ــاری  ــای معم ــا جاذبه ه ــوزه ی ــد در م ــده، بای ــٔه بازدیدکنن تجرب
به درســتی لحــاظ شــوند. ایــن امــر بــه ترغیــب افــراد بــه بازدیــد 
مجــدد حتــی بازدیــد دیگــر جاذبه هــای معمــاری منجــر 
ــاری  ــگری معم ــعٔه گردش ــه توس ــت ب ــد و درنهای ــد ش خواه
ــر  ــترین تأثی ــی بیش ــد فیزیک ــج، بع ــاس نتای ــد. براس می انجام
ــران دارد  ــاری ای ــوزٔه معم ــده م ــٔه بازدیدکنن ــاد تجرب را در ایج
و پــس از آن بعــد اجتماعــی فرهنگــی و فــردی تأثیرگــذار 
از  کــه  بدان معناســت  فیزیکــی  بعــد  اثرگــذاری  هســتند. 
نظــر بازدیدکننــدگان جاذبه هــای شــگفت انگیز و بی شــمار 
معمــاری مســجد جامــع عتیــق باعــث ایجــاد تجربــه و لــذت 
ــی،  ــل عامل ــج تحلی ــاس نتای ــن، براس ــت. همچنی ــده اس ش
در مســجد  بازدیدکننــده  تجربــٔه  در  تأثیرگــذار  مؤلفه هــای 
ــه توســعٔه گردشــگری معمــاری  جامــع عتیــق اصفهــان، کــه ب
 منجــر می شــوند، در 8 دســته جنبــٔه بصــری معمــاری و جنبــٔه 
یادگیــری معمــاری مســجد جامــع عتیــق اصفهــان، خدمــات 
اطالعــات  مفیدبــودن  اصفهــان،  عتیــق  جامــع  مســجد 
تاریخــی، فرهنگــی و معمــاری، هــدف و انگیــزٔه بازدیدکننده از 
بازدیــد، برگــزاری برنامه هــای متنــوع و مرتبــط نظیــر کارگاه هــا، 
ــر مســجد  نمایشــگاه ها، وبینارهــا درخصــوص معمــاری و هن
جامــع عتیــق اصفهــان، چگونگــی بازدیــد بازدیدکننــده، 

چگونگــی کیفیــت بازدیــد و شــرایط داخلــی و خارجی مســجد 
ــجد  ــح مس ــی صحی ــات و معرف ــان، تبلیغ ــق اصفه ــع عتی جام
جامــع عتیــق قــرار گرفتنــد و در حــدود 64 درصــد از واریانــس 
نقــش مســجد جامــع عتیــق در توســعٔه گردشــگری معمــاری را 
ــوان اذعــان داشــت کــه عوامــل  ــن ، می  ت ــد. بنابرای ــن کردن تبیی
ــه  ــه ب ــق، ک ــع عتی ــجد جام ــده مس ــٔه بازدیدکنن ــر در تجرب مؤث
توســعٔه گردشــگری معمــاری و ایجــاد لــذت و یادگیــری  منجــر 
می  شــود، در ســه ُبعــد تجربــٔه تعاملــی، یعنــی بعــد فیزیکــی، 
فــردی، اجتماعــی و فرهنگــی قــرار  می  گیــرد و مــوزٔه معمــاری 
اســالمی ایــران بــرای ارتقــای ســطح عملکــرد خــود و توســعٔه 
ــناختی  ــای جمعیت ش ــه ویژگی ه ــد ب ــاری بای ــگری معم گردش
ــاری  ــاخت، معم ــد زیرس ــی )مانن ــت فیزیک ــده، باف بازدیدکنن
بنــا، سیرکوالســیون، نمایشــگاه ها و کارگاه هــای مرتبــط بــا 
ــق،  ــردی )عالی ــت ف ــیری( باف ــای تفس ــا و پنل ه ــوای بن محت
ــی  ــی فرهنگ ــت اجتماع ــده( باف ــزه بازدیدکنن ــارات، انگی انتظ
)ماننــد ایجــاد فضایــی بــرای تعامــالت اجتماعــی نظیــر 
برگــزاری نمــاز و احیــا( و زمــان )مــدت بازدیــد( توجــه کنــد. 
ــای  ــا پژوهش ه ــر ب ــق حاض ــج تحقی ــا نتای ــه ب در مقایس
پیشــین، گفتنــی اســت کــه معمــاری در ایــران یکــی از 
ــی و  ــگران داخل ــرای گردش ــفر ب ــزٔه س ــل انگی ــن عوام مهم تری
خارجــی و تصویرگــر خاطــرٔه بازدیــد اســت. خوانــش روایــت 
ــه  ــت تجرب ــای کیفی ــه ارتق ــد ب ــد  می  توان ــراد از بازدی ــردی اف ف
ــد.  ــد کمــک کن ــن بازدی ــری در حی در دو بعــد بصــری و یادگی
گردشــگری معمــاری در ســه بســتر اصلــی  می  توانــد تجربــه ای 
ــش  ــزه و دان ــه انگی ــه ب ــا توج ــه، ب ــد آورد ک ــاوت را پدی متف
پیشــین افــراد، گســترٔه متنوعــی از تجــارب را شــکل  می  دهــد. 
همچنیــن، تأثیــر ســه بعــد تجربــٔه بازدیدکننــده مــوزه در ایجــاد 
التــذاذ و یادگیــری و درنهایــت توســعٔه گردشــگری معمــاری و 
تمایــل بــه بازدیــد مجــدد بازدیدکننــده )وفــاداری( و تمایــل بــه 

ــد.  ــد ش ــاری تأیی ــای معم ــر جاذبه ه ــد از دیگ بازدی

محدودیت پژوهش
بــه  دسترســی  در  دشــواری  کرونــا،  پاندمــی 
ــود مطالعــات  ــل پرســش نامه، کمب ــرای تکمی ــدگان ب بازدیدکنن
جاذبه هــای  در  بازدیدکننــده  تجربــٔه  درخصــوص  پیشــین 
معمــاری و گردشــگری معمــاری ازجملــه مــواردی هســتند کــه 
 می  تــوان به منزلــٔه محدودیــت پژوهــش بــه آن هــا اشــاره کــرد.

پیشنهادهای کاربردی
موزه هــای  و  جاذبه هــا  بهینه ســازی  به منظــور 
ــه  ــرام ب ــا احت ــاری ب ــگری معم ــعٔه گردش ــرای توس ــاری ب معم
ــات  ــود خدم ــه بهب ــه ب ــا توج ــدگان، ب ــای بازدیدکنن دریافت ه
و اهــداف آموزشــی، اســتفاده از راهنماهــای تخصصــی و 
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آشــنا بــه معمــاری و فنــون راهنمایــی دیدارکننــده بــه ارتقــای 
کیفیــت یادگیــری و اســتفاده از بازدید هــا در زمان هــای 
متفــاوت ماننــد طلــوع افتــاب و بازدیــد شــبانه بــا اســتفاده از 
نورپردازی  هــای مناســب بــه ارتقــای تجربــٔه بصــری کمــک 

می کنــد. در پایــان، عناویــن بســته های بازدیــدی بــرای 
مســجد جامــع عتیــق کــه بــه ارتقــای تجربــٔه بازدیدکننــده و 
توســعٔه گردشــگری معمــاری  منجــر می  شــود پیشــنهاد شــده 

ــدول 11(. ــت )ج اس

جدول 11: عناوین بسته های بازدیدی گردشگری معماری در مسجد جامع عتیق اصفهان

عناوین بسته های بازدیدی 

بسته های بازدیدی مرتبط با فضا و آثار مسجد جامع عتیق

آشنایی با طاق و قوس ایرانی 

آشنایی با خطوط اسالمی و کتیبه خوانی

کارکرد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در معماری مسجد جامع عتیق

گنج های هنر و معماری پنهان در مسجد جامع عتیق

آشنایی با معماری و هنر ادوار اسالمی نظیر دورٔه سلجوقیان، ایلخانیان و تیموریان

آشنایی با نحؤه گنبد سازی در ایران

آشنایی با ترئینات معماری اسالمی ایران

کارکرد آب در معماری مسجد جامع عتیق

کارگاه کاربرد ریاضیات در هنر معماری

بسته های بازدیدی با محوریت مسجد جامع عتیق 
و بافت اطراف آن

مسجد جامع عتیق و حمام ها )حمام شیخ بهایی، شاه علی و دردشت و عصارخانه(

مسجد جامع عتیق و بناهای مذهبی )مانند امامزاده اسماعیل، امامزاده جعفر و مقبرٔه عالمه مجلسی( 

مسجد جامع و بازارها

مسجد جامع و بناهای مذهبی ادیان دیگر )کنیسه ها(

مسجدجامع و مناره ها )مانند منارٔه چهل دختران و ساربان(

از مسجد جامع عتیق تا مسجد جامع عباسی

شکل3: مدل طراحی شده درخصوص چگونگی تأثیر تجربٔه بازدیدکننده در جاذبه های معماری و توسعٔه گردشگری معماری
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