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چکیده
ٔ
جاذبههــای معمــاری ،بهمثابــه ذخایــر ارزشــمندی از فهــم انســان از
مــکان ،متنــوع و گوناگــون هســتند کــه ،بــا توجــه بــه اقلیــم ،کارکــرد و مــواد و
مصالــح ساختهشــده ،جذابیتهــای فراوانــی بــرای دیدهشــدن دارنــد .فهــم
ٔ
تجربــۀ ادراک ٔ
ادامــه حیــات جاذبههــای
شــده بازدیدکننــدگان فراینــدی مهــم در
ٔ
منزلــه مقصــد اســت .فهــم اینکــه مــکان چگونــه در بازدیدکننــدگان
معمــاری به
و تجربههــای آنهــا تأثیــر میگــذارد بســیار ارزنــده اســت؛ چراکــه گردشــگران و
بازدیدکننــدگان ،بــا تحلیــل تجربــۀ خــود ،داوران نهایــی قضــاوت دیــدار هســتند.
ٔ
تجربــه بازدیدکننــده در مســجد
هــدف تحقیــق حاضــر بررســی چگونگــی تأثیــر
مــوزه معمــاری اســامی - ایرانی در توســعهٔ
ٔ
ٔ
مثابــه
جامــع عتیــق اصفهــان به
گردشــگری معمــاری و همچنیــن شناســایی عوامــل مؤثــر در تجرب ـه اســت .روش
تحقیــق از نــوع توصیفی  -تحلیلــی اســت کــه بــه روش پیمایشــی انجــام شــده
اســت .جامعـ ٔـه آمــاری ایــن تحقیــق بازدیدکننــدگان مســجد جامــع عتیــق اصفهــان
ٔ
نمونــه تحقیــق ،تعــداد  217نفــر بــه روش تصادفــی
هســتند .بــرای تعییــن تعــداد
ســاده و براســاس جــدول مــورگان بــه دســت آمــد .جم ـعآوری اطالعــات بهوســیلهٔ
پرســشنامه انجــام و پایایــی ابــزار تحقیــق بــا کســب آلفــای  0/842تأییــد شــد.
بهمنظــور تحلیــل دادههــا ،از آزمــون همبســتگی اســپیرمن ،رگرســیون و تحلیــل
عاملــی در محیــط نرمافــزار  SPSSاســتفاده شــد .نتایــج آزمــون همبســتگی و
ٔ
تجربــه بازدیدکننــدگان مســجد جامــع عتیــق و
رگرســیون نشــان میدهــد بیــن
ـعه گردشــگری معمــاری رابطـ ٔـه مثبــت و معنــاداری وجــود دارد و متغیــر تجربــهٔ
توسـ ٔ
ٔ
توســعه گردشــگری معمــاری را پیشبینــی میکنــد .همچنیــن ،بــا
بازدیدکننــده
ٔ
اســتفاده از آزمــون تحلیــل عاملــی ،هشــت عامــل بهمنزلــه عوامــل اثرگــذار در
ٔ
ٔ
توســعه گردشــگری معمــاری شناســایی شــدند.
تجربــه بازدیدکننــده و

مقدمه
نتایــج حاصــل از مطالعــات بازدیدکننــدگان تصویــر
روشــنی از جایــگاه مقصــد در تجربـ ٔـه زیسـ ٔ
ـته آنهــا را نشــان
میدهــد .اطــاع از انگیزههــا ،دانــش پیشــین و انتظــارات
از دیــدار و درنهایــت اســتخراج هــدف از بازدیــد بــرای
تصمیمســازی اهمیــت ویــژه دارد؛ دریافــت ایــن مــوارد
متضمــن بسترســازی صحیــح بــرای ارتبــاط و انتقــال
اطالعــات بیــن مــکان هــدف و بازدیدکننــده اســت .اگــر

مشــخص شــود چــه کســانی و ب ـرای چــه نــوع تجرب ـهای از
مــوزه دیــدن میکننــد ،میتــوان بــا دیــدی فصیــح نقــش و
هویــت مقاصــد گردشــگری در جامعــه را مشــخص کــرد.
در ایــن بــاره ،درک چرایــی بازدیــد مــردم از مــوزه و فهــم
دقیــق آنهــا نیازمنــد بررســی و مطالعــه بازدیدکننــده اســت.
تحــوالت اخیــر در صنعــت گردشــگری و تغییـرات در ســطح
آگاهــی و عالیــق گردشــگران بــه واکاوی کشــورهای پیشــرو
در منابــع و پتانســیلهای خــود موجــب شــد ،بــا ایجــاد

ٔ
ٔ
(نویسنده مسئول)Leilamirghadr@yahoo.com .
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بازارهــای جدیــد و تخصصــی ،خدماتــی متنــوع و مطابــق
بــا نیازهــای و ســایق گردشــگران امــروز را ارائــه دهنــد.
بدینمنظــور ،رابینســن و ناولــی ( )2005از گردشــگری
ـق خــاص بهمنزلـ ٔـه «اســتراتژی پایــداری» نــام میبرنــد
عالیـ ِ
و بیــان میکننــد کــه گردشــگری عالیــق خــاص شــیوهای
ٔ
توســعه مقاصــد و همچنیــن فرصتــی بــرای
متفــاوت بــرای
ار ٔ
ائــه خدمــات باکیفیتتــر بــرای گردشــگران اســت و
اســتراتژیای اســت کــه رقابــت و فرصتهــای کســبوکار
را افزای ـش میدهــد .از زمانیکــه هــرودوت اه ـرام مصــر را
تحســین و فهرســتی از عجایــب باســتانی جهــان تهیــه کــرد،
معمــاری همیشــه عامــل جذابــی در گردشــگری بــه شــمار
میرفته اسـ�ت ( .)Cambie, 2009کورلی��س (Lasansky,
 )2004اشــاره میکنــد معمــاری عنصــری اجتنابناپذیــر
در ســفرهای مســافران گرندتــور بــوده و انگیـ ٔ
ـزه آنهــا از ســفر
ٔ
مشــاهده جاذبههــای معمــاری معــروف از دوران باســتان،
ٔ
مــوزه گوگنهایــم
قــرون وســطی و ...اســت .بــا موفقیــت
فرانــک گــری در بیلبائــو ،کــه به ٔ
مثابــه یــک بنــای برجســته
معمــاری موجــب رشــد اقتصــادی منطقــهای رکــودزده و
ٔ
توســعه گردشــگری شــد ،رســانهها شــروع کردنــد بــه
صحبــت دربـ ٔ
ـاره اصطالحــی تحــت عنــوان «تأثیــر بیلبائــو».
ایـ�ن اصطـلاح را معمـ�ار امریکایـ�ی پیتـ�ر آیزنمـ�ن ابـ�داع کـ�رد
( )Ockman, 2001و از آن پــس معمــاری بهمثابـ ٔـه محــرک
اصلــی بـرای انتخــاب یــک مقصــد توســط گردشــگر مطــرح
ٔ
مثابــه
شــد و پیونــدی میــان گردشــگری و معمــاری ،به
بــازاری نــو در گردشــگری و گردشــگری عالیــق خــاص،
بــا توجــه بــه نیازهــای مخاطبــان خــاص و عقایــد آنهــا
برق ـرار شــد کــه نهتنهــا نیازهــای مخاطــب عــام را در نظــر
میگیــرد ،بلکــه بــه رفــع نیازهــای خــاص آنهــا نیــز اهمیــت
میدهــد (ایــزدی نجفآبــادی و همــکاران.)2018 ،از
آن زمــان ،معمــاری از منظــر گردشــگران جذابتــر شــد
ٔ
توســعه مقاصــد گردشــگری ایفــا کــرد.
و نقــش مهمــی در
مقاصــد گردشــگری درگاهــی بــرای ارتقــای فهــم فــرد از
دنیــای اجتماعــی و طبیعــی اطرافــش از گذشــته تــا امــروز
اســت .مطالعــات بازدیدکننــدگان طیــف وســیعی از اشــکال
گوناگــون تحقیــق مرتبــط بــا بازدیدکننــدگان را شــامل
میشــود .ایــن مطالعــات متمرکــز بــر تجربههــا ،گرایشهــا
و آرای افــرادی اســت کــه از موزههــ ا بازدیــد میکننــد
(« .)Hein, 2006: 363هنگامیکــه بحــث از «تجربــه»
بــه میــان میآیــد ،همــواره و همهجــا مقصــود نوعــی درک
و آگاهــی و شــهود مســتقیم و بیواســطه اســت» (همتــی،
ً
« .)43 :1378تجــارب ذاتا شــخصی هســتند و تنهــا در ذهن
اف ـرادی کــه در یــک ســطح احساســی ،فیزیکــی ،فکــری و
حتــی معنــوی مشــارکت داشــتهاند و درگیــر شــدهاند وجــود

دارد» ( .)Pine & Gilmore, 1998: 99ایــن پژوهــش بــر
گردشــگری معمــاری بهمثابـ ٔـه گونـهای از گردشــگری عالیــق
خــاص مبتنــی اســت کــه در پــی جــذب گردشــگرانی اســت
کــه بــه معمــاری بهمنزلـ ٔـه محصــول گردشــگری عالقهمنــد
هســتند.
شــهر اصفهــان ،بهدلیــل داشــتن جاذبههــای معمــاری
بینظیــر ،بــه مقصــد گردشــگری معمــاری مشــهور اســت
و ،در میــان آثــار معمــاری شــگفتانگیزش ،مســجد جامــع
عتیــق کــه بــه مـ ٔ
ـوزه معمــاری اســامی ای ـران شــهرت دارد
ٔ
ٔ
جلوهگــری بیشــتری دارد .در مطالعــه تجربــه بازدیدکننــدگان
از مســجد جامــع اصفهــان ،زیســتجهان بازدیدکننــدگان
از ایــن بازدیــد و فهــم دقیــق و اصلــی آنهــا از ایــن بنــای
فاخــر معمــاری واکاوی میشــود .بنابرایــن ،میبایســت
ٔ
بازدیدکننــده مســجد جامــع
بــه الیههــای عمیــق تجربــۀ
اصفهــان وارد شــد تــا ،بــا برنامهریــزی صحیــح و تأمیــن
ٔ
توســعه
زیرســاختها و امکانــات الزم ،بســتر تحقــق
گردشــگری معمــاری را فراهــم کــرد .ازایـنرو ،هــدف اصلــی
ایــن پژوهــش بررســی تأثیــر و ارتبــاط تجربـ ٔـه بازدیدکننـ ٔ
ـده
ٔ
توســعه گردشــگری
مســجد جامــع عتیــق اصفهــان در
معمــاری ،شناســایی مؤلفههــای اثرگــذار در آن کــه بــه
ٔ
توســعه گردشــگری معمــاری منجــر میشــود و همچنیــن
ٔ
ار ٔ
توســعه
ائــه بســتههای بازدیــدی تخصصــی بهمنظــور
گردشــگری معمــاری در مســجد جامــع اســت.
مبانی نظری
ازآنجاییکــه گردشــگری معمــاری پدیــدهای
جدیــد اســت ،تعریــف دقیقــی بــرای آن وجــود نــدارد
ٔ
مــوزه گوگنهایــم
( .)Specht, 2009از زمــان موفقیــت
در بیلبائــوی اســپانیا ،گردشــگری مرتبــط بــا معمــاری
معاصــر بهمنظــور بهبــود اقتصــاد ملــی و محلــی در سراســر
جه��ان اهمی��ت یاف��ت ( .)Gruen, 2006اصطــاح
گردشــگری معمــاری اولیــن بــار در کنفرانــس «گردشــگری
معمــاری :معمــاری به ٔ
مثابــه مقصــدی بــرای گردشــگری»
ٔ
مطالعــه معمــاری امریــکا توســط مرکــز تمپــل
بهمنظــور
هویــن بــول در ســال  2002مط��رح ش��د ()Chang, 2010
و هــدف آن تــاش بـرای شــرح رونــد جدیــدی از ســفر بـرای
بازدی��د از معم��اری معاص��ر ب��ود (.)Vokadinovic, 2011
بدینمنظ��ور ،اوکم��ن و فراس��تو ( )2005کنفرانســی تحــت
عنــوان «تأثیــر بیلبائــو» برگــزار کردنــد و در ایــن کنفرانــس
از اصطــاح گردشــگری معمــاری اســتفاده کردنــد و بــه
وابســتگی متقابل گردشــگری و معمــاری پرداختنــد .بنابراین،
میتــوان گفــت مفهــوم گردشــگری معمــاری را اوکمــن و
فراســتو در ســال  2005مطــرح کردنــد .آنها پیشــنهاد کردند

بررسیچگونگیتأثیرتجربهٔبازدیدکنندهٔمسجدجامععتیقاصفهان
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کــه معمــاری بایــد مقصــدی قابلعرضــه در بــازار شــود.
ٔ
منزلــه شــاخهای جدیــد
بنابرایــن ،گردشــگری معمــاری به
از گردشــگری بــا عالیــق خــاص شــکل گرفــت .گردشــگری
ً
معمــاری عمومــا تجربــهای ســطحی و کماهمیــت نیســت و
اطالعــات زیــاد و شــگفتانگیزی بــه گردشــگرانمیدهــد
( .)Gruen, 2006اوری ( )2002معتقــد اســت معمــاری و
تکنیکهــای معمــاری در شــکلگیری تئــوری نــگاه گردشــگر
معاصــر اهمیــت فوقالعــادهای دارنــد .بیلســما و همــکاران
( )2004معتقــد هســتند مطالعــات قابلتوجهــی درخصــوص
معمــاری و شــهر متأثــر از گردشــگری انجــام شــده اســت
و ،وقتــی بــه معمــاری و گردشــگری در بافــت شــهر توجــه
میشــود ،مســائلی نظیــر هویــت ،برندســازی شــهری،
می ـراث و تئوریهایــی نظیــر نــگاه گردشــگر و شــهر ژنریــک
ب��ه ذه��ن خط��ور میکن��د .اس��پیچ ( )2014اظهــار میکنــد
ً
کــه رابطـ ٔـه بیــن معمــاری و گردشــگری کامــا مشــهود اســت
و اس��پیچ ( )2009گردشــگران معمــاری را گردشــگرانی
ٔ
ٔ
مشــاهده ابنیههــای معمــاری ســفر
انگیــزه
میدانــد كــه بــا
میكننــد .او گردشــگران معمــاری را منفــک از از گردشــگران
ٔ
گفت��ه پالت��و ( ،)2007معمــاری
فرهنگ��ی نمیدان��د .ب��ه
هنــوز در چهارچــوب گردشــگری فرهنگــی درکمیشــود؛
زیــرا جداکــردن انگیزههــای بازدیــد بناهــای معمــاری از
انگیزههــای بازدیــد از جاذبههــای فرهنگــی دیگــر دشــوار
اســت .او همچنیــن بیــان میکنــد معمــاری در صنعــت
گردشــگریمیتوانــد بــا ایجــاد هویــت ،تبلیــغ خــود نــزد
عمــوم و موقعیــت بــازار کس ـبوکارها و مقاصــد ســود ببــرد.
ب��ر ای��ن اس��اس ،وکادینووی��ک ( )2011نیــز بیــانمیکنــد کــه
معمــاری بهمنزلـ ٔـه یــک جاذبـ ٔـه گردشــگری فرهنگــی همیشــه
بخشــی از گردشــگری بــوده اســت .امــا بــا بازگشــایی مـ ٔ
ـوزه
گوگنهایــم بیلبائــوی اســپانیا ،رونــد جدیــدی در گردشــگری
ٔ
پدیــده جدیــد تحــت عنــوان گردشــگری
پدیــد آمــد و ایــن
معمــاری توصیــف و تبییــن شــد ،بهگونــهای کــه معمــاری
یکــی از اصلیتریــن دالیــل بازدیــد از مقاصــد و جاذبههــا
در نظــر گرفتــه شــد.
گریـ�ک ( )2009بیــان میکنــد کــه منابــع گردشــگری
معمــاری شــامل ســاختمانهایی بــا ســبک و شــمایل
منحصربهفــرد و زیبــا هســتند ومیتواننــد دارای کارکردهــای
مســکونی ،اداری ،آموزشــی ،فرهنگــی ،خدماتــی باشــند .ایــن
ســاختمانها در درک گردشــگران تأثی ـر میگذارنــد و ،ضمــن
نمایــش بخشــی از زمانهــای گذشــته و حــال ،تجربـ ٔـه آنهــا
را بهب��و د میبخش��ند (.)Jelinek, 2008
پییـ�ات کوسـ�کا ( )2012از مقاصــد و جاذبههــای
گردشــگری معمــاری بهمثابـ ٔـه ابـزاری برای توسـ ٔ
ـعه گردشــگری
و ایجــاد مزیــت رقابتــی در مناطــق خــاص یــاد میکنــد.

او معتقــد اســت گردشــگران معمــاری ،بیشــتر از اینکــه
جــذب شــهرت معمــار یــا بنــا شــوند ،جــذب جنبههــای
زیباییشـ�ناختی بنـ� ا میشـ�وند .اسـ�پیچ ( )2014معتقــد
اســت کــه معمــاری ،نهتنهــا شـرایط اساســی بـرای گردشــگری
فراهــممیکنــد ،بلکــه ممکــن اســت محــرک اصلــی بــرای
انتخــاب مقصــد توســط گردشــگر باشــد .بنابرایــن ،شــولمن
( )2012مفهــوم جدیــدی تحــت عنــوان «کشــف معمــاری»
مطــرح کــرد کــه ایــدهای مبتکرانــه از ســفر اســت و بــه
معمــاری ،میــراث ،مدلهــای فرهنــگ ســفر و فهــم
تعامــلمیــان معمــاری و مــردم میپــردازد .وکادینوویــک
( ،)2011براس��اس اظه��ارات اوکم��ن و فاس��تو ()2005
ٔ
تجربــه
و پوریــا و همــکاران ( ،)2004عوامــل محــرک
بازدیدکننــده و گردشــگر در جاذبههــای معمــاری و
ٔ
توســعه گردشــگری معمــاری را جنبههــای بصــری
معمــاری و جنبههــای یادگیــری معمــاری بیــان میکنــد.
ویژگیهــای بصــری معمــاری شــامل اصیــل و موثــق بــودن
 ،شــگفتانگیز و متفــاوت بــودن ،آرامشبخشــی و
ـاهده منظـ ٔ
فراموشــی خاط ـرات و اتفاقــات بــد و مشـ ٔ
ـره دیدنــی
 اســت .پوریــا و همــکاران ( )2004جنبـ ٔـه یادگیــری معمــاری
را یادگیــری تاریــخ و جســتوجوی دانــش حتــی پــس از
بازدیــد میداننــد.
ٔ
تجربه بازدیدکننده در موزه
عناصر شکلگیری
ٔ
تجربــه بازدیدکننــدگان شــامل الیههــای عمیــق
پندارهــای دروننهــادی آنهاســت و بـرای فهم صحیــح آن باید
بــه الیههــای عمیــق معنایــی شــکلگرفته از بازدیــد پــی بــرد.
ً
تأکیــد و توجــه ادبیــات تجربـ ٔـه بازدیدکننــده مــوزه منحصـرا بــه
ٔ
تجربه گردشــگری ســفر
فضــای بازدیــدی معطــوف میشــود و
نیــز متفــاوت اســت .هنگامیکــه از تجربــه ســخن ب ـه میــان
میآیــد بهنوعــی بــا خوانــش شــهود دریافتــی افــراد مواجــه
ٔ
تجربــه
میش��ویم .فال��ک و دیرکین��گ ( ،)1997در مــدل
تعاملــی خــود ،شــکلگیری تجربــه را تحــت تأثیــر ســه بافــت
یــا زمینـ ٔـه فــردی ،اجتماعــی و فیزیکــیدر نظــر میگیرنــد کــه
محیــط فیزیکــی هــم بــر بافــت فــردی و هــم بافــت اجتماعــی
تأثی��ر میگ��ذارد .فال��ک و دیرکین��گ ( )1997بــا معرفــی
بســتر فــردی بــه دانــش ،تجربــه و عقایــد قبلــی بازدیدکننــده،
کــه بــه او فرصــت شخصیســازی پیــام دریافتشــده از مــوزه
را میده��د ،اش��ارهمیکنن��د ( .)Taheri, 2011همچنیــن،
در ســایر پژوهشهــا ،بــه انگیزههــا و انتظــارات بازدیدکننــده،
عالقهمندیه��ا (،)Falk & Dierking, 1992شــیوههای
ٔ
درجــه انتخــاب آزاد
یادگیــری و راههــای درک،
( )Falk & Dierkin, 2000انتخــاب و کنتــرل و چگونگــی
ایجـ�اد اینهـ�ا در حافظـ�ه و یادگیـ�ری اشـ�اره میشـ�ود (Falk
 .)& Storksdieck, 2010از نظــر ایشــان ،نظــر بــه اینکــه
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ً
دیــدار از موزههــا عمومــا بــه صــورت جمعــی انجــا م
میشــود ،بافــت اجتماعــی متشــکل از تعامــات اجتماعــی،
درون گروهه��ا و بی��ن بازدیدکنن��دگان و پرس��نل اس��ت (Falk
ِ
 .)& Dierking, 1992از ســوی دیگــر ،فعالیــت اجتماعــی
بیــن افــرادی کــه بــا یکدیگــر از مــوزه بازدیــد میکننــد و
تعامــل آنهــا بــا افــراد دیگــر در مــوزه بســیار مهــم اســت
( .)Falk & Dierkin, 2000لــذا ،گوناگونــی بســتر
فرهنگــی و اجتماعــی بازدیــد بــه شــکلگیری تجربههــای
ٔ
زمینــه
متنــوع از بازدیــد منجــر میشــود کــه مبتنــی بــر
اجتماعــی و فرهنگــی اســت .عوامــل مربــوط بــه بافــت
فیزیکــی شــامل قوانیــن مــوزه ،معمــاری و ســاختمان مــوزه،
چیدمــان ،فعالیتهــا و برنامههــا و امکانــات موجــود در
م��وزه ( ،)Falk & Dierking, 1992فضــا ،رنــگ ،صــدا و
ً
آثــار محصــور در مــوزه اســت و اساســا عامــل قابلتوجهــی
در ج��ذب و بازگش��ت بازدیدکنن��دگا ن اس��ت (Taheri,

 .)2011مایل��ز ( )1986و عثم��ان ( )2012بــه عوامــل
فیزیکــی دیگــری قبیــل نورپــردازی ،طراحــی نمایشــگاه و
برنامههــا ،مســیرهای عبــور بازدیدکننــدگان در مــوزه نیــز
اش��اره میکنن��د و گیری��ن هی��ل ( )1994معتقــد اســت
ی بنــا ،طراحــی و
بســتر فیزیکــی ،محیــط موزههــا ،معمــار 
اشــیا موجــب بــه وجــود آمــدن تجــارب بازدیدکننــدگان در
موزههــا میشــوند .بنابرایــن،میتــوان مطالعــات مربــوط
ٔ
دســته کلــی طبقهبنــدی کــرد:
بــه حــس تجربــه را در ســه
عوامــل مربــوط بــه بافــت فیزیکــی ،عوامــل مربــوط بــه
بافــت فــردی و عوامــل مربــوط بــه بافــت اجتماعــی کــه هــر
ســه در بســتری تحــت عنــوان زمــان رخ میدهنــد .بــا توجــه
بــه مطالــب عنوانشــده در مبانــی نظــری ،دو مفهــوم تجربـ ٔـه
ی تحقیــق
بازدیدکننــده و گردشــگری معمــاری ،مــدل مفهومـ 
مطابــق شــکل  1تدویــن شــد.

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

ٔ
پیشینه تحقیق
ازآنجاییکــه گردشــگری معمــاری موضــوع جدیــدی
در صنعــت گردشــگری محســوب میشــود ،مطالعــات
اندکــی در ایــن حــوزه وجــود دارد .همچنیــن ،بــه غیــر
از پژوه��ش بن��گاه گردش��گری هلس��ینکی ( )2020و
وکادودونی��ک ( )2011کــه بــه مبحــث تأثیــر معمــاری در
ٔ
تجربــه بازدیدکننــده پرداختــه اســت ،نــه تأثیــر تجربــه در
ٔ
توســعه آن ،پژوهشهایــی کــه دو
گردشــگری معمــاری و
ٔ
تجربــه بازدیدکننــده در جاذبههــای معمــاری یــا
مفهــوم
موزههــای معمــاری و گردشــگری معمــاری را تؤامــان بــا
هــم مطالعــه کــرده باشــند یافــت نشــد .قابلتوجــه اســت
کــه گردشــگری معمــاری در ایــران از موضوعــات رایــج و
متــداول محســوب نمیشــود و پژوهشــی کــه بــه موضــوع
تجربـ ٔـه بازدیدکننــده و گردشــگری معمــاری پرداختــه باشــد

ٔ
تجربــه بازدیدکننــده در
وجــود نــدارد .درخصــوص مفهــوم
مــوزه ،پژوهشهــای خارجــی بیشــماری انجــام شــده
و براســاس مطالعــات انجامشــده میتــوان گفــت اولیــن
نشــانه از ورود مطالعــات تجربــه در مــوزه بــه گــزارش
س��خنرانی نلس��ون گراب��ورن ( )1977برمیگــردد .بیــان
ٔ
ٔ
منزلــه نظریــهای ســاختاریافته را
تجربــه بازدیدکننــده به
میتـ�وان در مطالعـ�ات فالـ�ک و دیرکینـ�گ سـ�ال ۱۹۹۲
یاف��ت ک��ه براس��اس تحقیق��ات پیش��ین ه��ود ( )1983و
گارب��رن ( )1984درخصــوص تجربـ ٔـه بازدیدکننــده در دهـ ٔـه
 ۱۹۸۰اســت و بــه چــاپ کتابــی بــه همیــن نــام منجــر شــد.
ٔ
خالصــه پژوهشهــای انجامشــده درخصــوص دو مفهــوم
گردشــگری معمــاری و تجربـ ٔـه بازدیدکننـ ٔ
ـده مــوزه در جــدول
 1ارائــه شــده اســت.

بررسیچگونگیتأثیرتجربهٔبازدیدکنندهٔمسجدجامععتیقاصفهان
بهمثابهٔموزهٔمعماریایراندرتوسعهٔگردشگریمعماری
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ٔ
ٔ
جدول  :1خالصه پیشینه تحقیق

گرابرون ()1977

ٔ
تجربه بازدیدکننده
موزه و

فالک و دیرکینگ ()1992

ٔ
تجربه موزه

ٔ
تجربه بازدیدکننده موزه در سه قالب معاشرت ،احترام و تجارب آموزشی شک ل میگیرد.
ٔ
ٔ
ٔ
تجربــه
منزلــه چهارچــوب تحقیــق ارزیابــی
تجربــه تعاملــی به
طــرح مــدل

لینتون و یانگ ()1992

ٔ
مطالعه بازدیدکنندگان

ٔ
ٔ
انگیــزه بازدیدکننــدگان از بازدیــد
دربــاره
در پژوهشــی سهســاله ،اطالعاتــی
گــردآوری کردنــد و مــوزه را مکانــی بــرای تحریــک ذهنــی ،تفکــر ،رشــد فــردی و
تعامــل بازدیدکننــدگان توصیــف کردنــد.

افزایش یادگیری موزه در بستر
بازدیدهای گروهی
معماری مدرن به ٔ
مثابه مقصدی

بازدیــد از مــوزه تجربــهای اجتماعــی اســت و تعامــل اجتماعــی بازدیدکننــدگان
ارتقــای ســطح یادگیــری و تجربــه را ســببمیشــود.
بــه عدمقطعیــت گردشــگران بــرای در نظــر گرفتــن بناهــای معاصــر بهمنزلــهٔ

بیتگود و همکاران ()1994

تأثیر آموزش غیررسمی در موزه

تأثیر تفسیرهای ارائهشده توسط موزه را در یادگیری و حس تجربه بررسی کردند.

مک منس ()1996

انتظارات و رفتار اجتماعی
بازدیدکنندگان

جانسن وربک و ون ِردوم ()1996

بررسی بازدیدکنندگان موزه،
بازاریابی گردشگری شهری

فالک و دیرکینگ ()1997
و هین ()1998

سفرهای مدارس و بررسی تأثیر
بلندمدت آنها

کامبز ()1999

دالیل بازدید از موزه

هنز ()2002

ٔ
تجربه بازدیدکنندگان
تجدیدنظر در
و تبدیل موانع به هدف

فالک و دیرکینگ ()2000

یادگیری در موزهها و تجارب
بازدیدکننده و ایجاد معنا

الزانسکی ()2004

ابعاد کارکردی معماری با
گردشگری

آلبرتی ()2005

اشیا و موزه

هوپر  -گیرین هیل
(.)2004 ,2007

سنجش نتایج یادگیری در موزهها،
آرشیوها و کتابخانهها

شاو ()2015

توریسم منتج از طراحی ،اثر
شاخص معماری و توریسم

پالتو ()2007

متحلیل تعاملمیان معماری و
گردشگری

اسپیچ ()2009

ٔ
توسعه مقصد
نقش معماری در
گردشگری و برندسازی

لیتوک ()1993
گیب ()1993

برای گردشگری فرهنگی

بازدیدکننــدگان از مــوزه بــه کار مــیرود.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

پژوهشگر

موضوع

نتیجه

جاذبههــای فرهنگــی اشــاره میشــود.

ٔ
تجربه بازدیدکننده در موزه میشود.
تعامل اجتماعی موجب یادگیری و ارتقای
کشــف شــش عامــل انگیزشــی ســرگرمی ( ،)۳۰یادگیــری ( ،)29تاریــخ ،زیبایــی2،

تفریــح 3و عوامــل اجتماعــی.
ٔ
ٔ
تجربــه مهمتریــن عامــل در یادگیــری بازدیدکننــده اســت و وظیفــه مــوزهداران بــه
ٔ
حداکثــر رســاندن تجــارب باالقــوه بازدیدکننــدگان هنــگام تعامــل بازدیدکننــدگان از
لحــاظ بصــری ،شــفاهی یــا فیزیکــی بــا مــوزه اســت.

یادگیــری نوعــی یکپارچگــی بیپایــان و تعامــل بیــن فضاهــای فیزیکــی،
اجتماعی  -فرهنگــی و فــردی اســت و ،بهدلیــل فــردی بــودن یادگیــری و خلــق
روایــت فــردی ،پیشبینــی یادگیــری بســیار منحصربهفــرد و دشــوار اســت.
ٔ
منزلــه ابــزاری بــرای ســرگرمی ،هویــت
تأثیــرات گردشــگری معمــاری میتوانــد به
ملــی و حتــی آمــوزش عمــل کنــد.

درخصــوص بافــت فیزیکــی حــس تجربــه بیــان میکنــد کــه اشــیا از طریــق ارتبــاط
بــا مــردم مفهــوم مییابنــد و بــه نقــش شــیء در تجربـ ٔـه بازدیدکننــده میپــردازد.
برخــی از بازدیدکننــدگان یادگیــری مادامالعمــر 4دارنــد و موزههــا میتواننــد بــه
بازدیدکننــدگان از طریــق رشــد مهارتهــا و افزایــش اعتمادبهنفــس بــه هــدف
اصلــی مازلــو یعنــی خودشــکوفایی کمــک کننــد.
به مبحث گردشگری معماری در اوایل ٔ
دهه  2000و تأثیرش در طراحی شهری و

بررسی گردشگران معماری و انواع آنها ،انگیزهها و منابع اطالعاتی آنها میپردازد
و این پژوهش را به ٔ
منزله پایه و اساسی برای مطالعات آتی درخصوص گردشگری
معماری میداند.
ٔ
معماریمیتواند بهمنزله ابزاری قدرتمند برای بازاریابی در صنعت گردشگری استفاده
شود.

نتایــج بررســی رابطـ ٔـه متقابــل بیــن شـ ٔ
ـیوه مــدرن گردشــگری و محیــط و همچنیــن
نقــش معمــاری در تصویــر گردشــگر :معمــاری نقــش مهمــی در توســعه و برندســازی
مقاصــد گردشــگری دارد و میتــوان از معمــاری بــرای ایجــاد تصاویــر مثبــت و
مانــدگار از مقصــد در ذهــن گردشــگر اســتفاده کــرد.
1.Museuming
2. Beauty
3. Amusement
4. Lifelong

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

شــش عامــل انگیزشــی مالقــات خانــواده بــا کــودکان ( ،)۲۰ســرگرمی (،)20
شــهرت مــوزه ( ،)18عالقــه بــه علــم و یادگیــری ( ،)17بازدیــد مجــدد نمایشــگاه
( )17و مــوزهای شــدن )8( 1را ارائــه میکننــد.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
انگیــزه اصلــی آنهــا یادگیــری،
مــوزه روتــردام:
مطالعــه بازدیدکننــدگان در
نتیجــه
ٔ
مشــاهده چیزهــای جدیــد و رهایــی از روزمرگــی اســت.
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پژوهشگر

موضوع

نتیجه

بالک ()2009

ٔ
توسعه موزهها برای مشارکت
بازدیدکنندگان

افـراد دارای دانــش و تجربههــای قبلــی دربـ ٔ
ی کــه دانــش
ـاره مــوزه در مقایســه بــا کســان 
کمتــری دارنــد ســطوح باالتــری از رضایــت و مشــارکت را تجربـ ه میکننــد .همچنیــن،
بازدیدکننــدگان بــا بازدیــد منظــم از موزههــا درپــی ســطوح عمیقتــری از مشــارکت در
طــول بازدیــد هســتند .همچنیــن ،مــوزهدار وظیفـ ٔـه 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
شنگ و چن ()2012

وکادیناویک ()2011

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

یراد و افتخاریان
فرج 
()1391

بهبودی()1391

ابوالقاسمی مقدم و صادقی ()1392
نورمی ()2013

یادگیری علوم در محیطهای اوقات
فراغت
مطالعه انتظارات تجربهٔ
ٔ
بازدیدکنندگان موزه

معماری در گردشگری :دیدگاه
بازدیدکنندگان (کپنهاک دانمارک)

حــس کنجــکاوی ،همخوانبــودن موضــوع مــوزه بــا تخصــص اف ـراد و رســیدن بــه
احســاس لــذت.
ســهولت و تفریــح ،ســرگرمی ،شــناخت هوی ـت فــردی ،خاط ـرات تاریخــی و ف ـرار
از واقعیــات1
ٔ
تجربــه گردشــگر کمــک کنــد و تأثیــر آن در گردشــگری از
معمــاری میتوانــد بــه
دیــدگاه بازدیدکننــدگان بســته بــه نــوع تجربـ ٔـه بصــری و یادگیــری معمــاری یــک مــکان
میتوانــد کــم یــا زیــاد باشــد ومیتوانــد از نظــر بصــری و آموزشــی در تجربـ ٔـه کلــی
گردشــگران تأثیــر بگــذارد.

نتایــج ر ٔ
ابطــه بنیادیــن بیــن معمــاری و گردشــگری در ایــران :معمــاری درمیــان
نقش معماری در صنعت گردشگری
جاذبههــای گردشــگری ایــران نقــش مهــم و اساســی دارد و بیشــتر گردشــگران
(معماری ایران)
بهمنظــور بازدیــد از آثــارمیــراث معمــاری بــه ایــران ســفرمیکننــد.
ادراک در معماری (سنجش ادراک
گردشگران اروپایی از معماری
ایرانی  -اسالمی شهر اصفهان)
ٔ
توسعه
نقش آرکیتوریسم در
گردشگری
ٔ
انگیزه گردشگران و جستوجوی
اطالعات رفتاریٔ :
موزه هنرهای
معاصر کیاسما

ٔ
انــگاره گردشــگران اروپایــی از مقصــد ایــران را شــکل
معمــاری ایرانی  -اســامی
ّ
میدهــد.میــدان نقــش جهــان و مســجد شــیخ لطفاللــه مهمتریــن مکانهــای
ایــن شــهر در ذهنیــت ادراکــی گردشــگران اروپایــی و مهمتریــن احســاس
بازدیدکننــدگان بــا معمــاری اســامی  -ایرانی ،احســاس شــگفتی و معنویــت اســت.
معمــاری موجــب افزایــش جــذب گردشــگر ،شاخصشــدن بنــا و خلــق فضاهــای
جــذاب و موردنیــاز ب ـرای گردشــگران اســت.
ٔ
ٔ
دربــاره هنــر و فرهنــگ و کســب آرامــش از
تجربــه چیزهــای جدیــد
یادگیــری و
انگیزههــای مهــم بازدیــد از مــوزه اســت.

اندرسون و همکاران ()2013

فهم تأثیرات طوالنیمدت تجارب
موزه

درک تأثیـرات بلندمــدت تجــارب مــوزه را ممکــن میســازد و موجــب بهبــود تجربـ ٔـه
بازدیدکننــده در مــوزه و همچنیــن تأثیــر ایــن تجــارب در احســاس لــذت بازدیدکننده،
یادگیــری یــا افزایــش درک و فهــم پیامهــای مــوزه میشــود.

افشاری آزاد و همکاران ()1393

ارتباط معماری و گردشگری

ٔ
انگیــزه
نتایــج رابطــهمیــان گردشــگری و معمــاری :بازدیــد از میــراث معمــاری،
اصلــی ســفر گردشــگران بینالمللــی.

اسپیچ ()2014

معمــاری بهمنزلـ ٔـه جاذب ـهای گردشــگری (فرهنگــی) بــه دیدگاهــی زمینهایتــر نیــاز
گردشگری معماری در بافت شهری دارد .بســته بــه نــوع مقصــد و نــوع بازدیدکننــدگان ،معمــاری ممکــن اســت عنصــر
کموبیــش ارزشــمند و از نظــر شــکل و عملکــرد متفــاوت باشــد .در یــک مقصــد
فضایی و زمانی
خــاص ،تنــوع بازدیدکننــدگان و نیازهــا متفــاوت اســت.
نتایــج ارتبــاطمیــان معمــاری اســامی  -ایرانی و گردشــگری را نشــان میدهــد و
میتوانــد گزینـ ٔـه متفاوتــی ب ـرای جــذب گردشــگران باشــد.
ٔ
وســیله طرحهــا و نقشهــای بصــری و نمادیــن تصویــری را در اذهــان
معمــاری به

فقیهی و قاسمخانی ()۱۳۹۲

نقش معماری اسالمی ایرانی در
ٔ
توسعه صنعت گردشگری

فرشیدفر و پورخیز ()2014

معماری گردشگری و تأثیر آن در
جذب گردشگری در ایران

میالدی الری و میالدی الری
()1394

بررسی آثار اقتصادی معماری
گردشگری در صنعت گردشگری

آثار اقتصادی گردشگری معماری را در صنعت گردشگری بررسی میکنند.

عباسزاده و همکاران ()1394

نقش ارزشهای میراث معماری
ٔ
توسعه گردشگری
و شهری در
ٔ
(مطالعه موردی :بافت
فرهنگی
تاریخی ارومیه)

ســه عنصــر اصلــی از ســاختار شــهری ارومیــه (مســجد جامــع ،بــازار تاریخــی و
میــدان ایالــت) ،بـه ترتیــب اولویــت ارزشــی ،شــامل احساســی ،فرهنگی  -تاریخــی،
ٔ
کننــده محــدوده و محــور
علمــی و کاربــردی بیشــتری از ســایر عناصــر و تعریف
گردشــگری فرهنگ ـی هســتند.

گردشــگران ایجــاد میکنــد و ایــن تصاویــر بــه برندهــای شــهری مبــدلمیشــوند
و طراحــی یکپارچــه از جاذبههــای معمــاری از عوامــل حیاتــی رشــد صنعــت
گردشــگری معمــاری محســوبمیشــوند.

1. Escapism

بررسیچگونگیتأثیرتجربهٔبازدیدکنندهٔمسجدجامععتیقاصفهان
بهمثابهٔموزهٔمعماریایراندرتوسعهٔگردشگریمعماری

پژوهشگر

نتیجه

گردشــگران چشــمانداز معمــاری را منعکسکننــده هویــت مقصــد میداننــد و
ٔ
تجربه تحول گردشگران :از معماری
راهکارهایــی ماننــد تماشــاکردن ،گش ـتوگذار ،خوانــدن و تفکرکــردن را ب ـرای ترویــج
مقصد تا شکلگیری هویت
گردشــگری معمــاری بیــان میکننــد.

نجفی و شاهدی ()1396

گردشگری و جایگاه معماری در
ٔ
توسعه صنعت توریسم

معمــاری و جاذبههــای معمــاری نقــش پررنگــی در توسـ ٔ
ـعه گردشــگری ایفــا خواهــد
کــرد.

زال ()1396

تحلیل ظرفیتهای معماری
سنتی با رویکرد گردشگریمیراث
فرهنگی (کاخ خورشید در کالت
نادری)

کاخ خورشــید ،بهدلیــل داشــتن المانهــای معمــاری ســنتی و هویتمحــور بومــی،
ی میــراث فرهنگــی در شهرســتان کالت
مســتعد تبدیلشــدن بــه مقصــد گردشــگر 
و ظرفیتهــای گردشــگری ایــن کاخ در دو گــروه جاذبههــای دیــداری و ادراکــی
قابلدســتهبندی و مطالعــه هســتند .همچنیــن ،ظرفیتهــای ادراکــی و هویتمحــور
بیشــترین تأثیــر را در عطــف توجــه گردشــگران و افزایــش ارزش مقصــد گردشــگری
می ـراث فرهنگــی دارنــد.

ایزدی نجفآبادی و همکاران
()2019

مؤلفههای کلیدی بهمنظور
سازماندهی تورهای معماری در
اصفهان

بــه شناســایی جاذبههــا بــرای ترویــج گردشــگری معمــاری در اصفهــان ،مطالعــه و
تدویــن مؤلفههــای کلیــدی بــرای ســازماندهی تورهــای گردشــگری معمــاری و
معرفــی بســتههای تورهــای معمــاری در  16مؤلفــه پرداختنــد.

سری و همکاران ()2018

طراحی ،معماری و ارزش
گردشگری

جنبههــای ســاختاری ،کاربــردی و زیباییشــناختی معمــاری بهویــژه نمایانگــر
ب میکنــد.
ویژگیهــای منحصربهفــرد هســتند و گردشــگران را بــه خــود جلــ 

بنگاه گردشگری هلسینیکی
()2020

معماری آلتو به ٔ
مثابه مقصد
گردشگری معماری :انگیزهها،
انتظارات و تجارب بازدیدکننده

بــه بررســی انگیزههــای بازدیدکننــده ،انتظــارات و تجربههــای آنهــا در ســاختمانهای
خانــه آلتــو ،اســتودیو و خانــه تابســتانی 1الــوار آلتــوی معمــار ،کــه پــس از مرگــش بــه
مــوزه تبدیــل شــدهاند ،پرداختــه اســت .نتایــج نشــانمیدهــد کــه خانهموزههــا
اصالــت و خالقیــت را بــه بازدیدکننــدگان منتقــلمیکننــد و ،هنگامیکــه انگیزههــا و
نیازهــای بازدیدکننــدگان شناختهشــده باشــد ،بازاریابــی و خدمــاتمیتواننــد بــه روش
ی بــه ســاختمانها
مؤثرتــری توســعهیافته و هدفمنــد شــوند .همچنیــن ،عالقـ ٔـه عموم ـ 
نیــزمیتوانــد تأثیــر مثبتــی در حفاظــت از آنهــا داشــته باشــد.

زمینـ ٔـه تحقیــق درخصــوص فهــم و درک بازدیدکننــدگان چنــد
ســالی اســت کــه مــورد توجــه برنامهریــزان و پژوهشــگران
ٔ
ٔ
توســعه گردشــگری قــرار گرفتــه اســت .بــا بررســی
حــوزه
تحقیقــات انجامشــده مطالــب منــدرج در جــدول 1
ٔ
ٔ
محدوده مورد مطالعه
تجربــه بازدیدکننــده و گردشــگری معمــاری،
درخصــوص
مســجد جامــع اصفهــان ،کــه بــه مســجد جامــع عتیــق
مشــاهده شــد ،علیرغــم تنــوع و گوناگونــی مطالــب
پژوهشــی درخصــوص تجربــه و گردشــگری معمــاری ،بیشــتر و مســجد جمعــه معــروف اســت ،یکــی از بناهــای تاریخــی
پژوهشهــای انجامشــده در زمینـ ٔـه بررســی عوامــل تأثیرگــذار شــهر اصفهــان اســت کــه قدمــت آن بــه قــرن دوم هجــری
در بســترهای ســهگانه و تحلیــل نتایــج شــکلگیری تجربــه قمــری بازمیگــردد .ایــن بنــا ،کــه جــزء اصلــی مقاصــد
بــوده و در گردشــگری معمــاری بــه ماهیــت و ظرفیتشناســی گردشــگری اصفهــان بــه شــمار مــیرود ،از مهمتریــن آثــار
ایــن موضــوع پرداختــه شــده و تاکنــون پژوهشــی در زمینـ ٔـه تأثیر معمــاری ایرانــی اســت و گنجینــهای از هنرهــای معمــاری
تجربـ ٔـه دیدارکننــده از بناهــای شــاخص در توسـ ٔ
ـعه گردشــگری ایرانــی دورههــای گوناگــون تاریخــی از دیلمیــان ،ســلجوقیان،
معمــاری در ایــران انجــام نشــده اســت .همچنیــن ،بهرغــم آققویونلوهــا و ایلخانــی تــا صفــوی و قاجــاری را در بــر
ارزشهــای کالبــدی و کارکــردی ویـ ٔ
ـژه توجــه بــه گردشــگری میگیــرد .مســـجد جـــامع اصفهــان ،اصلیتریــن و بزرگتریــن
بنــای مســجد جامــع عتیــق ،تاکنــون توجهــی پژوهشــی دربـ ٔ
ـاره نمونــه از مســاجد قدیمــی ایــران بــا وســعت دو هکتــار ،در
آن انجــام نشــده اســت  .تحقیــق حاضــر در نــوع خــود ب ـرای اصفهــان واقــع شــده اســت .ایــن بنــا اولیــن الگــوی مســاجد
اولیــن بــار اســت کــه در کشــور انجــام میشــود و ماهیــت
ٔ
نمونــه مطالعاتــی از جنبههــای نوآورانــه پژوهــش
موضــوع و
حاضــر محســوبمیشــوند.

1 . Aalto House, the studio and the summer house

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

گود فری و گریتزل ()2016

استفاده از معماری مدرن در
بازاریابی شهری

معماری نقش مهمی در برندسازی مقصد گردشگری ایف ا میکند.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

یه و توسیادیا ()2016

موضوع
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میرقدر و حکمت

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

چهارایوانــی را ارائــه كــرده و دربردارنـ ٔ
ـده جزئیــات بیشــماری
از هنــر معمــاری ایــران و ظرایــف و ذخایر ارزشــمند متعلـــق
بـــه هزارودویســت ســال تاریــخ شــهر اصفهــان اســت و بـــه
همـــین دلیل آن را دایـرةالمعـارف هنـر و ٔ
موزه معمـاری ایـران
بــه شــمار میآورنــد .گذشـــته از آن ،وجــود ایــن بنــا در بافــت
مرکــزی اصفهــان در خــال قــرون و اعصــار شــکل ٔ
دهنده
معنویــات عمیــق و آیینهــا و ارزشهــای معنــوی بــا
اعتقــادات مذهبــی عمــوم و پرورانـ ٔ
ـده شــخصیتهای مهـــم
علـــمی و مـــذهبی شـــهر اســـت .بهلحاظ پایــگاه اجتماعی،
ایــن مســجد محــل برپایــی بســیاری از اجتماعــات شــهری و
مذهبــی اســت .بنــا بــر نظــر کارشناســان معمــاری و تاریــخ
هنــر در سراســر جهــان ،مســجد جامــع عتیــق اصفهــان
یكــی از شــاخصترین بناهــای معمــاری اســامی در کل
جهــان بــه شــمار مــیرود .شــاهد ایــن موضــوع مطالــب
بســیاری اســت کــه در منابــع مکتــوب تاریــخ معمــاری ذکــر

شــده اســت .بــه دیگــر ســخن ،مســجد جامــع اصفهــان
ٔ
ارســاله مسجدســازی بهویــژه
تجربههــای معمــاری هز
خلــق طــرح مســجد ایرانــی را دربــردارد و بــه همیــن لحــاظ
میتــوان بســیاری از ســبکهای تاریــخ معمــاری ایــران و
کشــورهای همســایه را در آن شناســایی کــرد .ایــن مســجد
همچنیــن دارای ارزشهــای ســازهای و ســاختاری ،تزئینــی و
اســنادی بســیار اســت .ایــن بنــا در تاریــخ  15دیمــاه 1310
بــا شـ ٔ
ـماره ثبــت  95بهمنزلـ ٔـه یکــی از آثــار ملــی ای ـران و در
ٔ
ســال  1390هجــری شمســی نیــز بهمنزلــه اولیــن مســجد
جهــان اســام در می ـراث جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســید.
نظــر بــه اهمیــت ویژگیهــای ارزشــمند معمــاری ایــن بنــا
و اســتقبال بازدیدکننــدگان از ایــن بنــا ،کــه بــا حفــظ کارکــرد
مذهبــی و دینــی خــود بــه مقصــدی بــرای بازدیدکننــدگان
دوســتدار معمــاری تبدیــل شــده ،ایــن مــکان بـرای پژوهــش
انتخــاب شــد.

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

ٔ
دوم پرســشنامه ،ابعــاد ســه ٔ
تجربــه تعاملــی
گانه مــدل
روش تحقیق
پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفی  -تحلیلــی جــان فالــک و دیرکینــگ شــامل بعــد فیزیکــی ( 19گویــه)،
اســت کــه بــه روش پیمایشــی انجــام شــده اســت .در ایــن بعــد اجتماعــی فرهنگــی ( 2گویــه) و بعــد فــردی ( 2گویــه)
ٔ
منزلــه و ( 13گویــه) از میــان گویههــای ذکرشــده مربــوط بــه
تحقیــق ،از پرســشنامه و اســناد کتابخانههــا به
ابــزار گــردآوری اطالعــات اســتفاده شــده اســت .قســمت جنبههــای جــذب بازدیدکننــده بــه جاذبههــای معمــاری،
اول پرســشنامه شــامل ســؤاالت جمعیتشــناختی کــه همــان گردشــگری معمــاری اســت ،بــه صــورت بســته و
بازدیدکننــدگان و گردشــگران و انگیــزه آنهاســت .در قســمت بــا اســتفاده از طیــف لیکــرت ســنجیده شــدند.

بررسیچگونگیتأثیرتجربهٔبازدیدکنندهٔمسجدجامععتیقاصفهان
بهمثابهٔموزهٔمعماریایراندرتوسعهٔگردشگریمعماری

ٔ
تجربه بازدیدکننده
ابعاد

ُبعد فیزیکی
ٔ
تجربه بازدیدکننده

ُبعد فردی
ُبعد اجتماعی فرهنگی

سؤالها

خیلی کم ()٪

کم ()٪

متوسط ()٪

زیاد ()٪

خیلی زیاد ()٪

14

1/4

9

14/4

25/7

58/1

15

0

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

23

0

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

12

0/9

0/9

14/4

25/7

58/1

13

0/5

2/7

26/6

35/6

34/7

17

49/1

14/4

21/6

6/3

8/6

34

1/4

0/5

11/3

23/9

62/6

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequancy

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جدول  :2آمار توصیفی و درصد فراوانی شاخصهای مرتبط با هر متغیر
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ٔ
توســعه
بـرای ســنجش روایــی متغیرهــای پرسـشنامه از دیــدگاه بازدیدکننــده در جاذبههــای معمــاری و درنهایــت
اســتادان ایــن عرصــه بهــره گرفتــه شــد و همچنیــن از آزمــون گردشــگری معمــاری ،از تحلیــل عاملــی اســتفاده شــده اســت.
بارتلــت و شــاخص KMO 1اســتفاده شــد کــهمیــزان آن
یافتهها و بحث
 0/836بــه دســت آمــد .بــا توجــه بــه اینک ـه می ـزان روایــی از
یافتههــای توصیفــی نشــا ن میدهــد کــه  31/1درصــد از
 0/7بیشــتر اســت ،روایــی پرس ـشنامه تأییــد شــد .بهمنظــور
تعییــن پایایــی پرسـشنامه ،از آزمــون آلفــای کرونبــاخ اســتفاده پاس ـخدهندگان مــرد ( 69نفــر) و  68/9درصــد زن ( 153نفــر)
شــد و ضریــب آلفــای بهدس ـتآمده بــه صــورت کلــی برابــر هســتند .همچنیــن ،بیشــترین پاس ـخدهندگان ،از لحــاظ ســن،
بــا 0/842اســت و ،ازآنجاکــه مقــدار آلفا بیشــتر از  0/7اســت 48/6 ،درصــد ( 108نفــر) در گــروه  30تــا  40ســال و همچنیــن
ٔ
جامعــه  34/2درصــد ( 76نفــر) در گــروه  20تــا  30ســال هســتند و ،از
میتــوان گفــت پرســشنامه پایایــی قابلقبولــی دارد.
آمــاری پژوهــش بازدیدکننــدگان و گردشــگرانی بودهانــد کــه در لحــاظ تحصیــات 50 ،درصــد ( 111نفــر) در گروه کارشناســی
پاییــز  1399از مســجد جامــع عتیــق اصفهــان بازدیــد کردنــد .ارشــد و  39/6درصــد ( 88نفــر) در گــروه کارشناســی و 5/9
اطالعــات مربــوط بــه پرســشنامه بــا روش نمونهگیــری در درصــد در گــروه دکتــری قــرار دارنــد 96/4 .درصــد (214
ً
دســترس جمــعآوری شــد و حجــم نمونــه براســاس جــدول نفــر) از پاس ـخدهندگان قبــا از ایــن بنــا بازدیــد کــرده و 52/3
ٔ
محــدوده مــورد درصــد ( 116نفــر) دلیــل بازدیــد خــود را دیــدن جاذبههــا و آثــار
مــورگان تعــداد  217نفــر تعییــن شــد و در
مطالعــه بیــن گردشــگران و بازدیدکننــدگان مســجد جامــع عتیق شــگفتانگیز معمــاری بیــان کردهانــد 58/1 .درصــد (129
اصفهــان توزیــع شــد .ابــزار تجزیهوتحلیــل دادههــا ،بهدلیــل نفــر) از پاســخدهندگان اظهــار داشــتهاند بازدیــد از مســجد
نرمالنبــودن دادههــا ،آزمــون همبســتگی اســپیرمن ،رگرســیون جامــع عتیــق اصفهــان آنهــا را بــه بازدیــد دیگــر جاذبههــای
و تحلیــل عاملــی بــوده کــه در محیــط نرماف ـزار  SPSSانجــام معمــاری ترغیــب کــرده و  52/3درصــد از آنهــا مشــتاق و
شــده اســت .از آزمــون همبســتگی بهمنظــور بررســی ر ٔ
ابطــه ترغیــب بازدیــد دیگــر بناهــای تاریخــی شــدهاند 88/7 .درصــد
ً
ٔ
ٔ
توســعه گردشــگری معمــاری و از افـراد ( 196نفــر) گفتهانــد بازدیــد از ایــن بنــا را فــورا و بــدون
تجربــه بازدیدکننــده و
میــان
همچنیــن از رگرســیون بــرای پیشبینــی میــزان تأثیــر متغیــر فــوت وقــت بــه دیگــران پیشــنها د میکننــد .گفتنــی اســت در
تجربـ ٔـه بازدیدکننــده در گردشــگری معمــاری و توسـ ٔ
ـعه آن بهــره جــدول  2آمــار توصیفــی شــاخصهای هــر متغیــر بههمــراه
ٔ
گرفتــه شــد و ،بهمنظــور شناســایی عوامــل مؤثــر در تجربــه درصــد فراوانــی آنهــا نشــان داده شــده اســت.

341

342

میرقدر و حکمت

ٔ
تجربه بازدیدکننده
ابعاد
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جنبههای بصری معماری
گردشگری معماری

جنبههای یادگیری معماری

سؤالها

خیلی کم ()٪

کم ()٪

متوسط ()٪

زیاد ()٪

خیلی زیاد ()٪

27

0/5

1/4

14

32/4

51/8

31

0/5

2/3

315

39/6

42/3

33

0/5

0

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

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
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بهمنظــور بررســی فرضیههــا و ســؤاالت تحقیــق و بررســی
نرمالبــودن دادههــا از آزمــون کولموگروف  -اســمیرنوف
اســتفاده شــد .بــا توجــه بــه ســطوح معنــاداری بهدس ـتآمده
کــه کوچکتــر از ســطح آزمــون 0/05اســت،میتــوان گفــت
دادههــای گردآوریشــده بـرای متغیرهــای تحقیــق دارای توزیــع
نرمــال نیســتند .بنابرایــن ،ب ـرای بررســی ســؤاالت تحقیــق بــا
توجــه بــه نرمالنبــودن دادههــا از آزمــون همبســتگی اســپیرمن
اســتفاده شــد و در انتهــا ،بهمنظــور شناســایی مؤلفههــای مؤثــر
ـده مســجد جامــع عتیــق اصفهان و توسـ ٔ
در تجربـ ٔـه بازدیدکننـ ٔ
ـعه
گردشــگری معمــاری و خالصهکــردن متغیرهــا بــه چنــد متغیــر
اصلــی ،از تحلیــل عاملــی اســتفاده شــد.
نتایــج یافتههــای اســتنباطی نظیــر آزمــون همبســتگی
نشــا ن میدهــد کــه ،بــا توجــه بــه میــزان معنــاداری
ٔ
تجربــه بازدیدکننــده
 ،=0sig/000بیــن تمامــی متغیرهــای
مســجد جامــع عتیــق اصفهــان و گردشــگری معمــاری
و توســعه آن و همچنیــن ترغیــب بازدیدکننــده بــه دیگــر
جاذبههــای معمــاری ر ٔ
ابطــه معنــادار و مســتقیم وجــود
ٔ
دارد (جــدول  .)3همچنیــن ،بیــن ابعــاد ســه ٔ
تجربــه
گانه
بازدیدکننــده و گردشــگری معمــاری نیــز ارتبــاط معنــاداری
وجــود دارد .در ای ـن میــان ،بعــد فیزیکــی تجربــه بیشــترین
همبســتگی را بــا گردشــگری معمــاری دارد (جــدول .)4
درخصــوص ارتبــاط میــان تجربـ ٔـه بازدیدکننــده و مؤلفههــای
گردشــگری معمــاریمیتــوان اظهــار داشــت ،بــا توجــه
بــه  ،=sig ۰/۰۰۰ارتبــاط معنــادار و مســتقیمی بیــن آنهــا
وجــود دارد .حتــی میتــوان گفــت میــان جنبههــای
بصــری معمــاری و یادگیــری معمــاری ،کــه از مؤلفههــای
گردشــگری معمــاری هســتند ،همبســتگی قــوی وجــود دارد
(جــدول .)5

ٔ
جدول  :3آزمون همبستگیمیان تجربه بازدیدکننده
ٔ
و توسعه گردشگری معماری
همبستگی اسپیرمن

گردشگری
معماری

ٔ
تجربه
بازدیدکننده

بازدید دیگر
جاذبههای
معماری

گردشگری معماری

1/000

0/729

----

ٔ
تجربه بازدیدکننده

0/729

1/000

0/390

بازدید دیگر جاذبههای
معماری

---

0/390

1/000

ٔ
جدول  :4آزمون همبستگی میان ابعاد تجربه بازدیدکننده
ٔ
و توسعه گردشگری معماری

ابعاد سه ٔ
گانه
ٔ
تجربه
بازدیدکننده
در موزه

همبستگی
اسپیرمن

گردشگری
معماری

بافت
فیزیکی

بافت
فردی

بافت
اجتماعی
فرهنگی

گردشگری
معماری

1/000

0/641

0/420

0/270

بافت فیزیکی

0/641

1/000

---

---

بافت فردی

0/420

----

1/000

----

بافت اجتماعی
فرهنگی

0/270

---

---

1/000

ٔ
جدول  :5آزمون همبستگی میان تجربه بازدیدکننده
و ابعاد گردشگری معماری
همبستگی
اسپیرمن
جنبههای بصری
معماری
ٔ
تجربه بازدیدکننده
جنبههای یادگیری
معماری

جنبههای
بصری
معماری

ٔ
تجربه
بازدیدکننده

جنبههای
یادگیری
معماری

1/000

0/617

0/806

0/617

1/000

0/567

0/806

0/567

1/000

بررسیچگونگیتأثیرتجربهٔبازدیدکنندهٔمسجدجامععتیقاصفهان
بهمثابهٔموزهٔمعماریایراندرتوسعهٔگردشگریمعماری

ٔ
ٔ
جدول  :6نتایج تحلیل رگرسیون برای پیشبینی تأثیر تجربه بازدیدکننده و ابعاد آن در توسعه گردشگری معماری
ضرایب غیراستاندارد

متغیرها

ضرایب
استاندارد

R

مقدار T

0/614

0/607

7/006

0/000

0/375

11/524

0/000

5/440

0/000

7/028

0/000

مقدار بتا ()B

خطای
استاندارد

ضریب بتا
()Beta

ٔ
تجربه بازدیدکننده

1/525

0/218

1/533

0/784

بستر فیزیکی

0/818

0/071

0/614

0/614

0/377

بستر فردی

1/926

0/354

0/345

0/345

0/119

0/115

بستر اجتماعی فرهنگی

1/095

0/156

0/429

0/429

0/184

0/180

ٔ
تجربــه بازدیدکننــده
بهمنظــور شناســایی عواملــی کــه در
مســجد جامــع عتیــق اصفهــان و توسـ ٔ
ـعه گردشــگری معمــاری
تأثیرگــذار اســت ،از آزمــون آمــاری تحلیــل عاملــی اســتفاده
شــده اســت .بدینمنظــور ،بــرای تشــخیص مناســببودن
دادههــای مربــوط بــه متغیرهــای مــورد تحلیــل ،از آزمــون
بارتلــت و شــاخص  KMOبهــره گرفتــه شــد .معنــیداری
آزمــون بارتلــت در ســطح اطمینــان  99درصــد ( sigکمتــر از
 )0/05و مقــدار مناســب شــاخص  )0/836( KMOحاکــی
از همبســتگی و مناســب متغیرهــای مــورد نظــر ب ـرای انجــام
تحلیــل عاملــی اســت (جــدول  .)7گفتنــی اســت  25متغیــر
بهدلیــل باالبــودن مقادیــر اشــتراک استخراجیشــان ( بیشــتر
از  )0/5انتخــاب شــدند و دو متغیــر بهدلیــل پایینبــودن
مقــدار استخراجیشــان (کمتــر از  )0/5حــذف شــدند
(متغیــر  19و  .)23بنابرایــن ،همانگونــه کــه در جــدول
 ۸مشــاهده میشــود ،بــرای تعییــن تعــداد عوامــل در ایــن
تحقیــق ،عواملــی مــورد پذیــرش قـرار گرفتنــد کــه مقــدار ویـ ٔ
ـژه
آنهــا بزرگتــر از  1باشــد .بــر ایــن اســاس ،تعــداد  8عامــل
ٔ
ویــژه آنهــا بزرگتــر از  1بــود اســتخراج شــد.
کــه مقــدار
نتایــج نشــان میدهــد  8عامــل شناساییشــده توانســتهاند
ٔ
ٔ
بازدیدکننــده
تجربــه
 64واریانــس عوامــل تأثیرگــذار در
ٔ
مســجد جامــع عتیــق اصفهــان را بهمنظــور توســعه گردشــگری
1 . Inter

معمــاری تبییــن کننــد .بدینمعنــی کــه  64از تأثی ـرات تجربـ ٔـه
ٔ
بازدیدکننــده مســجد جامــع عتیــق اصفهــان در گردشــگری
معمــاری بــه ایــن  8عامــل مرتبــط اســت کــه حاکــی از میـزان
واریانــس بــاالی تبیینشــده توســط عوامــل اســتخراج شــده
اســت .درصــد تبییــن هریــک از عوامــل شناساییشــده،
بهترتیــب اهمیــت ،عبــارت هســتند از عامــل اول تحــت
عنــوان عامــل «جنبههــای بصــری معمــاری و یادگیــری
ٔ
ویــژه 5/403
معمــاری مســجد جامــع عتیــق» بــا مقــدار
ٔ
کننــده  20/780درصــد از واریانــس کل
بهتنهایــی تبیین
ٔ
مجموعــه مــورد تحلیــل اســت؛ عامــل دوم بــا نــام عامــل
«خدمــات مســجد جامــع عتیــق اصفهــان» بــا مقــدار ویـ ٔ
ـژه
 2/970توانســته اســت  11/424درصــد از واریانــس مجموعــه
را تبییــن کنــد؛ عامــل ســوم «مفیدبــودن اطالعــات تاریخــی،
ٔ
انگیــزه
فرهنگــی و معمــاری» و عامــل چهــارم «هــدف و
ٔ
ویــژه  1/888و 1/527
بازدیدکننــده از بازدیــد» بــا مقــدار
بهترتیــب  7/261و  5/873درصــد از واریانــس کل را تبییــن
کردهانــد .عامــل پنجــم تحــت عنــوان «برگــزاری برنامههــای
متنــوع و مرتبــط نظیــر کارگاههــا ،نمایشــگاهها ،وبینارهــا
درخصــوص معمــاری و هنــر مســجد جامــع عتیــق اصفهــان»
بــا مقــدار ویـ ٔ
ـژه  1/271توانســته  4/889درصــد از واریانس کل
را بیــان کنــد .عامــل ششــم «چگونگــی بازدیــد بازدیدکننــده از
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تجربــه بازدیدکننــده و بازدیدکننــده و ابعــاد ســه ٔ
ٔ
گانه آن  --بعــد فیزیکــی ،فــردی،
بهمنظــور نشــاندادن اینکــه متغیــر
توســعه اجتماعــی و فرهنگــی  --در توسـ ٔ
ٔ
ابعــاد ســه ٔ
ـعه گردشــگری معمــاری تأثیر
گانه آن تــا چــه میــزان تغییــرات در متغیــر
گردشــگری معمــاری را میتوانــد پیشبینــی کنــد ،از آزمــون میگذارنــد .جهــت ایــن تأثیــر نیــز مثبــت و مســتقیم اســت و
رگرســیون اســتفاده شــده اســت (جــدول  .)6بــا توجــه بــه بیانگــر آن اســت کــه ،بــا تغییــر و ارتقــای ابعــاد تجربــه،میـزان
ٔ
توســعه گردشــگری معمــاری نیــز افزایــش مییابــد .از بیــن
اینکــه در تحلیــل رگرســیونی فــوق ار روش ورود 1اســتفاده
ٔ
ٔ
(تجربــه بازدیدکننــده ابعــاد تجربــه ،بهترتیــب ،بعــد فیزیکــی ،اجتماعــی و فرهنگــی
همــه متغیرهــای مســتقل
شــده اســت،
ٔ
و ابعــاد ســهگانه آن) وارد مــدل شــدند .آمارههــای موجــود و فــردی ،بــا بیشــترینمیـزان ضریــب بتــا ،بیشــترین تأثیــر را در
ٔ
توســعه گردشــگری معمــاری داشــتهاند.
در جــدول  6گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه متغیــر تجربـ ٔـه میــزان

343

344
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عتیــق» بــا مقــدار ویـ ٔ
ـژه 1/257و  1/243و  1/223توانســتند
بهترتیــب  4/779 ،4/836و  4/702درصــد از واریانــس
کل را تبییــن کننــد.

مســجد جامــع» ،عامــل هفتــم «چگونگــی کیفیــت بازدیــد و
ش ـرایط داخلــی و خارجــی مســجد جامــع عتیــق اصفهــان»
و عامــل هشــتم «تبلیغــات و معرفــی صحیــح مســجد جامــع

جدول  :7مقدار شاخص  KMOو آزمون بارتلت و سطح معنیداری
مجموعه مورد تحلیل

مقدار شاخص
KMO

مقدار بارتلت

سطح معنیداری

ٔ
ٔ
توسعه گردشگری معماری
تجربه بازدیدکننده و
عوامل اثرگذار در

0/836

300

0/000

جدول  :8عوامل استخراجی بدون چرخش و با چرخش درخصوص عوامل تأثیرگذار
ٔ
ٔ
ٔ
بازدیدکننده مسجد جامع عتیق اصفهان و توسعه گردشگری معماری
در تجربه
عوامل استخراجی با چرخش

عوامل استخراجی بدون چرخش
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عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس
مقدار ویژه

درصد تجمعی
واریانس

مقدار ویژه

درصد واریانس مقدار ویژه

درصد تجمعی واریانس

1

6/352

24/432

24/432

5/403

20/780

20/780

2

2/754

10/594

35/026

2/970

11/424

32/203

3

1/603

6/165

41/191

1/888

7/261

39/464

4

1/356

5/213

46/405

1/527

5/873

45/337

5

1/307

5/027

51/431

1/271

4/889

50/226

6

1/161

4/466

55/898

1/257

4/836

55/063

7

1/131

4/351

60/248

1/243

4/779

59/842

8

1/117

4/296

64/544

1/223

4/702

64/544

نامگذاری عاملها
در ایــن پژوهــش ،بــرای چرخــش عاملهــا از
روش واریماکــس اســتفاده شــده اســت .در ایــن مرحلــه
متغیرهایــی کــه بــار عاملــی بزرگتــر از 0/5دارنــد شناســایی
شــده و بــا هــم تشــکیل عامــل دادهانــد .بنابرایــن ،متغیرهــای
تأثیرگــذار در چگونگــی تجربـ ٔـه بازدیدکننــده مســجد جامــع
ٔ
توســعه گردشــگری معمــاری
عتیــق اصفهــان و درنهایــت
بــه  8عامــل تقســیمبندی شــدند (جــدول  .)9بهمنظــور
ٔ
تجربــه بازدیدکننــده ،عوامــل
تعییــن مؤلفههــای مؤثــر در
تعیینشــده در تأییــد عاملــی (جــدول  ،)9بــا ابعــاد تجربــه
در مـ ٔ
ـوزه فالــک و دیرکینــگ منطبــق و مؤلفههــای تأثیرگــذار
مطابــق بــا جــدول  10تقســیمبندی شــدند .یکــی از
مهمتریــن عوامــل تأثیرگــذار در تجربـ ٔـه بازدیدکننــده مســجد
ٔ
توســعه گردشــگری
جامــع عتیــق ،کــه نقــش کلیــدی در
معمــاری دارد و براســاس نتایــج تحلیــل عاملــی بهمنزلــهٔ
عامــل نخســت وارد تحلیــل شــده و مقــدار قابلتوجهــی
ٔ
جنبــه بصــری معمــاری و
از واریانــس را دارد ،عامــل
ٔ
جنبــه یادگیــری معمــاری مســجد جامــع عتیــق اصفهــان

اســت .مســجد جامــع عتیــق اصفهــان آنچنــان از لحــاظ
زیباییشــناختی و آثــار معمــاری باشــکوه اســت کــه بــه
مـ ٔ
ـوزه معمــاری اســامی  -ایرانی مشــهور اســت؛ بنایــی کــه
دارای قدمتــی بیــش از هــزار ســال اســت و آثــار معمــاری
بینظیــری از ادوار گوناگــون اســامی در آن بهروشــنی
مشــاهده میشــود .از نــکات شــگفتانگیز آ ن میتــوان
بــه وجــود  484طــاق اشــاره کــرد کــه حــدود  200عــدد
ً
از آنهــا کامــا منحصربهفــرد اســت و شــبیه هیچکــدام
از طاقهــای دیگــر نیســت .بنایــی کــه دارای گنبــدی
900ســاله اســت و چهاردهمیــن اثــر ایرانــی ثبتشــده در
فهرسـت میـراث جهانـی اســت .همیــن ویژگیهــا بــه بازدید
لذتبخــش بازدیدکننــده از مســجد جامــع عتیــق و پیشــنهاد
بازدیــد آن بــه دیگــران منجــر شــده اســت .یکــی دیگــر از
مصادیــق تأثیرگــذار در توسـ ٔ
ـعه گردشــگری معمــاری در بعــد
جنبـ ٔـه بصــری معمــاری و یادگیــری معمــاری مســجد جامــع
عتیــق ،جاذبههــا و شــاهکارهای معمــاری مســجد جامــع
عتیــق و تغییــر تصویــر بازدیدکننــده از هنــر و معمــاری ایـران
و همچنیــن توجــه بــه اهمیــت مباحــث معمــاری ،تاریخــی،

بررسیچگونگیتأثیرتجربهٔبازدیدکنندهٔمسجدجامععتیقاصفهان
بهمثابهٔموزهٔمعماریایراندرتوسعهٔگردشگریمعماری

عوامل

ٔ
جنبه بصری معماری
و ٔ
جنبه یادگیری
معماری مسجد
جامع عتیق

متغیرها

بار عاملی

بازدید لذتبخش بازدیدکننده از مسجد جامع عتیق و پیشنهاد بازدید آن به ٔ
منزله مقصد گردشگری معماری به دیگران

0/794

جاذبهها و شاهکارهای معماری مسجد جامع عتیق و تغییر تصویر بازدیدکننده از هنر و معماری ایران توسط آنها
ٔ
بیان و ار ٔ
سابقه معماری مسجد جامع و توجه به اهمیت مباحث معماری ،تاریخی ،هنری ازیادرفته توسط آن
ائه

0/754
0/752

شاهکارهای معماری مسجد جامع عتیق و ایجاد احساس خوب و آرامشبخش در بازدیدکننده

0/747

توسعه گردشگری معماری در آن و کسب دانش و آگاهی به ٔ
ٔ
منزله سود معنوی
بازدید از مسجد جامع عتیق اصفهان و

0/689

جاذبههای معماری مسجد جامع و ترغیب بازیدکننده به بازدید دیگر جاذبههای معماری

0/685

مشارکت در برنامهها و فعالیتهای مسجد جامع عتیق درخصوص هنر و معماری ایران و رضایت از آنها

0/678

توسعه گردشگری معماری و احیا و حفظ هنر و معماری ایران به ٔ
ٔ
وسیله آنها
جاذبههای معماری مسجد جامع عتیق و

0/660

جاذبهها و آثار شگفتانگیز معماری در مسجد جامع و ایجاد عالقه به یادگیری در بازدیدکننده پس از بازدید

0/647

تبلیغ شاخصههای معماری مسجد جامع و معرفی آن به ٔ
منزله ٔ
موزه معماری متفاوت و شگفتانگیز

0/577
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ٔ
ٔ
جدول  :9نامگذاری عاملها ،ضرایب عامل دورانیافته آثار مؤلفههای کلیدی در تجربه بازدیدکننده
ٔ
مسجد جامع عتیق اصفهان بهمنظور توسعه گردشگری معماری
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هنــری ازیادرفتــه توســط آن اســت کــه در طــی ســالهای
اخیــر ایــن مباحــث بهشــدت مــورد توجــه مســئوالن بنــا و
همچنیــن اســتادان و دانشــجویان معمــاری ،گردشــگری و
هنــر ق ـرار گرفتــه اســت .مصادیــق دیگــر ایــن بعــد در متغیــر
شــاهکارهای معمــاری مســجد جامــع عتیــق و ایجــاد حــس
خــوب و آرامشبخــش در بازدیدکننــده و همچینیــن ترغیــب
بازیدکننــده بــه بازدیــد دیگــر جاذبههــای معمــاری خالصــه
میشــود کــه تمامــی بازدیدکننــدگان اذعــان دارنــد ،پــس از
بازدیــد از آنجــا ،حــس آرامــش و لذتــی را تجربــه میکننــد
کــه تابهحــال تجربــه نکردهانــد و ،عــاوه بــر اینکــه تمایــل
بــه بازدیــد مجــدد از ایــن بنــا را دارنــد ،بــه بازدیــد دیگــر
بناهــای معمــاری نیــز عالقهمنــد میشــوند و دیگــران را نیــز
بــه بازدیــد از آنهــا ترغیــبمیکننــد .همـ ٔـه مــوارد ذکرشــده
دو مؤلفـ ٔـه جنبـ ٔـه بصــری معمــاری و جنبـ ٔـه یادگیــری معمــاری
ذکرش��ده توس��ط وکادونی��ک ( ،)2011اوکمــن و فاســتو
( )2005و پوریــا و همــکاران ( )2004را تأییــد میکننــد.
دومیــن عاملــی کــه بیشــترین میـزان واریانــس را دارد خدمــات
ٔ
نحــوه دسترســی بــه مســجد،
مســجد جامــع عتیــق اســت
سیرکوالســیون ،عالئــم و نشــانهها و پنلهــای تفســیری در
آن همچنیــن فضایــی بـرای اســتراحت و اطالعــات وبســایت
و صفحــات مجــازی آن از مصادیــق آن اســت .در ایــن بعــد،
تأثیــر عالئــم و نشــانهها ،پنلهــای تفســیری و نحـ ٔ
ـوه نمایــش
آثــار و جاذبههــای معمــاری در مســجد (سیرکوالســیون)
بیشــترین مقــدار واریانــس را دارد .عــاوه بــر موضــوع اول،
موضــوع دیگــری کــه در قالــب عامــل دوم بیشــتر تأکیــد شــده
اســت اطالعــات موجــود در صفحــات مجــازی مرتبــط بــا

ایــن بناســت .البتــه گفتنــی اســت کــه در طــی ســالهای
ٔ
نحــوه
اخیــر بــا راهانــدازیمیــدان امــام علــی متأســفانه
دسترســی بــه مســجد از قبــل ســختتر شــده و ایــن موضــوع
باعــث کاهــش رضایــت بازدیدکننــده درخصــوص دسترســی
بــه بنــا شــده اســت .پارامتــر دیگــری کــه در اولویــت ســوم
تحلیــل عاملــی ق ـرار گرفــت مفیدبــودن اطالعــات معمــاری،
هنــری و تاریخــی در بناســت .یکــی از مهمتریــن مــواردی
کــه مــورد تأییــد بســیاری از بازدیدکننــدگان مســجد جامــع
عتیــق بــوده اســت ایــن موضــوع اســت کــه بازدیــد از مســجد
جامــع عتیــق بــه فهــم هنــر و معمــاری و کســب اطالعــات و
تجــارب جدیــد کمــک و فرصتــی ب ـرای بهبــود اوضــاع هنــر
و معمــاری و تاریــخ و فرهنــگ ای ـران فراه ـم میکنــد .نتایــج
نشــان داد ابعــاد دیگــری در مســجد جامــع عتیــق اصفهــان،
کـه میتوانــد در توسـ ٔ
ـعه گردشــگری معمــاری اثرگــذار باشــد،
ٔ
انگیــزه بازدیــد و اجــرای برنامههــای متنــوع در آن
هــدف و
اســت .اکثــر بازدیدکننــدگان بیــان کردهانــد بســیار مشــتاق
ٔ
حــوزه
شــرکت در کارگاههــا و نمایشــگاههای مرتبــط بــا
معمــاری ،هنــر و تاریــخ در مســجد جامــع عتیــق اصفهــان
هســتند .ابعــاد دیگــری ک ـه میتوانــد بــه توسـ ٔ
ـعه گردشــگری
معمــاری توســط مســجد جامــع عتیــق اصفهــان منجــر شــود
چگونگــی بازدیــد بازدیدکننــده اســت کــه میتــوان بازدیــد
بهصــورت تنهــا ،همــراه بــا دوســتان ،تــور و حضــور بــرای
برگ ـزاری نمــاز ،اعتــکاف و برنامههــای مذهبــی را از مصادیــق
آن بیــان کنــد .چگونگــی کیفیــت بازدیــد و ش ـرایط داخلــی و
خارجــی مســجد جامــع عتیــق اصفهــان و تبلیغــات و معرفــی
صحیــح مســجد جامــع عتیــق نیــز از ابعــاد دیگــر اســت.
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ارزیابی تأثیر عالئم و نشانهها ،پنلهای تفسیری و مانند اینها در ٔ
نحوه نمایش آثار
و جاذبههای معماری در مسجد (سیرکوالسیون)

0/835

ارزیابی تأثیر اطالعات وبسایت و صفحات مجازی مسجد جامع عتیق

0/800

تأثیر فضای استراحت و خدمات ارائهشده به بازدیدکننده

0/781

ارزیابی تأثیر اطالعات ارائهشده در مسجد جامع عتیق و تأثیرش به ترغیب بازدید از دیگر جاذبههای معماری

0/546

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

0/895

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

0/685

بازدید از مسجد جامع عتیق اصفهان انتظارات بازدیدکننده درخصوص معماری و آثار معمارری را رفع میکند.

0/833

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

0/805

تأثیر برگزاری نمایشگاهها ،کارگاهها و برنامههای گوناگون مرتبط با معماری و هنر ایران

0/731

ارزیابی چگونگی بازدید بازدیدکننده از مسجد جامع (تنها ،همراه با دوستان و همراه با همکالسیها و تور)

0/771

ارزیابی تأثیر فعالیتهای غیرموزهای مسجد جامع نظیر برنامهای اعتکاف ،احیا ،عزاداری و نماز در بازدید از
جاذبههای معماری مسجد جامع عتیق

0/630

ٔ
جنبه بصری معماری
ٔ
و جنبه یادگیری
معماری مسجد
جامع عتیق

ٔ
انگیزه بازدید
هدف و
برگزاری برنامهها و
نمایشگاههای متنوع
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متغیرها

بار عاملی

چگونگی بازدید
بازدیدکننده از مسجد
جامع

چگونگی کیفیت
بازدید و شرایط
داخلی و خارجی
مسجد جامع
تبلیغات و معرفی
صحیح مسجد

تأثیر فضاهای داخلی و بیرونی ،فعالیتها ،برنامههای مسجد جامع عتیق و هماهنگی آنها با فعالیتهای
گردشگری و عالیق بازدیدکننده

0/793

تأثیر تبلیغ اهداف ،چشمانداز ،برنامهها و فعالیتهای مسجد جامع عتیق و ترغیب بازیدکننده به بازدید آن

0/703

ٔ
ٔ
جدول  :10طبقهبندی عوامل مؤثر در تجربه بازدیدکننده در جاذبههای معماری و توسعه گردشگری معماری
ٔ
ٔ
براساس نظریه تجربه تعاملی فالک و دیرکینگ در موزه

جنبههای بصری معماری و ٔ
جنبه یادگیری معماری
خدمات مسجد جامع عتیق اصفهان
فضای فیزیکی

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 برنامهها و نمایشگاههای متنوع

فضای فردی

هدف و انگیزه و انتظارات بازدیدکننده از بازدید

فضای اجتماعی فرهنگی

چگونگی بازدید بازدیدکننده از مسجد جامع و برنامههای غیرموزهای
درخصوص مسجد جامع نظیر نماز و اعتکاف

بررسیچگونگیتأثیرتجربهٔبازدیدکنندهٔمسجدجامععتیقاصفهان
بهمثابهٔموزهٔمعماریایراندرتوسعهٔگردشگریمعماری

پیشنهادهای کاربردی
بهمنظــور بهینهســازی جاذبههــا و موزههــای
ٔ
توســعه گردشــگری معمــاری بــا احتــرام بــه
معمــاری بــرای
دریافتهــای بازدیدکننــدگان ،بــا توجــه بــه بهبــود خدمــات
و اهــداف آموزشــی ،اســتفاده از راهنماهــای تخصصــی و
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محدودیت پژوهش
پاندمــی کرونــا ،دشــواری در دسترســی بــه
بازدیدکننــدگان ب ـرای تکمیــل پرس ـشنامه ،کمبــود مطالعــات
ٔ
تجربــه بازدیدکننــده در جاذبههــای
پیشــین درخصــوص
معمــاری و گردشــگری معمــاری ازجملــه مــواردی هســتند کــه
میتــوان بهمنزلـ ٔـه محدودیــت پژوهــش بــه آنهــا اشــاره کــرد.
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نتیجهگیری
ابطــه بیــن دو عنصــر تجربــهٔ
در ایــن تحقیــق ،ر ٔ
بازدیدکننــده در مــوزه و گردشــگری معمــاری ســنجیده شــد تــا
بتــوان ،ضمــن ارزیابــی کلــی تجربـ ٔـه بازدیدکننــده و گردشــگری
ٔ
محــدوده مــورد مطالعــه ،نکاتــی بــرای ارتقــای
معمــاری در
ٔ
ٔ
تجربــه بازدیدکننــده در مــوزه و توســعه گردشــگری معمــاری
بــه دســت آورد .بهمنظــور دســتیابی بــه هــدف پژوهــش
ٔ
مرحلــه مبانــی نظــری بــا اســتفاده از تحلیــل محتــوای
در
ٔ
ٔ
نظریــات و منابــع موجــود دربــاره تجربــه بازدیدکننــده در مــوزه
و گردشــگری معمــاری ،مــدل تجربــه تعاملــی جــان فالــک و
ٔ
منزلــه مبنــای ارزیابــی شــاخصهای
دیرکینــگ و ابعــاد آن به
تجربـ ٔـه بازدیدکننــده انتخــاب شــد .در ایــن پژوهــش ،عوامــل
ٔ
ٔ
توســعه گردشــگری
تجربــه بازدیدکننــده مــوزه در
مؤثــر در
ٔ
مثابــه مــوزهٔ
معمــاری در مســجد جامــع عتیــق اصفهــان به
معمــاری ایــران بررســی شــده اســت .نتایــج نشــان داد کــه
ٔ
تجربــه بازدیدکننــده در
مســجد جامــع عتیــق اصفهــان و
ٔ
آن ،نهتنهــا میتوانــد نقــش مؤثــری در توســعه شــاخهای از
گردشــگری عالیــق خــاص تحــت عنــوان گردشــگری معمــاری
در اصفهــان ایفــا کنــد ،بلکــه میتوانــد در ترغیــب بازدیدکننــده
بــه بازدیــد از دیگــر جاذبههــای معمــاری تأثیرگــذار باشــد.
نتایــج حاصــل از تجزیهوتحلیــل دادههــا حاکــی از آن اســت
کــه شــاخصهای هــر ســه بعــد تجربــه ،بعــد فیزیکــی ،بعــد
فــردی ،بعــد اجتماعــی فرهنگــی ،بهمنظــور ایجــاد و ارتقــای
ٔ
تجربــه بازدیدکننــده ،بایــد در مــوزه یــا جاذبههــای معمــاری
بهدرســتی لحــاظ شــوند .ایــن امــر بــه ترغیــب افـراد بــه بازدیــد
مجــدد حتــی بازدیــد دیگــر جاذبههــای معمــاری منجــر
ٔ
توســعه گردشــگری معمــاری
خواهــد شــد و درنهایــت بــه
میانجامــد .براســاس نتایــج ،بعــد فیزیکــی بیشــترین تأثیــر
ٔ
ٔ
مــوزه معمــاری ایــران دارد
تجربــه بازدیدکننــده
را در ایجــاد
و پــس از آن بعــد اجتماعــی فرهنگــی و فــردی تأثیرگــذار
هســتند .اثرگــذاری بعــد فیزیکــی بدانمعناســت کــه از
نظــر بازدیدکننــدگان جاذبههــای شــگفتانگیز و بیشــمار
معمــاری مســجد جامــع عتیــق باعــث ایجــاد تجربــه و لــذت
شــده اســت .همچنیــن ،براســاس نتایــج تحلیــل عاملــی،
ٔ
تجربــه بازدیدکننــده در مســجد
مؤلفههــای تأثیرگــذار در
جامــع عتیــق اصفهــان ،کــه بــه توسـ ٔ
ـعه گردشــگری معمــاری
منجــر میشــوند ،در  8دســته جنبـ ٔـه بصــری معمــاری و جنبـ ٔـه
یادگیــری معمــاری مســجد جامــع عتیــق اصفهــان ،خدمــات
مســجد جامــع عتیــق اصفهــان ،مفیدبــودن اطالعــات
تاریخــی ،فرهنگــی و معمــاری ،هــدف و انگیـ ٔ
ـزه بازدیدکننده از
بازدیــد ،برگـزاری برنامههــای متنــوع و مرتبــط نظیــر کارگاههــا،
نمایشــگاهها ،وبینارهــا درخصــوص معمــاری و هنــر مســجد
جامــع عتیــق اصفهــان ،چگونگــی بازدیــد بازدیدکننــده،

چگونگــی کیفیــت بازدیــد و شـرایط داخلــی و خارجی مســجد
جامــع عتیــق اصفهــان ،تبلیغــات و معرفــی صحیــح مســجد
جامــع عتیــق قـرار گرفتنــد و در حــدود  64درصــد از واریانــس
نقــش مســجد جامــع عتیــق در توسـ ٔ
ـعه گردشــگری معمــاری را
تبییــن کردنــد .بنابرای ـن ،میتــوان اذعــان داشــت کــه عوامــل
ٔ
تجربــه بازدیدکننــده مســجد جامــع عتیــق ،کــه بــه
مؤثــر در
توسـ ٔ
ـعه گردشــگری معمــاری و ایجــاد لــذت و یادگیــریمنجــر
ُ
ٔ
میشــود ،در ســه بعــد تجربــه تعاملــی ،یعنــی بعــد فیزیکــی،
فــردی ،اجتماعــی و فرهنگــی ق ـرار میگیــرد و مـ ٔ
ـوزه معمــاری
اســامی ای ـران ب ـرای ارتقــای ســطح عملکــرد خــود و توســعهٔ
گردشــگری معمــاری بایــد بــه ویژگیهــای جمعیتشــناختی
بازدیدکننــده ،بافــت فیزیکــی (ماننــد زیرســاخت ،معمــاری
بنــا ،سیرکوالســیون ،نمایشــگاهها و کارگاههــای مرتبــط بــا
محتــوای بنــا و پنلهــای تفســیری) بافــت فــردی (عالیــق،
انتظــارات ،انگیــزه بازدیدکننــده) بافــت اجتماعــی فرهنگــی
(ماننــد ایجــاد فضایــی بــرای تعامــات اجتماعــی نظیــر
برگ ـزاری نمــاز و احیــا) و زمــان (مــدت بازدیــد) توجــه کنــد.
در مقایســه بــا نتایــج تحقیــق حاضــر بــا پژوهشهــای
پیشــین ،گفتنــی اســت کــه معمــاری در ایــران یکــی از
ٔ
انگیــزه ســفر بــرای گردشــگران داخلــی و
مهمتریــن عوامــل
ٔ
خارجــی و تصویرگــر خاطــره بازدیــد اســت .خوانــش روایــت
فــردی افــراد از بازدیــد میتوانــد بــه ارتقــای کیفیــت تجربــه
در دو بعــد بصــری و یادگیــری در حیــن بازدیــد کمــک کنــد.
گردشــگری معمــاری در ســه بســتر اصلـی میتوانــد تجربـهای
متفــاوت را پدیــد آورد کــه ،بــا توجــه بــه انگیــزه و دانــش
پیشــین اف ـراد ،گسـ ٔ
ـتره متنوعــی از تجــارب را شــکلمیدهــد.
همچنیــن ،تأثیــر ســه بعــد تجربـ ٔـه بازدیدکننــده مــوزه در ایجــاد
التــذاذ و یادگیــری و درنهایــت توسـ ٔ
ـعه گردشــگری معمــاری و
تمایــل بــه بازدیــد مجــدد بازدیدکننــده (وفــاداری) و تمایــل بــه
بازدیــد از دیگــر جاذبههــای معمــاری تأییــد شــد.
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آشــنا بــه معمــاری و فنــون راهنمایــی دیدارکننــده بــه ارتقــای
کیفیــت یادگیــری و اســتفاده از بازدیدهــا در زمانهــای
متفــاوت ماننــد طلــوع افتــاب و بازدیــد شــبانه بــا اســتفاده از
نورپردازیهــای مناســب بــه ارتقــای تجربـ ٔـه بصــری کمــک

میکنــد .در پایــان ،عناویــن بســتههای بازدیــدی بــرای
مســجد جامــع عتیــق کــه بــه ارتقــای تجربـ ٔـه بازدیدکننــده و
توسـ ٔ
ـعه گردشــگری معمــاری منجــر میشــود پیشــنهاد شــده
اســت (جــدول .)11

جدول  :11عناوین بستههای بازدیدی گردشگری معماری در مسجد جامع عتیق اصفهان
عناوین بستههای بازدیدی
آشنایی با طاق و قوس ایرانی
آشنایی با خطوط اسالمی و کتیبهخوانی
کارکرد اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در معماری مسجد جامع عتیق
بستههای بازدیدی مرتبط با فضا و آثار مسجد جامع عتیق

گنجهای هنر و معماری پنهان در مسجد جامع عتیق
آشنایی با معماری و هنر ادوار اسالمی نظیر ٔ
دوره سلجوقیان ،ایلخانیان و تیموریان
آشنایی با ٔ
نحوه گنبدسازی در ایران
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آشنایی با ترئینات معماری اسالمی ایران
کارکرد آب در معماری مسجد جامع عتیق
کارگاه کاربرد ریاضیات در هنر معماری
مسجد جامع عتیق و حمامها (حمام شیخ بهایی ،شاه علی و دردشت و عصارخانه)
مسجد جامع عتیق و بناهای مذهبی (مانند امامزاده اسماعیل ،امامزاده جعفر و ٔ
مقبره عالمه مجلسی)
بستههای بازدیدی با محوریت مسجد جامع عتیق
و بافت اطراف آن

مسجد جامع و بازارها
مسجد جامع و بناهای مذهبی ادیان دیگر (کنیسهها)
مسجدجامع و منارهها (مانند ٔ
مناره چهل دختران و ساربان)
از مسجد جامع عتیق تا مسجد جامع عباسی

ٔ
ٔ
شکل :3مدل طراحیشده درخصوص چگونگی تأثیر تجربه بازدیدکننده در جاذبههای معماری و توسعه گردشگری معماری

بررسیچگونگیتأثیرتجربهٔبازدیدکنندهٔمسجدجامععتیقاصفهان
بهمثابهٔموزهٔمعماریایراندرتوسعهٔگردشگریمعماری
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