
Journal of Urban Tourism 
Vol.7, No.3, Autumn 2020 

 

http://doi.org/10.22059/JUT.2020.291493.744 

 

Evaluation of Tensile Quality of Urban Space in Religious Tourism 

Development 
 Case Study: Zanjan Muharram Mourning Ceremony 

 

Smaeil Daviran1 

 
1- Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Farhangian University, Tehran, Iran 

 
Received: 6 July 2020                                     Accepted: 9 November 2020 

 
Extended Abstract 

Introduction 

Religious tourism is one of the oldest and most popular forms of tourism, especially in Iran. The 

purpose of this study was to investigate the tensile quality of urban spaces in Moharram decade 

of Zanjan and its effects on the development of religious tourism. The purpose of tensile factors 

is tourists’ perception of tourism district attractions. Tourism infrastructure, atmosphere, social 

environment, welfare and tranquility of tourists, transportation, service development, the 

popularity of the tourist area and other related factors are among the factors of tensile. Pull 

factors lead tourists to better choose their tourist destination. The quality and variety pattern of 

pull factors encourage tourists to revisit the place. In religious tourism, the ceremony and 

mourning quality, the spatial and environmental quality of the space, the various services 

quality such as medical, media, catering, religious accommodation are effective on the selection 

and re-attendance. Although in religious tourism, epistemological, religious and doctrinal 

factors have a greater impact on the choice of tourist destination, still psychological factors 

resulting from the spiritual space of tourism along with spatial-spatial quality can make tourists 

more satisfied with the tourism space and Lead to the desired spiritual and mental memory of 

being at the destination and reproduction of tourism. 

 

Methodology 

The present study based on descriptive-analytical method has examined the pull factors and 

indicators in Zanjan city in the mentioned ceremony and also has explained the role of these 

factors in the development of religious tourism. The sample size was randomly completed with 

160 sample questionnaires. The data collected were implemented in SPSS software and data 

analysis were performed by using of t-sample statistical test, Pearson multivariate stepwise 

regression test and simultaneous multivariate regression. The variables were used inculding 

Space welfare services, space management, safety, law enforcement and security services and 

media coverage services. The Cronbach's alpha value for the total research instrument indicators 

was 0.77. 

 

Results and discussion 

The tensile indicators of Zanjan urban space with a positive average difference of 0.74 

were higher than the set standard (number 3) but require the development of 

infrastructure to create more desirable conditions. Among the spatial tensile indicators, 

the national and international media coverage had the highest difference from the 

standard and indicated a more appropriate situation,so that the difference between the 
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set average was equal to 1.25. Weak infrastructures such as parking, accommodation, 

catering, transportation and so on have led to a decrease in the amount of difference 

from the set standard and with a difference of 0.8 in the border edge of the set limit. As 

in the two variables of parking and services Passenger, the average difference value is 

negative and less than the standard limit. Therefore, paying attention to welfare and 

transportation infrastructure is an inevitable necessity of urban space. Among the 

variables, except for the three variables of safety and traffic control, passenger 

transportation and parking services were in a low standard state that showed the 

weakness of Zanjan's transportation services in supporting the ceremony. The examined 

indicators were significantly related to each other at the 95% confidence level and 

performed well with each other.This indicated the dependence of the indicators on each 

other and the qualitative decline of the indicators leads to the qualitative decline of the 

tensile capacity of the urban space. Based on the results of multivariate regression, 

spatial tensile indicators separately explained more than 60% of religious tourism and 

were effective on each other. Thus, the variance of the total indicators explaining 

religious tourism was 100%. An examination of the effectiveness of the four spatial 

tensile indicators on the religious tourism development index in multivariate regression 

showed that the impact of indicators on tourism development was significant and close 

to each other and mainly more than 37% were effective on the development of religious 

tourism. However, the greatest effect was related to the welfare service index, which in 

the above studies, the weakness of this index compared to other indicators was evident. 

It is necessary to review the welfare services index of urban space and improve specific 

programs by providing guides. 
 

Conclusion 

The results showed that the tensile indicators average of urban space in Zanjan were higher than 

the set standard (number 3) and this factor was effective on increasing the number of tourists 

with religious intentions. In the indicators of tensile quality of urban space, media coverage of 

religious ceremonies in Zanjan city gained the highest quality in terms of tourists. According to 

the results of T-single sample statistics, out of 25 tensile variables of city space, 22 were higher 

than the standard and all variables had a significant level of acceptance. Lack of parking space 

for tourists, lack and drop of transportation system and passenger movement quality as well as 

traffic control weakness have led to a decline in the tensile quality of urban space in providing 

tourist welfare services. It is necessary to plan, modify and prepare the above-mentioned items, 

such as using the space of public-government offices and institutions, providing temporary 

transport fleet from neighboring provinces, and smart traffic monitoring and control. 
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 ارزیابی کیفیت کششی فضای شهری در توسعه گردشگری مذهبی

 هر زنجانمراسم عزاداری محرم ش :مطالعه موردی 
 

 ریزی شهری، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایراناستادیار جغرافیا و برنامه -1اسماعیل دویران

 
 19/08/1399تاریخ پذیرش:                                          16/04/1399تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
گردشـگری مـذهبی یکـی از انـواع  توسعه در اقتصـاد جهـانی اسـت.ترین صنایع درحالگردشگری یکی از سریع

شـود. ویژه در ایران محسـوب میهای گردشگری بهترین گونهترین و پررونقگردشگری است که در زمره قدیمی
توسـعه  پژوهش حاضر باهدف بررسی کیفیت کششی فضاهای شهری در دهه محرم شهر زنجـان و اثـرات آن در

. اهیـت کـاربردی اسـتتبیینی با م -ش از نوع توصیفیگردشگری مذهبی نگارش یافته است. روش تحقیق پژوه
ای و میدانی بوده است که در جامعه آماری گردشگران غیربومی با حجـم ها به شیوه کتابخانهروش گردآوری داده

ها با استفاده از آزمون آمـاری رگرسـیون چنـد متغیـره وتحلیل دادهیافته است. روش تجزیهمورد انجام 160نمونه 
 های خـدمات رفـاهی، مـدیریت فضـا، ایمنـی،ای و پیرسون بوده است که برای شاخصام، تی تک نمونهگبهگام

ای در گرفته است. نتایج آزمون رگرسیون، پیرسون و تی تـک نمونـهای فضا انجامانتظام و امنیت و پوشش رسانه
شـهر زنجـان از حـد هری در شهای کششی کیفیت فضای دهد شاخصگردشگران مذهبی شهر زنجان نشان می

انـد. همچنـین صورت پیوسته با همدیگر مرتب  و عملکـرد یافتهها بهشده باال بوده و این شاخصاستاندارد تعریف
ها بـر توسـعه گردشـگری مـذهبی ها از همدیگر میان اثرگذاری آندهد علیرغم جدا بودن شاخصنتایج نشان می

 ارد.دثرگذاری بیشتری بر توسعه گردشگری مذهبی شهر یکسان بوده و خدمات رفاهی مستقر در فضا ا
 

 زنجان. کشش فضا، گردشگری، مذهب، محرم، واژگان کلیدی:
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 مقدمه
نشـان از انـد کـه ایـن رقـم میلیارد نفر مسافرت کرده 1.4حدود  2018بر اساس آمار سازمان گردشگری جهانی در سال 

دترین گزارش بارومتر جدی(. Unwot,2018) داردنقاط جهان در تمامی  للیالمبینتقاضا برای گردشگری  یافزایشروندی 
میالدی نسبت  2019المللی در سه ماه نخست سال دهد تعداد گردشگران ورودی بیننشان می سازمان جهانی گردشگری
ان در سـال ر ایراست. بر این اساس رقم گردشگری خارجی ورودی به کشو رشد داشته درصد 4به مدت مشابه سال قبل 

سـازمان میـراث هـای (. این در حالی است کـه بـر اسـاس دادهUnwot,2019) میلیون نفر بوده است 4.86 برابر 2017
میلیون نفر گردشـگر  7.8( بیش از 1397)منتهی به اسفند  2019ایران در اوایل سال  دستی و گردشگریفرهنگی، صنایع

 -ای، ملی و محلی کـه دارای ابعـاد هـویتینطقهم ری در مقیاس جهانی،اند. یکی از انواع گردشگخارجی وارد کشور شده
های گذشته و حـال حاضـر جهـان ترین گردشگریترین و پررونقدینی است گردشگری مذهبی است که در زمره قدیمی

مذهبی و  ن نفر باانگیزهمیلیو 600بر اساس مطالعات سازمان جهانی گردشگری ساالنه بیش از  (.Ajit,2004:2) باشدمی
یـراث فرهنگـی، مسـازمان (. بـر اسـاس آمـار 124: 1396 مـالزم حسـینی و همکـاران،) کننـدمعنوی در جهان سفر می

بـه ایـران دارای انگیـزه سـفر  1397درصد گردشگران خارجی وارده در سال  80ایران بیش از  دستی و گردشگریصنایع
(. در گردشـگری مـذهبی 1398کشـور، دسـتی و گردشـگریفرهنگی، صنایع )سازمان میراث باشندمذهبی می -فرهنگی
ها و مراسم مذهبی عامل جذب گردشگر به مکان مورد بازدید آیین ها، مساجد، کلیسا،ها، امامزادههای نظیر زیارتگاهجاذبه
ه دارد و ع اقلیمی غلب(. این نوع گردشگری شکلی از گردشگری است که بر موان60: 1395 نژاد و همکاران،حاتمی) هستند

 ز(. جـدای ا2: 1390آبادی و وزیـری،فیض) شودبا تغییرات فصلی و تحوالت آب و هوایی تعداد آن چندان دچار تغییر نمی
طوری است کـه امـاکن مـذهبی واقـع در شـهرهای های مزبور تعداد سفرهای داخلی با مقصد گردشگری مذهبی بهداده

میلیـون نفـر را  20بر لغرا در طول سال به خود اختصاص داده و رقمی بـا مختلف مانند مشهد، شیراز، قم بیشترین زائران
و مقطعی که در شهرهای مختلف کشور برگزارشده و پذیرای  مذهبی موردی -های دینیبین، مراسمشود. دراینشامل می

 ود آورد.جـوگردشگران داخلی و حتی خارج از کشور است، توانسته است نقـش اساسـی را توسـعه فضـاهای شـهری بـه 
ه توسعه فضای شهری شده و کیفیت کششی فضا بمذهبی منجر  -آنکه کدام عوامل و شرای  وابسته به مراسم دینیحال

ای است که در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد. عواملی مانند کیفیت خدمات مورد دهد مسئلهرا تحت تأثیر قرار می
اهش یا افزایش ای ازجمله مواردی است که در کی برگزاری مراسم، پوشش رسانهارائه، امکانات اقامتی و پذیرایی، چگونگ

 ضریب جذب گردشگران جای بررسی دارد.
ویژه دسته عزاداری مسجد حسینیه و زینبیه های مهم مذهبی کشور که مراسم عزاداری شهر زنجان بهیکی از مراسم 

افتـد و خیـل ول ماه محرم در فضای شهری زنجـان اتفـاق میای هرساله در نیمه اصورت دورهاعظم زنجان است که به
افتد با یمراسم که در فضای شهری باز اتفاق م اینکند سوی خود جذب میعظیمی از جمعیت داخلی و حتی خارجی را به

سم بـه ری مراپذیرد. سطح و کیفیت برگزاتوجه به ماهیت برگزاری خود بر روی فضای شهری تأثیرگذار و از آن تأثیر می
ای و تـی، رسـانهاعی، امنیلحا  ابعاد مختلف مانند نحوه ارائه خدمات، نحوه برگزاری مراسم، نحوه مدیریت کالبدی، اجتم

هـای شـهر که تمامی اقامتگاهطوریزیرساختی در افزایش گردشگران باانگیزه مذهبی اثرات چشمگیری را داشته است. به
ونگی رونق باشند. این مقاله باهدف بررسی چگیرای جمعیت ورودی به شهر میدر دهه اول ماه محرم با ظرفیت کامل پذ

بی را گردشگری مذهبی در شهر زنجان پرداخته و عوامل کیفی مؤثر بر کشش فضـای شـهری جهـت گردشـگری مـذه
نماید. سؤال پژوهش حاضر این است که کدام عوامل کیفی بر افزایش ضریب کشـش فضـای شـهری بـرای بررسی می

ر باشد؟ عوامل کششی فضای شهری تا چه میزان بر توسعه گردشگری مـذهبی شـهر مـؤثگری مذهبی اثرگذار میگردش
ض پژوهش بـر ها با همدیگر چگونه است؟ فرعمل نموده و این عوامل چگونه با همدیگر عملکرد یافته و نحوه ارتباط آن
 شده است. یش ضریب جذب گردشگران مذهبیاین است انسجام و یکپارچگی عوامل کششی فضای شهری منجر به افزا

شی فضای عوامل کش عوامل کششی فضای شهری توأم با همدیگر و در ارتباط با هم عمل نموده و ارتباط معناداری بین
های کششی فضای شهری بر توسـعه گردشـگری شهری در جهت ارتقاء گردشگری مذهبی وجود دارد. اثرگذاری شاخص

 باشد.های نسبی یکسان میفاوتمذهبی شهر زنجان علیرغم ت
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تأثیرگـذاری تبلیغـات  گرایانـه ادراك گردشـگران درنقـش میانجیای با عنوان ( در مقاله1397) اشرف و همکارانپور
شهر مشهد، بـا روش معـادالت سـاختاری و اسـتفاده از متغیرهـای  کالمی بر قصد سفر به مقصدهای گردشگری مذهبی

ی و و نگرش گردشگران به مقصدهای گردشگر ادراكگیری تبلیغات کالمی به این نتیجه رسید تبلیغات کالمی در شکل
تحلیل نقش عوامل رانشـی ( در پژوهشی با 1396) کند. عربشاهی و همکارانها به سفر نقش مهمی را ایفا میتصمیم آن

باهدف کاربردی و روش توصیفی و با استفاده از روش آزمـون و کششی در توسعه گردشگری مذهبی در شهر مقدس قم 
هـا در توسـعه گردشـگری شـهر بندی آنشی و کششی و اولویتعوامل انگیزشی رانای و فریدمن به تأثیر تی تک نمونه
 و گریز و استراحت بودن با خانواده ،ایمان جو خودشکوفایی هایپرداخته و به این نتیجه رسیده است که مؤلفه مقدس قم

. ار دارنددر بعد کششی، در اولویت نیازهای انگیزشی گردشگران قر های مذهبی فرهنگیو جاذبه در بعد رانشی و دسترسی
بررسی تأثیر عوامل کالبدی شهری بر توسعه گردشـگری مـذهبی )مطالعـه ای با عنوان ( در مقاله1395) آیتی و همکاران

تحلیلی با استفاده از متغیرهای عینی و ذهنی به بررسی اثرات عوامل کالبـدی در  -( به روش توصیفیموردی؛ شهر شیراز
وامل عینی نسـبت بـه عوامـل ذهنـی از تأثیرگـذاری دهد عپژوهش نشان می گردشگری شهر شیراز پرداخته است. نتایج

دو شاخص آرامش و لـذت بصـری بیشـترین تـأثیر را و  تری بر توسعه گردشگری مذهبی در شهر شیراز برخوردارندبیش
گردشـگری مقاله  (، در1394) آقاجانی و فراهانی فر .عنوان شاخصی مؤثر ردیابی نشده استکه امنیت بهاند درحالیداشته
گردشگری از نگـاه که  با روش بررسی محتوا و تحلیل متون به این نتیجه رسیده استو عوامل مؤثر بر آن  ایران مذهبی

توان آینده گردشگری مذهبی در ایران را مثبت ارزیابی کرد. درنهایت با توجـه بـه نتـایج اسالم اهمیت بسیاری دارد و می
گیـری از منظور بهرهثر بر میزان گردشگری مذهبی، راهکارها و تدابیر الزم از سوی ایران بهحاصل از برآورد اثر عوامل مؤ

عنوان یکـی از های گردشگری مذهبی جهت افزایش درآمدهای ناشی از صنعت جهانگردی مـذهبی در ایـران بـهفرصت
تحلیلی بـر نقـش  ( در1393) نی. موسوی و سلطامحصولی نفت بیان خواهد شدهای خارج شدن از اقتصاد تکبهترین راه

بـا تحلیـل شـبکه و تحلیلـی  -تحقیق توصیفیبا روش  یزدشهر گردشگری مذهبی در توسعه شهری امام زاده جعفر )ع( 
های بیشترین تأثیر و شـاخص 0.306های گردشگری مذهبی با شاخصریزی استراتژیک به این نتیجه رسیده است برنامه

( در پژوهشی 2019) . هوانگ و پیرسکمترین تأثیر را در توسعه گردشگری مذهبی امامزاده جعفر دارند 0.081مدیریتی با 
و  2014با عنوان تصور گردشگران از مقاصد گردشگری مذهبی با بررسی معابد بـودایی کشـور چـین در فاصـله دو دوره 

هـای معنـوی بـاال، فرهنگـی بـا هـایی بـودایی شـامل مقـدس باارزشبه شناسایی چهـار نـوع از تصـور از مقبره 2016
ها ادغام نمود. همچنین متوجه شد کـه ها و رستورانهای طبیعی و تجاری با مغازههای طوالنی، جذاب با ویژگیتاریخچه

دوران  .های بـودایی اسـتاختی و عاطفی شدید نسبت بـه سـایتهای شنبرداشت بازدیدکنندگان از مقصد حاوی واکنش
ای با عنوان بررسی کتابشناسی گردشگری مـذهبی بـه بررسـی ادبیـات دانشـگاهی جهـانگردی ( در مقاله2018) سانچز

های اخیـر بـه ایـن پژوهش صورت گرفته در سال 103، با بررسی WOSهای پایگاه مذهبی پرداخته و با استفاده از داده
های گردشگری مذهبی رو به توسعه بوده و در مرحلـه رشـد نمـایی قـرار دارد. کـوزاك و تیجه رسیده است که پژوهشن

(. در پژوهش خود با موضوع تأثیر رضایت گردشگر بر وجه مقصد گردشگر در مالورکای اسپانیا به ایـن 2016) رمینگنتون
وجه مقصد گردشگر متفاوت است که ایـن تفـاوت از سـطح نتیجه رسیده است که دیدگاه گردشگران داخلی و خارجی از 

( در پژوهشی به بررسی انگیزه گردشگران مـذهبی در 2015) شود. وانگ و همکارانها ناشی میفرهنگی و تحصیالت آن
کوه بودایست چین پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تجربه قبلی گردشگران بر انگیزه کسب باورهای مذهبی تأثیر 

که میزان باور مذهبی گردشگری اثر معناداری هم بر انگیزه دستیابی به باورهـای دینـی و هـم بـر عناداری دارد. درحالیم
وتحلیل مـوردی( بـا تجزیـه) نامه خود با عنوان گردشگری مذهبی در مصر( در پایان2013) گذارد. امینآرامش ذهنی می
مصر، وزارت فضای داخلی و شهروندان عادی در توسـعه و پیشـرفت های گردشگری مصر به نقش دولت اشاره به برنامه

 نظر احزاب سیاسی مذهبی درباره گردشگری مذهبی را تبیین نموده است.گردشگری مذهبی مصر پرداخته و اختالف
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 مبانی نظری
وظیفه و یک اقـدام  مثابه یکاند که از دیرباز در زندگی نسل بشر بهریشه گردشگری را زیارت و سفرهای مذهبی دانسته

عنوان یک نیـاز (. ازآنجاکه گردشگری بهGoeldner & Ritchie,2011:288) پسندیده، نسل به نسل ادامه داشته است
ــان ــری انس ــی و فط ــمی، روح ــهجس ــی ب ــب اله ــامی مکات ــتها، در تم ــه اس ــه قرارگرفت ــالم موردتوج ــن اس   ویژه دی

(Citi,2011:1 به همین دلیل گردشگری در پهنه )مقدس ضرورت یافته اسـت تـا در دنیـای مـدرن، ملـت  هایینسرزم
در  (.44: 1394 آقاجـانی و فراهـانی فـرد،) اسالمی نیز بتواند در رابطه بـا گردشـگری حرفـی بـرای گفـتن داشـته باشـد

سو باور مذهبی نقش دارد و از سوی دیگر این گردشگران قبل از اینکه قصد سفر داشته باشـند، گردشگری مذهبی از یک
های گردشـگری شـرط الزم بـرای ازآنجاکه جاذبـه (.140: 1396 معاون و همکاران،) های مذهبی برای سفر دارندانگیزه

توسعه گردشگری هستند و هرچند عناصر ملموس و ناملموس در کشوری بیشتر باشد شانس موفقیـت آن بیشـتر خواهـد 
گردشگری، منابع فرهنگی غنی کشورها است که مبتنی بـر ها ازجمله این جاذبه (.75: 1391 ضیایی و تراب احمدی،) بود
یابد. در گردشگری فرهنگی از منابع مختلف ملموس و ناملموس زمان گذشـته و های گردشگری فرهنگی توسعه میگونه

تم عنوان یک سیسـتوان بههای مذهبی را میعنوان نمونه آئینشود تا نیازهای گردشگران تأمین شود. بهحال استفاده می
طور کـه همـه همـان .توانند با دنیای کاملی ارتبـاط برقـرار کننـدبندی کرد، که از طریق آن مردم میمبادله بدوی طبقه

که متخصصان طوریکنند بهشده از آن نیز نقش مهمی را ایفا میهای مذهبی در جغرافیا نقش دارند، فضاهای حاصلرویه
 برند که توانسته در جذب مردم به سمت خود بسـیار مـؤثر عمـل کنـدام میعنوان فضای مقدس و آیینی ناز این فضا به

(Dora,2015.) کننـد کـه نمـایش عنوان زیرمجموعه گردشـگری فرهنگـی قلمـداد میبنابراین گردشگری مذهبی را به
رتی کـه عنوان مسـاف(. شارپلی و ساندرام گردشگری مذهبی را به42: 1397یوسفی،) ای از گردشگری فرهنگی استویژه
(. گردشـگری 111: 1395پور و همکـاران، حسـینی) دهنـدشود مفهـوم میوسیله ایمان یا دالیل مذهبی برانگیخته میبه

 (.Czernek,2016:44) کنـدمذهبی آرامش بیشتری به انسـان مـدرن هدیـه داده و نقـش تسـکین بخشـی را ایفـا می
 در عربسـتان مکـه اروپـا، در مدجوگوریـه فاطیمـا، لـورد، دارد. زیـادی اهمیت دنیا مختلف مناطق در مذهبی، گردشگری

 اهـداف بـه رسـیدن در جهـت و یـا الوهیت به نیل برای دنیا در نفر هامیلیون غیره، هرساله و هند در مال کومب سعودی،

ه بررسی گردشگران مـذهبی بـا دو گـروه مواجـ در (.49: 1394موسوی،) کنندمی بازدید مقدس هایمکان از خود روحانی
هستیم. زائران باانگیزه مسافرت و انجام امور مذهبی بدون تبعیت از اوقات فراغت و گردشگران مذهبی که ضمن زیـارت 

بـاوجود یکـی دانسـتن  (.147: 1393فیروزجائیان و همکاران،) کنندو شرکت در مراسم مذهبی از مکان دیگر نیز دیده می
تـوان جـایگزین کـرد. چراکـه در زیـارت مذهبی را با زیارت نمی زیارت با گردشگری مذهبی در برخی متون، گردشگری

رود. اما در گردشگری ممکن است یک مسلمان برای بازدیـد قصد زیارت به مکان مقدس مذهبی دین خود میکنشگر به
در گردشگری مذهبی هدف صرفاً اعمـال مـذهبی نیسـت بلکـه حضـور در  از کلیسای تاریخی به شهر دیگری سفر کند.

(. سفرهایی که در ایام خـاص Mayer,2004:78) مذهبی نیز وجود دارد -های مذهبی، مراسم مختلف فرهنگیانسکنفر
انـد مراسـم پـذیرد از ایـن جملهمنظور زیارت و یا شرکت در مراسم مذهبی در کشورها و شهرهای مختلف صـورت میبه

های عـزاداری، مراسـم زیارتگـاه فاطیمـا در ر دسـتهروی اربعین حسینی در عراق، مراسم عزاداری ساالر شـهیدان دپیاده
طورکلی گردشـگران بـه (.15-20: 1397 جـوادی،) لیسبون پرتغال، مراسم حضور در مکه و .... ازجمله این موارد هسـتند
های مذهبی، انجام اعمال دینی و مذهبی، ترویج و مذهبی، کنشگران فرهنگی هستند که برای زیارت اماکن، آثار، یادمان

(. تئـوری 38: 1396 محمدی و همکاران،) کنندهای و مراکز مذهبی جهان سفر میآموزش گذران اوقات فراغت به مکان
دهد که کارشناسان مذهبی با تطبیق دادن مذهب مکان سکونتی خود حتـی اگـر مـدرن هـم آمال مذهبی شهر نشان می

کـه سـاختار فضـای طوری(. بهZhang & Wei,2017:386) دهنـدباشد به فراینـدهای شهرنشـینی پاسـ  مناسـبی می
کننـده مذهبشـان کنند که تبیینسکونتی خود را متناسب با مذهب و اعتقادات دینی آرایش داده و از عناصری استفاده می

باشد. تجربه ذهنی گردشگری مذهبی حاصل روند پرورش اجتماعی و درونـی شـدن وجـه دینـی گردشـگری اسـت. امـا 
ای به جامعه دیگر متفـاوت آیند، از جامعهصورت درونی در میصی که در پرورش اجتماعی اولیه بهمضامین و محتویات خا

ها با عملکرد ساخت، حفب تصویر و گسترش آن قادرند که محی  گردشگری را رسانه (.124: 1396 قنبری برزیان،) است
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 در ســطح جهــانی را موجــب شــوند پویــاتر کــرده و بــا قــرار گــرفتن بــر خطــوط تبلیغــاتی آنالیــن تــرویج گردشــگری
(Cantenier,2015:302 ویژگی مهم گردشگری مذهبی این است که فرهنگ، باورها و اعتقادات مدرن و سـنتی را بـا .)

دهد. گردشـگری مـذهبی بامعنـای روحـانی و معنـوی کند و باورها و اعتقادات گذشته را به حال پیوند میهم ترکیب می
سانتوز پنج ویژگـی را بـرای  (.Robinson,2006:65) ارضای نیاز معنوی و روحانی است همراه است و مخاطب به دنبال

های تکمیلی، سـفر بـه مقصـد مکـان برد: داوطلبانه و بدون دستمزد بودن، انگیزه دینی، انگیزهگردشگران مذهبی نام می
 (.Santos,2003:40) مذهبی و سفر به مقصد یک فریضه دینی

 

 ای گردشگری مذهبیه. ویژگی1 شماره جدول

 توضیح ویژگی گردشگری مذهبی

 ویژه با اعتقادات مذهبی قویعموم مردم به کنندگانمراجعه

 هاانگیزه
ختلف یا و ملل م قوامزیارت، انجام دادن اعمال مذهبی و مناسک دینی واجب و غیر واجب، دیدن مراسم مذهبی ا

 نایی با ادیان، ادای نذرشرکت در آن، فیض معنوی، مالقات با بزرگان دینی، آش

 یهای مذهبی و دینبدون محدودیت زمانی، اما مراجعه بیشتر در مناسبت زمان مراجعه

 مقصد
های و آیین ری مراسمرگزاباماکن دارای قداست و مقام معنوی نظیر مقبره ائمه و بزرگان، مساجد و کلیساها، محل 

 مذهبی

 تکرارپذیری
 رگاه امام رضا نظیر باویژه در مورد مکان با قداست باالارای تکرارپذیری زیاد بهبرخالف سایر انواع گردشگری، د

 ع( و کربال)

 ایینپتر در میان طبقات متوس  و بدون محدودیت، اما رایج طبقات اجتماعی و اقتصادی هدف

 ویژگی طبیعی و اقلیمی هدف
ننده ل تشدیدکعام لیمی، هرچند ممکن استبرخالف سایر انواع گردشگری، مستقل از عوامل طبیعی و شرای  اق

 باشد.

 ترین و ماندگارترین شیوه گردشگریقدیمی قدمت و پایداری

 ویژگی خاص
ن فردی، نی و ایماهای معنوی و روحی، تعمق باورهای دیعامل پیوند و تعامل ملل و مذاهب، مقام معنوی، جنبه

 محیطیسوء کمتر زیست مذهبی، آثار -نگیاندازهای فرهپیوند طبقات اجتماعی مختلف، ایجاد چشم

 63: 1395نژاد و همکاران، منبع: حاتمی

 

های گردشـگری، جـو زیرسـاخت ری است.های منطقه گردشگمنظور از عوامل کششی، ادراك گردشگران از جذابیت
گردشگری و سایر  یافتگی خدمات، مشهور بودن منطقهونقل، توسعهمکان، محی  اجتماعی، رفاه و آرامش گردشگر، حمل

گردد تا گردشگران بهتـر (. عوامل کششی منجر می112: 1395 پور،حسینی) عوامل مرتب  ازجمله عواملی کششی هستند
د در حضـور مجـد مقصد گردشگری خود را انتخاب کنند. کیفیت و تنوع عوامل کششی الگویی است که گردشگران را به

ضـا، فیت عزاداری، کیفیـت مکـانی و محیطـی ففیت برگزاری مراسم، کیسازد. در گردشگری مذهبی کیمکان ترغیب می
باشـد. ر میای، پذیرایی، اسکان مذهبی در انتخاب و حضور مجدد اثرگـذاکیفیت خدمات مختلف بهداشتی، درمانی، رسانه

شگری دارد ردمقصد گ باوجوداینکه در گردشگری مذهبی عوامل معرفتی، دینی و اعتقادی تأثیرگذاری بیشتری در انتخاب
توانـد رضـایت خـاطر فضـایی می -حال عوامل روانی ناشی از فضای معنوی گردشگری همراه باکیفیت مکـانیولی بااین

قصـد متر کرده و منجر به ایجاد خاطره معنوی و روحی مطلوب از حضور در گردشگران از فضای گردشگری را محسوس
 شده و به بازتولید گردشگری منجر شود.

 
 هشپژو روش

های کششی فضای شهر زنجان در مراسـم مزبـور تحلیلی به بررسی عوامل و شاخص -پژوهش حاضر به روش توصیفی
ها در پژوهش به شیوه پرداخته و نقش این عوامل در توسعه گردشگری مذهبی را تبیین نموده است. روش گردآوری داده

های پـژوهش از مطالعـات وین مبـانی نظـری، شـاخصکـه جهـت تـدطوریباشـد. بهای، اسنادی و میدانی میکتابخانه
ها اسـتفاده گردیـد. جهـت بـه دسـت آوردن اطالعـات محـدوده نامه و پژوهشای در غالب کتب، مقاالت، پایانکتابخانه

شده است. بـا توجـه بـه اینکـه جامعـه آمـاری نامه استفادهموردپژوهش نیز از روش میدانی با چارچوب مشاهده و پرسش
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شـده غیر ساکن شهر زنجان( حاضر در مراسم را شامل می) حدود و نامعلوم و شامل تمام گردشگران غیربومیپژوهش نام
است. لذا به دلیل عدم وجود اطالعات مناسب در خصوص تعداد گردشگران وارده و نامعلوم بودن حجـم جامعـه، از روش 

نامه، ا اسـتفاده از فرمـول زیـر و لیکـرت بـودن پرسـشکه بطوریتعیین حجم نمونه در جامعه نامعلوم استفاده گردید. به
و  %95سطح اطمینان  نیهمچن .. این مقدار بیشینه انحراف معیار استستفاده شدا 66/0قدار و از م انحراف معیار آن برابر

 .در نظر گرفته شد 01/0دقت برآورد 
  

 
 

Zα/2 = 1/96, ε = 0/01, σ=0/66 => n = 170 

 
نمونـه  160نامه تکمیـل شـد. از ایـن تعـداد نمونه بوده که در قالب پرسـش 170آمده برابر با تدسلذا حجم نمونه به

 4 ها پژوهش با توجه به مطالعات صورت گرفتـه دراطمینان بررسی گردیده است. شاخصطور کامل و قابلنامه بهپرسش
افزایـی و مـدیریت )انسـجام نهادهـا، هم (نونقل، بهداشت و درماپذیرایی، اسکان، پارکینگ، حمل) بخش خدمات رفاهی

 انتظـامی -نظـم عملکـردی(، خـدمات ایمنـی ضـایی،ف -هماهنگی نهادها، مشارکت نهادها، نظم زمـانی، نظـم مکـانی
خـدمات  سازی معابر، کنترل انتظامی و حضور مأمورین، کنترل امنیتی محسوس و نامحسوس، کنترل ترافیـک( ومناسب)

ای ای خبرگـزاری، پوشـش رسـانهای، حضور خبرنگاران، پوشش و انتقال رسـانهشت مداوم رسانهبردا) تبلیغاتی -ایرسانه
(. 2 جـدول) بندی و موردبررسـی قـرار گرفـتتقسـیم (آرایی بصری، طراحی فضای دیـداریهای تلویزیونی، صحنهشبکه
بـرای پاسـ  سـؤال ) ایری تی تک نمونهپیاده شده و با استفاده از آزمون آما SPSSافزار شده در نرمآوریهای جمعداده

هـا بـر آن ها با همدیگر و اثـرعواملی کیفی مؤثر بر گردشگری مذهبی( آزمون پیرسون )برای سؤال نحوه ارتباط شاخص
( بـر توسـعه گردشـگری مـذهبی هامیـزان اثرگـذاری شـاخص گام )برای تبیین سـؤالبههم(، رگرسیون چند متغیره گام

کارگیری نامه حاصـل مطالعـات نظـری و بـها صورت پذیرفت. روایی متغیرهای مورداستفاده پرسـشهوتحلیل دادهتجزیه
مستندسـازی شـده اسـت.  2 دولصـورت خالصـه در جـکه به متغیرهای پژوهش توس  پژوهشگران مختلف بوده است،

های شـاخص ای مجمـوعاخ برهمچنین پایایی پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ به دست آمد. مقدار آلفای کرونب
 68/0برای مـدیریت فضـا  71/0باشد. این مقدار برای شاخص خدمات رفاهی فضا برابر با می 77/0ابزار پژوهش برابر با 

باشد که نشان از مطلوبیـت نسـبی پایـایی می 76/0ای برابر و پوشش رسانه 85/0خدمات ایمنی، انتظامی و امنیتی برابر 
 باشد.ابزار پژوهش می
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 های کیفیت کششی فضای شهری در توسعه گردشگری مذهبیهای و گویه. مستندسازی شاخص2 شماره جدول
 شاخص گویه 2012 1398 2015 1395 1395 1390 2017 1397 1394 1395 2005 1394 1394

 نژادحاتمی راندفری سلطانی آیتی
 میرنجف
 موسوی

 ژانگ پیرعلی
ضرغام 
 بروجنی

 عربشاهی
پیری 
 عقدایی

 کوبان میرآبادی کانتیمیر
خدمات 
 پذیرایی

 خدمات
رفاهی 
 فضا

 
* 

- - - 
 
* 

- - - * - - - * 
خدمات 
اسکان 
 مسافران

* - - - * - - - * - - - * 
خدمات 
 پارکینگ

*    *    *    * 

خدمات 
ونقل و حمل

جابجایی 
 مسافر

 
* 

   *    * *   * 

خدمات 
بهداشت و 
نظافت 
 محی 

*    *    * *   * 
خدمات 
درمان و 
 سالمت

*     *  *      
انسجام 
عملکردی 
 نهادها

 مدیریت
 فضا

*     *  *      
هماهنگی 
 نهادها

*     *  *      
مشارکت 
 نهادها

*     *  *      
 -نظم زمانی
مکانی 
 هامراسم

*     *  *      

نظم 
عملکردی 
کالبدی 
 هافعالیت

*     * * *      

 آرایش
 -مکانی
فضایی 
ها و فعالیت
 مراسم

  * *         * 
سازی مناسب
 معابر

خدمات 
 ایمنی،
انتظامی 
و امنیتی 
 فضا

*      *       
چیدمان 
 مبلمان

*  * *          
کنترل 
 انتظامی

 * 
 
 

 *      * *  

پوشش 
ای رسانه
های شبکه

 مجازی

پوشش 
 ایرسانه
فضا 
 شهری

 *   *      * *  
ش پوش
ای رسانه

 خبرنگاران

 *   *      * *  
پوشش 

 ای صدارسانه

 *   *       *  
پوشش 
ای رسانه
 سیما

 *   *      * *  
برداشت 
 مداوم

 *   *      * *  
پوشش 

 ای ملیرسانه

 *   *      * *  
پوشش 
ای رسانه
 المللیبین

 *   *  *    * *  
آرایی صحنه
 -بصری
 نمایشی
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 دوده موردمطالعهمح
ر عنوان مرکز استان در نیمه شمال غربی کشور واقع گردیده است. این شـههزار نفر به 430 برشهر زنجان با جمعیت بالغ
بیـت پیـامبر اکـرم واسته از مکتب تشیع در برگزاری اعیاد و مراسم مختلـف اهلاسالمی بر خ -با توجه به اعتقادات دینی

هـا در مسـاجد عزاداری هـا،ی است. مراسم عزاداری ماه محرم این شهر و برگـزاری هیئت)ص( دارای شهره ملی و جهان
ون، احمدیه و عصر تاسوعا، زینبیه اعظم، فاطمی حسینیه اعظم( در) های عزاداری یوم العباسمختلف شهر، برگزاری دسته

اداری سـاده، به دلیل مراسم عز فته وو شعور حسینی لقب گر عنوان شهر شورمانند آن منجر گردیده است که این شهر به
با حضور وزیر فرهنـگ و ارشـاد  1387عنوان دهمین میراث فرهنگی کشور در اسفندماه سال آالیش و انبوه، بهخاص، بی

ان نمـاد اشورا زنجـعاسالمی ثبت شود. دسته عزاداری حسینیه اعظم در عصر تاسوعای حسینی و زینبیه اعظم در فردای 
 -باشـد. ایـن مراسـم دینـیمندی و عرض ارادت به سیدالشهدا و اصـحاب آن میاز مردم برای بهرهحضور خیل عظیمی 
صـورت پیوسـته، باشد کـه عمـدتاً بههای دیگر و خارج از کشور میشمار گردشگران استانی، استانآئینی شاهد حضور بی

ای، گردشگران بیشتری را به شـهر چهره و رسانهراسم حضور یافته و هرساله با تبلیغات چهره به ای و مکرر در این مدوره
های مجازی، دیداری و نوشتاری، شـاهد پخـش که این مراسم عالوه بر بازتاب گسترده در رسانهطوریکنند. بهدعوت می

 های ملی و خارجی تلویزیونی است.زنده مراسم از شبکه
 

 
 محدوده برگزاری مراسم در شهر زنجان نقشه .1 شماره شکل

 

 هاث و یافتهبح
درصـد  83سـال اسـت کـه  45دهد که میـانگین سـنی گردشـگران های عمومی پژوهش نشان مینتایج حاصل از یافته

دهندگان گردشـگران درصد پاسـ  58شده حدود نمونه بررسی 160باشند. از تعداد درصد زن می 17دهندگان مرد و پاس 
های صـد از اسـتاندر 10البـرز، درصـد تهـران و  11جوار،های همندرصد استا 13بومی استان )غیر ساکن شهر زنجان(، 

باشـند. بـه لحـا  درصد نیز گردشگران خارج از کشـور ماننـد ترکیـه، آذربایجـان، عـراق، پاکسـتان می 8جوار و همغیر
ز صـد بـاالتر ادر 43درصـد دیـپلم و  44سوم راهنمـایی(، ) درصد گردشگران دارای تحصیالت زیر سیکل 15تحصیالت 
درصد دارای شغل  53صورت گروهی یا خانوادگی در مراسم حاضرشده و بیش از درصد گردشگران به 90باشند. دیپلم می
گران خارج از استان روز بوده که این تعداد برای گردش 65/1ای ماندگاری در شهر زنجان اند. میانگین تعداد روزهآزاد بوده

مندی باشد. تعداد دفعات حضور گردشگران در شهر زنجان جهت بهرهروز می 3روز و برای گردشگران خارج از کشور  5/2
 بار است. 5/7طور میانگین از مراسم مذهبی نیز به

ها کششـی و در جهت بررسی سؤال تأثیرگذاری عوامل کششی فضای شهری در گردشگری مذهبی، ارتباط شـاخص
ی، و یکپارچگی فضای شهری در توسـعه گردشـگری مـذهب ها در گردشگری مذهبی با فرض انسجاممیزان اثرگذاری آن

ها در توسعه گردشگری مـذهبی های کششی فضای شهری و میزان اثرگذاری آنارتباط پیوسته، مرتب  و معنادار شاخص
 یده است.گام استفاده گردبهای، پیرسون و رگرسیون چند متغیره گامشهر زنجان از مدل آماری تی تک نمونه
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درصـد نشـان  95های چهارگانه در سطح اطمینـان ای برای شاخصکارگیری آزمون تی تک نمونهز بهنتایج حاصل ا

که امکانات طوریباشد. بهباالتر می (:Test value 3شده )های چهارگانه از حد استاندارد تعییندهد میانگین شاخصمی
ای فضـای شـهری بیشـترین مات پوشش رسـانهها کمترین برخورداری و خدو خدمات رفاهی در مقایسه با دیگر شاخص

های چهارگانه برابر درصد برای شاخص 95آمده ضریب اطمینان دستباشد. سطح معناداری بهسطح برخورداری را دارا می
شـود. بررسـی آمده ثابت میدست، معناداری میانگین به05/0باشد که با توجه به پایین بودن از مقدار می:Sig 000/0با 

ونقل و جابجایی مسافر دهد در شاخص خدمات رفاهی، متغیرهای ارائه خدمات و خدمات حملها نشان میشاخص درونی
شده اسـت. تر از حد استاندارد تعیینسازی پایینو در شاخص کنترل ایمنی، انتظامی و امنیتی متغیر کنترل ترافیک و روان

ه ونقل مسافر منجر به افت کیفیت خدمات رفـاهی شـدملدهد ضعف خدمات پارکینگ عمومی و حاین موضوع نشان می
های باشـد. بـا توجـه بـه بـاال بـودن شـاخصمی 3.75های موردبررسی درمجموع میانگین شاخص (.4 و 3 جدول) است

لحـا  تعـداد  (، ضریب جذب گردشگری مذهبی با:3test valuچهارگانه کیفیت کششی فضای شهری از حد استاندارد )
 باشد.توسعه میدشگران در مراسم مذهبی درحالدفعات حضور گر

 

 های کشی فضای شهری در توسعه گردشگری مذهبیای شاخص. نتایج آزمون تی تک نمونه3 شماره جدول

3Test Value = 

 هاشاخص

 

t 

 

df 

 

Sig. (2-tailed) 

 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

 1495/0 0275/0 0885/0 005/0 159 866/2 رفاهی خدمات

 8432/0 7360/0 7896/0 000/0 159 085/29 مدیریت فضا

 8958/0 7855/0 8406/0 000/0 159 092/30 ایمنی، انتظام و امنیت

 3112/1 1982/1 2547/1 000/0 159 870/43 ای فضارسانه پوشش

 7796/0 7072/0 7437/0 000/0 159 547/40 مجموع

 

 ای متغیرهای کشی فضای شهری در توسعه گردشگری مذهبی. نتایج آزمون تی تک نمونه4 شماره جدول 

 متغیرها هاشاخص

3Test Value = 

t df 
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

خدمات 
 رفاهی

 63/0 47/0 55/0 000/0 159 940/13 پذیرایی خدمات

 24/0 03/0 14/0 012/0 159 533/2 گردشگران اسکان

 -05/1 -25/1 -15/1 000/0 159 -861/21 شهر در پارکینگ خدمات

 -24/0 -51/0 -38/0 000/0 159 -565/5 مسافر جابجایی خدمات

 69/0 52/0 61/0 000/0 159 929/13 محی  نظافت و بهداشت

و  درمانی خدمات ارائه
 سالمت

594/22 159 000/0 76/0 70/0 83/0 

 مدیریت
فضای 
 شهری

 82/0 67/0 74/0 000/0 159 120/19 مراسم عملکردی انسجام

 91/0 80/0 86/0 000/0 159 775/30 نهادها هماهنگی

 04/1 91/0 98/0 000/0 159 810/31 نهادها مشارکت

 06/1 85/0 96/0 000/0 159 416/17 مراسم مکانی-زمانی نظم

 کالبدی عملکردی نظم
 هافعالیت

941/7 159 000/0 51/0 39/0 64/0 

 79/0 60/0 69/0 000/0 159 286/14 مراسم فضایی -مکانی آرایش

خدمات 
ایمنی، 
 انتظامی
 و امنیت
فضای 
 شهری

 48/0 30/0 39/0 000/0 159 693/8 معابر سازیمناسب

 70/0 54/0 62/0 000/0 159 592/14 مبلمان چیدمان

 34/1 16/1 25/1 000/0 159 777/28 انتظامی کنترل

 78/1 63/1 71/1 000/0 159 236/47 امنیتی کنترل

 -/03 -22/0 -13/0 013/0 159 -502/2 ترافیک -ایمنی کنترل
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پوشش 
 ایرسانه

 فضا شهری

 31/1 09/1 20/1 000/0 159 188/21 ایرسانه مداوم برداشت

 12/1 91/0 02/1 000/0 159 025/19 مجازی هایشبکه شپوش

 ایرسانه پوشش حضور
 خبرنگاران

025/19 159 000/0 02/1 91/0 12/1 

 58/1 43/1 51/1 000/0 159 989/37 صدا ایرسانه پوشش

 78/1 63/1 71/1 000/0 159 236/47 سیما هارسانه پوشش

 سطح در ایرسانه پوشش
 ملی

491/77 159 000/0 89/1 85/1 94/1 

 سطح در ایرسانه پوشش
 المللیبین

638/37 159 000/0 56/1 47/1 64/1 

 23/0 04/0 14/0 005/0 159 856/2 نمایش بصری آرایش صحنه

 

ها از آزمون پیرسون استفاده گردیـد. نتـایج ها با همدیگر و میزان اثرگذاری و اثرپذیری آنجهت تبیین رابطه شاخص
د. ارتباط معنـادار بـا همبسـتگی مثبـت دار شهریدیریت فضای دهد شاخص خدمات رفاهی با شاخص مان میآزمون نش

یابد. شـاخص مـدیریت فضـا که با افرایش کیفیت مدیریت فضای شهری شاخص خدمات رفاهی نیز افزایش میطوریبه
شـش شاخص پو ی و امنیتی وتظامان ضمن ارتباط و همبستگی با شاخص خدمات رفاهی با هر دو شاخص خدمات ایمنی،

ای ارتبـاط معنـادار بـا دار :05/0P-valueدرصد با مقدار سـطح معنـاداری کمتـر از  99و  95نان ای در سطح اطمیرسانه
ای در ارتبـاط باشد. درنهایت شاخص خدمات ایمنی، انتظامی و امنیتی نیز با شـاخص پوشـش رسـانههمبستگی مثبت می

تـوان گفـت از نتـایج می (. با توجه به5باشد )جدول درصد می 99ستگی مثبت با سطح اطمینان معنادار بوده و دارای همب
جز شاخص خدمات رفاهی که صرفاً با شاخص مدیریت فضا در ارتبـاط و همبسـتگی اسـت مـابقی ها، بهمجموع شاخص

باشـند. بنـابراین بـر همدیگر میدرصد دارای همبستگی مثبت و ارتباط معنادار با  99یا  95ها در سطح معناداری شاخص
ها با همدیگر دارای ارتباط معنادار، پیوسـته و مـرتب  بـه هـم بـوده و بـا طورکلی شاخصاساس نتایج آزمون پیرسون، به

 یابند.همدیگر عملکرد می
 

 نتایج آزمون پیرسون سنجش کیفیت کششی فضای شهری در توسعه گردشگری مذهبی .5 شماره جدول

 ایرسانه خدمات انتظامی -امنیتی خدمات مدیریتی خدمات رفاهی اتخدم آماره شاخص

 خدمات رفاهی
Pearson Correlation 1 483/0 (**) 106/0- 136/0- 

Sig. (2-tailed) . 000/0 182 088/0 

N 160 160 160 160 

 مدیریت
 فضای شهری

Pearson Correlation 483/0 (**) 1 223/0 (**) 291/0 (**) 

Sig. (2-tailed) 000/0 . 005/0 000/0 

N 160 160 160 160 

خدمات ایمنی، 
 انتظامی
 و امنیت

 فضای شهری

Pearson Correlation 106/- 223/0 (**) 1 570/0 (**) 

Sig. (2-tailed) 182/0 005/0 . 000/0 

N 160 160 160 160 

 ایپوشش رسانه
 فضا شهری

Pearson Correlation 136/0- 291/0 (**) 570/0 (**) 1 

Sig. (2-tailed) 088/0 000/0 000/0 . 

N 160 160 160 160 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

گام بـهها بر توسعه گردشگری مذهبی شهر زنجان از رگرسیون چند متغیره گامبرای سنجش میزان اثرگذاری شاخص
(، مدیریت فضا و R2:596/0درصد ) 60حدود شهری  فضایدهد، شاخص مدیریت ه گردید. نتایج حاصل نشان میاستفاد

 90یتـی و مـدیریت فضـا امن (، خدمات رفاهی، ایمنـی، انتظـامی،R2:828/0درصد ) 83خدمات ایمنی، انتظامی و امنیتی 
ذکر اسـت کننـد. شـایانرا تبیـین و توجیـه میواریانس متغیر وابسته توسعه گردشـگری مـذهبی  از (،R2:907/0درصد )
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 (.6جدول اند )( متغیر وابسته گردشگری مذهبی را تبیین کردهR2:000/1) درصد 100های چهارگانه تواما مجموع شاخص

 

ی گام تبیین متغیر وابسته گردشگری مذهبی و متغیرهای چهارگانه کشش فضابه. نتایج رگرسیون چند متغیره گام6 شماره جدول

 شهری

Model R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R 
Square 

Change 

F Change df1 df2 
Sig. F 
Chang

e 

1 
772/0 

(a) 
596/0 594/0 14783/0 596/0 261/233 1 158 000/0 

2 
910/0 

(b) 
828/0 825/0 09692/0 231/0 555/210 1 157 000/0 

3 
952/0 
© 

907/0 905/0 07135/0 080/0 756/133 1 156 000/0 

4 
000/1 

(d) 
000/1 000/1 00000/0 093/0 

000/
21608801759912500 

1 155 000/0 

a Predictors: (Constant), مدیریت فضا 

b Predictors: (Constant), امنیتیایمنی،  خدمات ,مدیریت فضا  انتظامی -

c Predictors: (Constant), امدیریت فض ایمنی، خدمات , فضا رفاهی خدمات ,انتظامی -امنیتی   

d Predictors: (Constant), و انتظام ، ایمنی،مدیریت فضا فضا رفاهی خدمات ,امنیت  فضا ایرسانه پوشش ,  
0/2160880175991200 

گردشـگری مـذهبی نشـان ر توسـعه دبرای ارزیابی کیفیت کششی فضای شهری  های بکار برده شدهدر کلیت آماره
 دهد:می

 ( 3شـده )عـدد از حد اسـتاندارد تعیین 74/0های کششی فضای شهری زنجان با اختالف میانگین مثبت شاخص
 تر است.ها برای ایجاد شرای  مطلوبباالتر بوده و ولی نیازمند توسعه زیرساخت

 ن اخـتالف از اسـتاندارد را داشـته و المللی بیشـتریای ملی و بینش رسانههای کششی فضا، پوشدر بین شاخص
 باشد.می 25/1شده برابر با که اختالف آن از حد میانگین تعیینطوریدهد بهتری را نشان میوضعیت مطلوب

 ونقل و غیره منجر گردیده است که مقـدار اخـتالف از ها مانند پارکینگ، اسکان، پذیرایی، حملضعف زیرساخت
که در دو طوریبه شده قرار بگیرد.نلبه مرزی حد تعیی در 08/0و با داشتن اختالف شده کم شده استاندارد تعیین

شـده عیینتسـتاندارد متغیر پارکینگ و خدمات جابجایی مسافر مقدار اختالف میانگین منفی شده و کمتر از حـد ا
 است.ناپذیر فضای شهری ونقل ضرورت اجتنابهای رفاهی و حملباشد. لذا توجه به زیرساختمی

 ت پایین حد جز سه متغیر کنترل ایمنی و ترافیک، خدمات جابجایی مسافر و پارکینگ در وضعیدر بین متغیرها به
 ونقل شهر زنجان در پشتیبانی از مراسم را دارد.اند که نشان از ضعف خدمات حملاستاندارد قرارگرفته

 یکـدیگر  د دارای ارتباط معنـادار بـوده و بـادرص 95یکدیگر در سطح اطمینان  های موردبررسی عمدتاً باشاخص
ها منجـر بـه افـت ها به همدیگر را نشان داده و افت کیفـی شـاخصاند. این امر وابستگی شاخصعملکرد یافته

 شود.ساز میکیفی ظرفیت کششی فضای شهری را سبب

 درصـد گردشـگری  60ش از طور جداگانـه بـیهای کششی فضا بهبر اساس نتایج رگرسیون چند متغیره، شاخص
کننـده های تبیینکـه واریـانس مجمـوع شـاخصطوریباشند. بهمذهبی را تبیین نموده و اثرگذار بر همدیگر می

 باشد.درصد می 100گردشگری مذهبی 

 های چهارگانه کششی فضا بر شاخص توسعه گردشگری مـذهبی در رگرسـیون بررسی میزان اثرگذاری شاخص
 37بـیش از  ها بر توسعه گردشگری معنادار و نزدیک به هم بوده و عمدتاًثیر شاخصچند متغیره نشان داد که تأ

حال بیشترین اثر مربوط به شاخص خدمات رفاهی است باشند. باایندرصد بر توسعه گردشگری مذهبی مؤثر می
شاخص های دیگر مشهود بود. ضروری است های باال نیز ضعف این شاخص در مقایسه با شاخصکه در بررسی

 د.های مشخص بهبود یابخدمات رفاهی فضای شهری مورد بازبینی قرارگرفته و با تهیه راهبرها، برنامه
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 گیرینتیجه
فرهنگ بـر خواسـته از اعتقـادات  انتقالعنوان نوعی از صنعت گردشگری نقش مهمی را در مطالعه گردشگری مذهبی به

گـذارد. ایـن نـوع رافیایی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی برجای میدینی جامعه داشته و اثرات چشمگیری را در فضای جغ
درصـد  40گردشگری به دلیل ماهیت تقدس مآبانه و التقاطی خود با مباح  دین و مذهب، توانسته است انگیزه بـیش از 

نه را به درصد گردشگران ساال 80گردشگران جهانی را به خود اختصاص داده و در کشورهای اسالمی مانند ایران بیش از 
های اخیر بر مباح  گردشـگری مـذهبی نشـان از های دانشگاهی در سالخود اختصاص دهد. تمرکز مطالعات و پژوهش

ریزی بر آن را بیشتر نمایان ساخته است. در این تغییر روند و ساختار توجه به این نوع از گردشگری بوده و ضرورت برنامه
ریزی بـرای ارتقـاء سـطح فیت و کشش فضاها در مقیاس شهری و برنامـهراستا بررسی فضاهای گردشگری مذهبی، ظر

منـدی گردشـگران الزم و اساسـی کیفی و کمی فضاها جهت ایجاد فضای مناسب توأم با آسایش و مطلوبیت بـرای بهره
است. این پژوهش باهدف بررسی عوامل تأثیرگذار کششی فضای شهری بر جذب گردشگر مذهبی در دهه محـرم شـهر 

های کششی فضای شهری در شهر زنجان از حد استاندارد دهد: میانگین شاخصان پرداخت. نتایج مطالعات نشان میزنج
های شـاخص در باشـد.( باالتر بوده و همین عامل در افزایش گردشگر بـا نیـت مـذهبی تأثیرگـذار می3شده )عدد تعیین

زنجان بیشترین کیفیت ازنظر گردشگران بوده است. ها از مراسم مذهبی شهر کیفیت کششی فضای شهری پوشش رسانه
های مجازی، نوشتاری، دیداری و شنیداری در زمان مراسم و فضای شهری در شبکهای همتبلیغات و پوشش مداوم رسانه

المللی منجر به ایجاد حس حضور در مبدأ شده و گرایش به حضور فیزیکـی در مقصـد قلمرو جغرافیایی محلی، ملی و بین
مورد از حد  22شهر متغیر کششی فضای  25ای، از اساس نتایج آماره تی تک نمونه بر عنوان گردشگر را باالبرده است.به

فضـای پارکینـگ و توقفگـاه خـودرو  کمبـود باشـند.قبول میاستاندارد باالتر و همه متغیرها دارای سطح معناداری قابـل
بجایی مسافر و همچنین ضـعف کنتـرل ترافیـک منجـر بـه افـت گردشگران، کمبود و افت کیفی سیستم حمل نقل و جا

ریزی و اصـالح و تـأمین کیفیت کششی فضای شهری در تأمین خدمات رفاهی گردشگران شده اسـت. ضـرورت برنامـه
جـوار های همونقـل از اسـتاندولتی، تأمین ناوگان حمل -موارد یادشده مانند استفاده از فضای ادارات و نهادهای عمومی

های کیفیت کششی فضای شهر با همدیگر شاخص غالب صورت مقطعی و رصد و کنترل هوشمند ترافیک الزامی است.به
بـا همـدیگر معنـادار و در جهـت مثبـت ها که همبسـتگی شـاخصطوریاند بهدر ارتباط بوده و با همدیگر عملکرد یافته

های کیفیـت کششـی شاخص ها دارد.سایر شاخص بین صرفاً شاخص خدمات رفاهی همبستگی کمتری باباشد. دراینمی
ها بـر طور یکسان بر گردشگری مذهبی اثرگذار بوده است اختالف فاصـله میـزان تأثیرگـذاری شـاخصفضای شهری به

حال خدمات رفاهی در فضای شهری بیشترین اثرگذاری بر گردشگری مـذهبی را باشد. بااینگردشگری مذهبی اندك می
درصد واریانس متغیر وابسـته گردشـگری  100طور ای چهارگانه کیفیت کششی فضای شهری بههخواهد داشت. شاخص
دهـد باشـد. ایـن امـر نشـان میشده معنـادار میها در سطح اطمینان تعریفاند و ضرایب تعیین آنمذهبی را تبیین کرده

ضریب تعیین را بـاالبرده و  ها مقدارنکننده گردشگری مذهبی شهر بوده و ارتقاء هر چه بیشتر آهای مزبور توجیهشاخص
های یـت بررسـی شـاخصدرنها ها را کاهش داده، گردشگری مذهبی را تقویت خواهد کـرد.اختالف فاصله میان شاخص

شـده در فضـای شـهری دهد که گردشگران مذهبی نسبت به خدمات ارائهمزبور در مراسم مذهبی شهر زنجان نشان می
دهـد گردشـگران های آتـی را دارنـد. مطالعـات نشـان میتمایل به حضور مجدد در سالاحساس رضایت نسبی داشته و 

باوجود نیت و قصد مذهبی حضور در مراسم، در مواجه باکیفیت مناسب خدمات فضای شهری احسـاس لـذت و آسـایش 
عات پیشـین صـورت نمایند. بررسی تطبیقی مطالعه حاضر با مطالخاطر نموده و فضای معنوی و روحانی را بیشتر حس می

عنوان نمونـه در پـژوهش های قبلی است. بـهراستا با یافتههای پژوهش حاضر متناظر و همدهد که یافتهگرفته نشان می
باشد. در پژوهش حاضر نیز دیداری و شنیداری( اثرگذار بر توسعه گردشگری می) یکالم( تأثیر تبلیغات 1397اشراف )پور 

المللی بر توسعه گردشگری مذهبی شهر زنجان مؤثر بـوده ای گسترده در سطح ملی و بینانهتوجه به رسانه و تبلیغات رس
( نیز عوامل عینی اثرگذار بیشتری در مقایسه بـا عوامـل ذهنـی بـر توسـعه 1395همکارانشان )است. در پژوهش آیتی و 

ضر نیز توجه به عناصـر چیـدمانی پژوهش حا در گردشگری شیراز داشته و عوامل بصری نقش مؤثری را ایفا نموده است.
های شهری( آرایش و پیراش فضای گردشگری، نمایش بصری مناسب مراسم و توجـه بـه عناصـر مشـهود و المانفضا )
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( بـه 1393) یسلطانرؤیت عینی اثرگذار بر توسعه گردشگری بوده است. علیرغم اینکه در پژوهش میرنجف مسوی و قابل
ریتی در توسعه گردشگری شهر یزد اشاره گردیده است، در پژوهش حاضر بایـد اذعـان های مدیتأثیرگذاری کمتر شاخص

های مدیریتی فضا مانند انسجام، مشارکت و یکپارچگی عملکردی برگزاری مراسم، اثرگذاری بیشـتری نمود تأثیر شاخص
گردشگری معابد بودایی چین اثر خدمات رفاهی بر  ( که2019) یرسپمانند پژوهش هوانگ و را توسعه گردشگری دارد. به

عنوان ضعف اصـلی داند در پژوهش حاضر نیز خدمات رفاهی مورد ارائه به گردشگران بهرا مؤثر در توسعه گردشگری می
ناپذیر لحا  شده است. در پژوهش مـالزم توسعه گردشگری مذهبی شهر زنجان لحا  شده و ضرورت تقویت آن اجتناب

لزوم توجه به مراکز اقامتی و رفاهی در توسعه گردشگری مذهبی مشهد اشاره گردیده و  ( بر1396همکارانشان )حسینی و 
شده است. در پژوهش حاضر نیز توجـه بـه خـدمات رفـاهی ماننـد خـدمات اسـکان، پـذیرایی از متغیرهـای اولویت داده

( نیز ضعف رضـایت 1396) ای پیشنهاد گردیده است. همچنین در پژوهش یوسفیموردبررسی بوده و به آن اولویت توسعه
شده و شکاف بین اهمیت و رضایت از خدمات رفاهی و کیفیت خدمات مورد ارائه برای گردشگران شهرستان بیرجند اشاره

شده است. در پژوهش حاضر نیز موضوع میزان و نحوه ارائه خدمات رفاهی و خدمات پشتیبانی برای گردشگران آن حاصل
 ار داشته و لزوم توجه به آن تأکید شده است.های مرزی حد متوس  قردر لبه

 

 تقدیر و تشکر
 .بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است
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