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تاریخ پذیرش1931/12/11 :

چکیده:
گردشگری در آرامستان ها ،یکی از اشکال خاص و خرد از گردشگری فرهنگی بوده و بنابر مکان مورد
بازدید و یا انگیزهی گردشگر میتواند با اشکال دیگری از گردشگری نظیر گردشگری جنگ ،شجرهنامه ،حزن
و اندوه ،و در مواردی خاص مانند تختفوالد ،گردشگری مذهبی و معنوی همپوشانی داشته باشد .این
آرامستان ،به عنوان یکی از قدیمیترین و مقدسترین آرامستانهای اصفهان و جهان اسالم ،قابلیتهای
زیادی در حوزهی گردشگری دارد؛ از جمله میتوان به فضای معنوی و کثرت مشاهیر مدفون در آن ،تاریخی
بودن و قدمت مکان ،مکانی برای یافتن ریشهها ،مکانی برای انجام مطالعات تاریخی ،فرهنگی ،هنری و
جامعهشناختی ،تنوع سبک های معماری آرامگاهی و وجود سایر اشکال هنری مانند خط ،نقاشی ،حجاری و ...
اشاره کرد.
این پژوهش با هدف شناسایی مخاطبان بالقوه و بالفعل مجموعه و نیز طراحی سناریوهای احتمالی به
منظور توسعهی گردشگری در آن و انتخاب برترین سناریو برای دستیابی به این مهم انجام پذیرفته است .این
پژوهش عالوه بر مطالعات اسنادی ،از مطالعات میدانی با کمک مشاهده ،مصاحبه با کارشناسان و خبرگان
مرتبط و نیز تکمیل پرسشنامه نزد گردشگران بالقوه و بالفعل مجموعه و گروه خبرگان بهره برده است.
مطالعهی وضع موجود به طراحی چهار سناریو در طول پژوهش منجر گردید :سناریوی اول :ادامهی رویهی
فعلی ،سناریوی دوم :تاکید بر توسعه و بهبود زیرساختهای فیزیکی و انسانی ،سناریوی سوم :تاکید بر
توسعهی و بهبود برنامههای بازاریابی با تاکید بر انتخاب بازار هدف و جذب گردشگر ،و سناریوی چهارم:
 1عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
 2استادیار دانشگاه هنر اصفهان
 3نویسنده مسئول :دانشآموخته مدیریت جهانگردی ،دانشگاه هنر اصفهان ()ttourism67@yahoo.com
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تعریف فعالیتهای جدید و ایجاد تنوع در عرضه مجموعه به گردشگران .در نهایت ،گرچه از نظر خبرگان هر
چهار سناریو حائز اهمیت است اما سناریوی دوم به عنوان سناریوی برتر انتخاب و راهکارهای مناسب جهت
توسعهی گردشگری در مجموعه تاریخی ،فرهنگی و مذهبی تختفوالد پیشنهاد شده است.
کلیدواژهها :گردشگری با عالیق خاص ،گردشگری مذهبی ،گردشگری در آرامستان ،تخت فوالد.

 .1مقدمه
«مرگ یک دارایی فرهنگی است که معموالً در روانشناختی گردشگری معاصر یافت میشود.
ویژگی درحال تغییر مصرفکنندگان ،گردشگری را به کشف فضاهای جدید هدایت میکند،
فضاهایی که اغلب آشنا هستند ولی نسبتاً ناقص مستند شده و مورد مطالعه قرار گرفتهاند».
(تاناز ) 22 :2113،1همین گفته ی تاناز حاکی از آن است که بسیاری از عناصر و پدیدههایی که در
یک فرهنگ وجود دارند ،قابلیت تبدیل شدن به یک جاذبهی گردشگری را دارند و این وظیفهی
برنامهریزان ،سیاستگذاران و عرضهکنندگان گردشگری است که با شناسایی این قابلیتها از یکسو
و نیاز گردشگران از سوی دیگر جهت بهرهبرداری مناسب از این قابلیتها اقدام نمایند .آرامستانهای
تاریخی ،به عنوان بخشی از هویت تاریخی و ملی یک جامعه ،یکی از عناصری است که میتواند در
فهرست جاذبههای گردشگری در یک مقصد ایفای نقش نماید.
متون ،آغازگر گردشگری در آرامستان را آرامستان تاریخی و فرهنگی پرالشز فرانسه از اوایل قرن
نوزدهم میالدی میدانند که طبق گفته اریک ونبروکس )11 :2111( 2ساالنه دو میلیون گردشگر را
به خود جذب کرده است .ایران با وسعت و قدمت خود ،نمونههای بسیار زیادی از این آرامستانها را
در خود جای داده که میتواند به عنوان جاذبهای گردشگری مطرح شود .معرفی قابلیتهای عظیم
کشور در حوزهی گردشگری از دو جهت حائز اهمیت است ،یکی رونق گردشگری داخلی طی چند
سال اخیر و دوم افزایش ورود گردشگران بینالمللی.
هدف از انجام این پژوهش معرفی آرامستانها و بهویژه آرامستان تاریخی ،فرهنگی و مذهبی
تختفوالد به عنوان مجموعهای که قابلیت باالیی درحوزهی گردشگری دارند ،یا به عبارتی معرفی
پدیدهای تحت عنوان گردشگری در آرامستانها است .به این منظور پژوهشگران به طبقهبندی منابع
گردشگری در فضای مذکور و نیز تاکید بر اهمیت و جایگاه آن در توسعهی گردشگری مقصد از
نقطه نظر گردشگران و بازدیدکنندگان ،شناسایی مخاطبان بالقوه و بالفعل آن و همچنین طراحی
سناریوهای احتمالی برای توسعهی گردشگری در چنین فضایی پرداختهاند .الزم به ذکر است که
ماهیت پدیده گردشگری در آرامستانها با اینکه بیش از یک قرن از آغاز آن به طور عملیاتی
می گذرد اما به لحاظ آکادمیک چندان طوالنی نبوده و این محدودیت کار محققان را تا اندازهای
دشوار میسازد .بهویژه این که این مفهوم در ادبیات گردشگری داخلی جدید بوده و آنچه در دست
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است تنها به اشاراتی چند در ارتباط با فضیلت و آداب زیارت اهل قبور از دیدگاه اسالم و ائمه اطهار
(علیهم السالم) و بزرگان دینی و مطالعاتی بر ابعاد هنری و تاریخی آرامستانهای داخلی محدود
میباشد.
در مقالهی حاضر پس از بررسی مبانی نظری گردشگری در آرامستانها ،منابع و قابلیتهای
گردشگری در آرامستان تاریخی ،فرهنگی و مذهبی تختفوالد که حاصل مطالعات و مشاهدات
نویسندگان بوده معرفی شده است .در ادامه از دو پرسشنامه جهت مطالعهی میزان تمایل
گردشگران شهر اصفهان به بازدید از این آرامستان به عنوان یک جاذبه گردشگری و نیز مطالعهی
انگیزه و رفتار بازدیدکنندگان بالفعل مجموعه استفاده گردید .سرانجام با استفاده از خروجی حاصل
از این پرسشنامهها و مصاحبههایی که با مسوولین و کارشناسان پیرامون موضوع انجام گرفت ،به
تدوین چهار سناریو پرداخته شد و نظرات گروه خبرگان در رابطه با این سناریوها مورد ارزیابی قرار
گرفت و سناریوی برتر به منظور نیل به هدف توسعهی گردشگری در مجموعه انتخاب گردید..
.2مبانی نظری
آرامستانها به عنوان بخشی از بافت شهری از دیرباز حائز اهمیت و ارزش بوده و جایگاه خاصی
در شهرسازی ایرانی -اسالمی داشتهاند .آرامستان و آرامگاه و امامزادهها همواره نقش تعیینکننده در
شکلگیری و تکامل شهرهای قدیم ایران داشتهاند (وحیدزادگان )22 :1331،جملهی «معماری  ...از
آراستن گورها  ...آغاز شد» از دورانت( ،)21: 1332به اهمیت فضای گورستان اشارهدارد و آرامستان
را می توان تجلی معمارانه نگرش مردم به پدیده مرگ دانست .در ایران پس از اسالم به تدفین
مردگان پرداخته و مرگ ،گور و در ادامه آرامستان برای افراد اهمیت خاصی دارد و از این رو این
فضا ،ویژگیهای نسل معاصر خ ود را برای آیندگان به نمایش خواهد گذاشت .گورستان منظری
تاریخی و نمادین بهنظر میرسد و میتوان گفت فضای آرامستانهایی که از گذشته بهجا ماندهاند،
در زمره قدیمیترین فضاهای شهری به حساب میآیند (حقیر و شوهانیزاد. )23 :1331 ،
برای هر فردی که به آرامستان قدم میگذارد ،نگرش در نشانهها و نمادهای این فضا همچون
سنگ قبور (هنر فرسک و مجسمهسازی) ،سرودهای که بر آن نقش بسته (ادبیات) و از مرگ و
زندگی میگوید (جهانبینی) و مقبرهها و کلیت فضای آرامستان (معماری)؛ هریک به عنوان
نشانههایی از فرهنگ و تاریخ زمان خود قابل تأمل است .هر یک از افرادی که در این مکان به خاک
سپرده شده اند ،تاریخ و نشانی از حیات خود را بر مزارهایشان یادآور میشوند و هویتی تاریخی
فرهنگی را برای این فضا به همراه دارند .سیری در آرامستانها ،نوع نگرش جامعه به پدیده مرگ را
در زمان خاص خود به نمایش میگذارد؛ و در عین حال مفاهیم مذهبی مختص خود را نیز در این
رابطه بیان می دارد .از این رو آرامستان برای افرادی که به این فضا وارد میشوند باری از هنر،
فرهنگ و تاریخ را بازگو میکند و همچنین این فضا برای نزدیکان و آشنایان تدفینشدگان
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خاطرهانگیز و هویتبخش به شمار میآید (وحیدزادگان )22 :1331 ،با ساماندهی مناسب و احیا
می توان کارکردهای آئینی ،فرهنگی و گردشگری را که در ذات آرامستانها نهفته است ،دوباره رونق
بخشید .دستیابی به چنین اهدافی نیازمند تغییر نگرش نسبت به ساختار فعلی گورستانها در
شهرها است.
تاناز با اشاره به انواع فضاهای گردشگری ،عنوان میدارد یک آرامستان زمانیکه بازدیدکننده
حوزههای ناشناخته و جدید را جستجو و کشف میکند« ،فضای اکتشاف» را در شهر دارد ،در این
زمان آرامستان محل دفن برای ساکنین محلی بوده و مستقیماً مورد عالقه گردشگران نیست ،و
بازدی د افراد از آرامستان برای دالیل آموزشی و تفریحی صورت میپذیرد .در صورتیکه
بازدیدکنندگان بخواهند یادمانهای تاریخی که معموالً به عنوان جاذبه در نظر گرفته میشوند را
ببینند یا انگیزهی ایشان تفریح کوتاه مدت باشد؛ آرامستان در «فضای نفوذ» شهری قرار میگیرد و
تدفین در آن محدود شده و اهمیت تاریخی به دست میآورد ،بهطوری که آرامستان دربرگیرنده
قبور افرادی است که برای جامعهی محلی مهم هستند .در این صورت عملکرد تدفین و گردشگری
به یک اندازه برای آرامستان تعریف میشود .و در نهایت ،زمانیکه آرامستان از یک فضای غیر شهری
به یک فضای شهری تبدیل میشود به عنوان «فضای شهریسازی شده» درنظرگرفته میشود،
آرامستان یک جاذبه گردشگری است که با تسهیالت و ساختمانهای گردشگری احاطه شده و در
آنجا امکاناتی که فعالیتهای گردشگری را حمایت میکنند ،ظاهر میشوند (نظیر مغازههای
سوغات فروشی) آرامستان از محیطی پیرامونی به بخش مرکزی تغییر مییابد و شهر حوزهی
آرامستان را دربر میگیرد .در این صورت آرامستان محوطهای محافظت شده است و تدفین محدود و
یا کال متوقف میشود؛ اینجاست که عملکرد غالب در آرامستان گردشگری است (تاناز)22 :2111 ،
به نظر میرسد ،آرامستان تخت فوالد نیز چنین سیری را طی کرده و اکنون به عنوان بخشی از بافت
شهری خودنمایی میکند .بنابراین ،ضروری است جهت توسعهی گردشگری در آن قدمهای اساسی
و موثری برداشته شود.
برای راه اندازی و اجرای برنامه گردشگری در آرامستان ،مراحل زیر را باید طی نمود و برنامهای
محکم و دقیق ایجاد کرد:
 .1تحقیق در مورد آرامستان مورد نظر در ابعاد مختلف،
 .2مشخص کردن انواع تورهایی که میتواند در آرامستان مورد نظر برگزار شود ،نظیر تورهای
تاریخی ،تورهای هنری و سایر موارد؛
 .3استخدام نیروی کار مورد نیاز برای تورها،
 .1انتخاب فرآیند فروش بلیت به شکلی ساده و موثراز جمله فروش به صورت دستی یا فروش در
سایتهای تفریح و سرگرمی.
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 .5بازاریابی برای این تورها با استفاده از مطبوعات ،وبسایتها ،رسانههای اجتماعی ،فیس بوک و
سایر شبکههای اجتماعی (داویس)25-23 :2113 ،
 .1-2گردشگری در آرامستانها
گردشگری درآرامستانها با گشوده شدن درهای آرامستان تاریخی پرالشز در پاریس فرانسه ،در
اوایل قرن نوزدهم به روی گردشگران آغاز شد و پس از آن آرامستانهای متعدد دیگر در اروپا و
سپس در سراسر جهان به این امر روی آوردند .پرالشز به دلیل اینکه مدفن بسیاری از بزرگان در
حوزهی علم و ادب و هنر و تاریخ فرانسه و البته کشورهای دیگر بود ،مورد اقبال عمومی گردشگران
قرار گرفت .ازجمله آرامستانهای دیگری که پذیرای گردشگران شد میتوان «آرلینگتون» در ایاالت
متحده امریکا ،گورستان زیرزمینی در فرانسه ،آرامستانهای بسکید نیزکی در لهستان ،آرامستان
رِکولِتا در بوینسآیرس ،آرژانتین را نام برد.
دیری نپایید که همین اقبال عمومی گردشگران و شهروندان سبب شد تا کتب ،کتابچهها و
بروشورهای متعددی در زمینه معرفی این آرامستانها چاپ و منتشر شدند .و با توسعه و پیشرفت
فضای مجازی و استفاده روزافزون از چنین فضایی توسط کاربران در سرتاسر جهان وبسایتهایی
برای آنها طراحی شد که بعضاً عالوه بر معرفی آرامستان مورد نظر میتوان بهطور مجازی در آن به
سیر و سیاحت پرداخت و حتی این امکان برای شما وجود دارد که مکان قبر شخص مورد نظر خود
را از سامانه درخواست نموده و سپس با راهنمایی سامانه به زیارت آن بپردازید
گردشگری در آرامستان شکلی خرد از بازار گردشگری با عالیق ویژه در حوزهی فرهنگی است.
رابینسون 1و نوولیی )2115(2در پیشگفتار کتابشان ،گردشگری عالیق ویژه را اینگونه توصیف
میکنند« :اقتصادی از تخیل که در آن تمایالت و فعالیتهای مردم ،هماهنگ ،بستهبندی و فروخته
میشود .خواستهها و آمال یک پرندهنگر ،گلفباز ،شجرهنامه شناس و دوستدار خطوط راه آهن را
میتوان اکنون به فروش رساند؛ به واقع ،اکنون میتوان بلندپروازترین تخیالت را نیز ارضا کرد ».و
نولی ( )2115نیز اظهار میدارد که توسعهی چنین محصوالتی ،بخشی از فرآیند ساختاری
متنوع سازی است که در جریان آن صنعت گردشگری به دنبال تسخیر بازارهای جدید و سودآورتر
است (اسمیت 3و همکاران )123-122 :1331 ،بررسی متون نشان میدهد که گردشگری در
آرامستانها ،عموما به عنوان زیرمجموعهای از گردشگری تلخ /سیاه( 1روجک ،1333رابینسون و
نوولیی ،12 :2115تارلو )13 ،2115،5شناخته میشود که با گردشگری حزن و اندوه( 2تاناز:2113
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 )22نیز به واسطه تمرکز بر «پدیده مرگ» وجوه مشترکی دارد .گردشگری در آرامستان هم چنین
با اشکال دیگری از گردشگری از جمله گردشگری شجرهنامه /1ارث( 2رای و مککاین ،2112 ،2113
رای  ، )2112گردشگری جنگ( 3وینتر ،)123 :2111 ،و در مواردی خاص ،گردشگری مذهبی 1و
گردشگری معنوی 5و نیز گردشگری تاریخی 2نقاط مشترک فراوانی دارد بهطوریکه گاه با توجه به
انگیزهی گردشگر از بازدید از مجموعه میتواند یک یا چند نوع از اشکال باال را در برگیرد.
گردشگری تلخ ،در یکی دو دههی اخیر مطرح شده و نویسندگانی در این حوزه کارهای
پژوهشی خود را با عناوین متعددی ارائه کردهاند .گردشگری تلخ را میتوان توسعهی گردشگری
مرتبط با مکانها و سایتها یا پدیدههای فرهنگی ،میراثی و تاریخی دانست که رگههایی از حزن،
اندوه ،مصیبت و تلخیهای زندگی بشری در آن وجود دارد .برنارن ( )123 :2111در توضیح انواع
گردشگری تلخ ،گردشگری در آرامستان را اینگونه تعریف میکند « :این شکل از گردشگری
نشاندهنده سمت ترسناکتر گردشگری است که از اوایل قرن نوزدهم ظاهر شد .»...گردشگری
حزن و اندوه (سیتون ،2112 ،1332دان و سیتون  )2111به عنوان نوعی از گردشگری تلخ مورد
بحث قرار میگیرد .جایی که مرگ موضوع مورد عالقه است و از «منظر مرگ /اندیشه مرگ»
سرچشمه می گیرد .گردشگری حزن و اندوه ممکن است به عنوان نوع خاصی از گردشگری فرهنگی،
شامل سفر به مکانهایی که مرگ را مستند یا یادآوری میکند ،تعریف شود .بنابراین گردشگری
حزن و اندوه باید از چشماندازهای زیر موردتوجه قرار گیرد .1 :کیفیت یا بزرگی کارهای شخص یا
اشخاص متوفی . 2 ،شخصیت ،تاریخ و تفسیر یک رویداد یا سایت مرتبط با مرگ ،و  .3انگیزهها و
نیازها (آموزش ،احترام ،ماجراجویی ،هیجان ،تفریح) ،وتأثیرات (روانشناسانه ،اجتماعی ،اقتصادی)
(تاناز )23 :2113 ،و همین توضیح کوتاه میتواند به وضوح مبین نقاط مشترک گردشگری در
آرامستان و گردشگری حزن و اندوه باشد.
آرامستانها یکی از مکانهایی است که میتواند فرد را در رسیدن به ریشههای خانوادگی ،علمی
و یا هنری خود رهنمود سازد .مککاین و رای ( )313 :2113معتقدند این بخش به یکی از
بخشهای بزرگ در صنعت گردشگری تبدیل میشود .کسانی که در چنین سفری شرکت میکنند
یا به دنبال شجرهنامه خود هستند و یا ساده تر از آن درپی برقراری پیوند با نیاکان و ریشههای
اجدادی خود .ایندو عنوان می دارند که مدیران گردشگری باید این بخش را به خوبی شناخته و
درپی پاسخگویی به نیازهای این بخش از بازار برآیند.
یکی از انگیزههای اصلی بازدیدکنندگان از مجموعه ،فضای معنوی آن بوده است .به همین دلیل
می توان یکی از اشکال عمده و مهم گردشگری در تخت فوالد را گردشگری معنوی ،بهویژه با
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انگیزهی گردشگری مذهبی و زیارت ،در نظر گرفت .در مطالعات مدرن گردشگری ،گردشگری
معنوی به طور فزاینده مورد بحث قرار گرفته است و دربرگیرنده گردشگری مذهبی و زیارت است
(کوهن2112 ،؛ هاک و جکسون )2112،گردشگری مذهبی گردشگران را تشویق به سفر میکند تا
تعهدات مذهبی خاص آنها را بهبود بخشد (کوهن  ،1332هاک و همکاران )1 :2112 ،گردشگری
معنوی به عنوان پدیده ای در صنعت سفر و گردشگری ارائه شده و با پروژهی خودآگاهی برای بهبود
معنویت تعریف شده است (نورمان )21 :2112،هدف گردشگری معنوی کاوش عناصری از زندگی
معنوی است که در ورای خویشتن فرد قرار دارند و به تعادل جسم و ذهن و روح او کمک میکنند.
این عناصر ممکن است با دین ارتباط داشته یا نداشته باشند .گردشگری معنوی میتواند دربرگیرنده
بازدید از سایتها یا بناهای مذهبی ،چشماندازهای معنوی ،مراکز زیارتی ،دیر هندوها ،خلوتگاهها و
خانقاهها و غیره باشد (اسمیت و همکاران)152 :1331 ،
 .2-2آرامستان تختفوالد اصفهان
تختفوالد با قدمتی دیرین پس از آرامستانهای بقیع و وادیالسالم در نجف اشرف ،شریفترین
و شکوهمندترین مزار جهان اسالم به شمار میآید .این آرامستان در جنوب شرق شهر اصفهان،
مساحتی حدود  35هکتار را در بر گرفته است .وجود قبر منسوب به یوشع نبی یکی از بزرگان قوم
بنی اسرائیل در حدود  2511سال پیش ،بر سابقه تاریخی این منطقه صحه میگذارد .البته این
آرامستان در اعصار پس از اسالم و حدوداً از قرن هفتم یا هشتم هجری مورد توجه بوده ،با آنکه
قدیمیترین اثر به دست آمده از قرن چهارم هجری قمری میباشد .این سرزمین طی دورههای
متمادی حداقل به سه نام شناخته شده بوده است .لساناالرض ،به معنای زبان زمین؛ ذکر این
داستان در آیه  11سوره فصلت در قرآن کریم آمده است .تخت فوالد ،به واسطه وجود مزار بابا فوالد
حلوایی عارف قرن  11ه.ق .و نیز به نام مزار بابا رکنالدین ،به دلیل وجود قبر بابا رکنالدین از
عرفای قرن  2ه.ق( .نیلفروشان)5-1 :1321،
تخت فوالد به عنوان آرامستانی تاریخی ،فرهنگی و مذهبی و با قدمت دیرینهای که دارد
قابلیتهای فراوانی در حوزهی گردشگری به ویژه گردشگری با عالیق خاص دارد .تخت فوالد یکی از
مهمترین آرامستانها در جهان اسالم و بهویژه تشیع بوده ،حدود  2511عارف و عالم و هنرمند و
ادیب را در خود جای داده و از حیث فرهنگی و هنری بسیار غنی میباشد .یکی از ابعاد مهم
تختفوالد جایگاه آن در معرفی تاریخ هنر و معماری این سرزمین میباشد و وجود آثار و ابنیه
معماری با سبک های گوناگون در ادوار مختلف تاریخی به خصوص از دوره صفویه به بعد ،همچون
بناهای آرامگاهی ،مساجد ،آبانبار ،کاروانسرا ،و سایر عناصر معماری چون سقاخانه ،سنگاب و بادگیر
که ایجاد آنها با اندیشه و باورهای دینی و ارزشهای معنوی جامعه پیوند خورده ،شاهدی بر این
مدعاست .هنر خوشنویسی در تختفوالد جایگاهی خاص دارد و وجود نمونههای عالی خوشنویسی
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از اساتید برجسته این ه نر از ادوار متمادی ،این مجموعه را به گنجینه ارزشمند خوشنویسی تبدیل
کرده است .نقوش موجود در آرامستان بطور عمده در دو دسته جای دارد :نقوشی که در تزئینات
بناها بهکار رفته و در کاشی کاریها و گچ بریها قابل مشاهده است و نقوشی که در تزئین سنگ
قبور به زیبایی و ظرافت تمام حجاری شده و بیانگر هنر و سمبلهای جامعه است .مثالً سرو نماد
جاودانگی و مهر و تسبیح نماد ایمان و پاکیزگی است .تختفوالد خود دیوانی است از اشعار و آثار
ادبا و شاعران برجسته ای که عموماً در رثای بزرگان و ماده تاریخ وفات آنان اشعار نغز و زیبایی
سرودهاند و می توان سبکی خاص از شعر را با مضامین عالی معنوی و عرفانی در سنگ قبور و الواح
آن مشاهده کرد (نیلفروشان)53 -35 :1321 ،
تختفوالد به عنوان یک آرامستان مکانی برای یافتن ریشهها و در نتیجه شکلگیری جریان
گردشگری شجرهنامه است .پیشتر در ارتباط با نقش آرامستانها در گردشگری ریشهها یا شجرهنامه
صحبت شده است ،بنابراین میتوان این بخش را ،همانطور که رای و مککاین گفته بودند ،یکی از
بازارهای با پتانسیل باال در نظر گرفت.
 .9پیشینهی پژوهش
نویسندگان مقالهی حاضر در مطالعهی تحقیقات انجام شده در حوزهی گردشگری در آرامستان
به مطالعات دقیق و کاملی برخورد نکردهاند اما مطالعهی پژوهشهایی در این حوزه به منظور
شکل گیری مبانی نظری حائز اهمیت بوده که در ادامه به عنوان پیشینه پژوهش مطرح میشوند.
اسالوج تاناز ( )2111در مقالهای،تحقیقات در حوزهی گردشگری برپایهی آرامستانها را مورد
بازنگری قرار داده و نگرشها به فضای آرامستان را از دیدگاه گردشگری مورد بحث قرار میدهد .این
بازنگری برپایهی ادبیات و مطالعات نویسنده از گردشگری با منبع آرامستانها مثل آرامستانهای
جنگ جهانی اول در بسکید نیزکی است .نویسنده پس از اشاره به تحقیقات مشترک در حوزهی
گردشگری و جغرافیا و ارتباطات میان آرامستان و گردشگری ،به جاذبههای گردشگری در
آرامستانهای بسکید نیزکی در لهستان اشاره میکند .نتایج و آنالیزهای تئوریکی تاناز نشان میدهد
که یک آرامستان میتواند مورد عالقه گردشگران باشد ،گاهی مواقع به عنوان یک منبع گردشگری
می تواند جذابیت گردشگری مکان یا ناحیه مورد نظر را برآورد کند ،و کیفیتهای تاریخی ،فرهنگی،
زیبایی شناختی یا طبیعی مهم آن را ارائه نماید .هر آرامستانی و به خصوص آرامستانهای جدید
قابلیت گردشگری ندارند و یا یک مقصد نیستند .اهمیت یک آرامستان میتواند زمانیکه شخصی که
مورد توجه و احترام عموم بوده در آنجا دفن میشود؛ تغییر کند.
کارولین وینتر ( )2111نیز در مطالعات خود اشاره میکند که بازدید از میدانهای جنگ و
آرامستان های آن ،سنتی دیرینه است که یاد و خاطرات جنگ را زنده نگه میدارد .درحالیکه زیارت
شکل غالب بازدید در چنین سایتهایی بوده ،اما اکنون به جاذبهای گردشگری تبدیل شده است.
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محقق در این پژوهش با بررسی رفتار گردشگران ،در آرامستانهای نظامی ،درمییابد که بیش از 31
درصد گردشگران در مقصد تمایل به بازدید از یک آرامستان نظامی دارند .بررسیها نشان میدهد
مجموعه آرامستانهای مورد بازدید احتماالً با ملیت ،حضور خانواده بازدیدکننده در جنگ و یا
حضور در محلی که جنگ در آن رخ داده ،و یا نزدیکی گورستان به سایتهای بزرگ؛ که برخی از
آنها در مسیر گردشگری مشخص شدهاند؛ ارتباط و وابستگی داشته است.
بریجیتا پسیکا ( ،)2115در مقالهی خود اظهار میدارد که آرامستانهای شهری منابعی هستند
که میتوانند به منظور تنوع بخشی به جاذبههای گردشگری شهر و نیز افزایش غنای تجربه گردشگر
مورد بهره برداری قرار گیرند .نویسنده همچنین به این موضوع اشاره دارد که آرامستانها عموما در
ادبیات گردشگری معاصر تحت عنوان گردشگری سیاه /تلخ معرفی شده و این به غفلت از آنها به
عنوان قابلیتهایی در حوزهی گردشگری فرهنگی منجر میشود .نویسنده در این مقاله سعی کرده
تا با این استدالل که گردشگری در آرامستان سبب میشود یک صفحه نمایش فرهنگی جذاب برای
گردشگران ارائه شود ،این موضوع را مورد اصالح قرار دهد .این مقاله به بررسی نگرش
بازدیدکنندگان خارجی در آرامستان ملی بوداپست پرداخته است .یافتههای پژوهش نشان میدهد
که بازدیدکنندگان آرامستانها را به عنوان جاذبههای پیچیدهای که ارزشهای فرهنگی و طبیعی را
بازنمایی میکنند در نظر میگیرند .پاسخ دهندگان به جنبههای تلخ آرامستانها اشاره نداشته اند و
اگرچه میزان رضایت باال بود اما فقدان بازدیدکنندگان نشانه روشنی است که آرامستان بوداپست تا
کنون به عنوان یک جاذبه گردشگری کم ارزش مطرح بوده است .پاسخدهندگان همچنین کمبود
منابع اطالعاتی دردسترس قبل از بازدید ،بازاریابی ناکارآمد و محیط نامطلوب را مورد انتقاد قرار
دادند.
حقیر و شوهانیزاد ( )1331به این موضوع اشاره میکنند که آرامستانها در اکثر شهرهای امروز
ایران ،به فضاهایی باز در مقیاسهای کالن و خارج از شهرها تبدیل شده وآرامستانهای تاریخی
درون شهرها به گونهای متروک به حال خود رها شدهاند و اثری از پویایی فضای شهری در آنها
دیده نمیشود ،درحالیکه به نظر میرسد میتوان برای فضای شهری با عملکرد آرامستان،
قابلیتهای فراوانی را از جنبههای فرهنگی و اجتماعی درنظر گرفت .نویسندگان با علم بر نقش
فرهنگی و اجتماعی آرامستان ها در شهر و نیز آگاهی از جوانب اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی
توسعهی پایدار ،به بیان راهکارهایی جهت ارتقای نقش آرامستانها در شهرهای ایران به شرح ذیل
پرداختهاند :بازیابی ،احیا و ارتقای کیفی آرامستانهای تاریخی موجود .گسترش این آرامستانها بنا
به موقعیت و کاربریها در اطراف بافت و مکانیابی مزارهای جدید در موقعیتهای مکانی و فضایی
مناسب داخل شهر در قالب کاربریهای متناسب با آنها؛ نظیر کاربریهای فرهنگی و به خاک
سپردن بزرگان در زمینههای همخوان با آن در جوار این فضا و سرانجام بهرهگیری از آرامستان به
منزلهی فضای سبز شهری از آن میان قابل ذکر هستند.
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درمورد خاص آرامستان تخت فوالد نیز مطالعاتی در حوزههای تاریخی ،رجال ،جامعهشناسی،
هنری و زیستمحیطی انجام پذیرفته است که میتوان به پژوهش وحیدزادگان(،)1331
سعیدیان()1325و کتب چاپ شده توسط اساتید و رجالشناسان معاصراز قبیل دانشنامه تخت
فوالد ،یادمان تاریخی تخت فوالد ،گلشن اهل سلوک ،روضه رضوان ،مشاهیر مزار عالمه ابوالمعالی
کلباسی ،بزمگاه دلبران و  ...به منظور معرفی بزرگان مدفون در تخت فوالد اشاره کرد.
 .1روششناسی پژوهش
این پژوهش با توجه به ماهیت و هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش تحلیلی-
توصیفی است .با استفاده از ابزار مشاهده محیطی و نیز همراهی با بیش از چهل گروه بازدیدکننده و
همچنین گردشگران منفرد و خانوادگی در مجموعه ،مصاحبه با مسئولین ،اساتید و کارشناسان
مجموعه تختفوالد و گلستان شهدا ،و مطالعهی اسناد مرتبط از جملهی کتب و مقاالت منتشر شده
در مجالت معتبر داخلی و بیرونی اطالعات مورد نیاز جمعآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
است .در بخش میدانی پژوهش ،پژوهشگران سه جامعه را تعریف کردهاند ،جامعهی اول گردشگران و
بازدیدکنندگان شهر اصفهان (گردشگران و بازدیدکنندگان بالقوه برای مجموعه تخت فوالد)،
جامعهی دوم گردشگران و بازدیدکنندگانی که از مجموعه تخت فوالد بازدید میکنند (گردشگران و
بازدیدکنندگان بالفعل مجموعه) و جامعهی سوم خبرگان (کارشناسان ،مسئولین و اساتید در
حوزه های مرتبط با موضوع) هستند .تالش پژوهشگران بر این بوده است تا در پژوهش حاضر از
روشی مشابه روش طراحی سناریو ،که در نوع خود روش جدیدی است و در حوزهی گردشگری
کمتر مورد استفاده قرار گرفته است ،کمک گیرند .این روش یکی از روشهای برنامهریزی
استراتژیک بوده که در دهه  1351شکل گرفته است .در این روش محقق با استفاده از نتایج حاصل
از ارزیابی محیط صنعت و شناخت وضع موجود ،به ارائه سناریوهایی میپردازد و با آزمون این
سناریوها برترین سناریو جهت دستیابی به اهداف تعریف شده انتخاب میگردد (موسویان:1331 ،
)125
بنابراین ،طی فرآیند پژوهش در اولین گام  321گردشگر و بازدیدکننده در شهر اصفهان به
عنوان گردشگران بالقوه مجموعه ،با استفاده از پرسشنامهای با  3سوال مورد مطالعه قرار گرفتند .به
منظور مطالعهی گردشگران و بازدیدکنندگان بالفعل مجموعه و شناخت انگیزهها ،نظرات و نیازهای
ایشان پرسشنامهای با  23سوال توسط  321پاسخدهنده جمعآوری شد .این پرسشنامه دربرگیرنده
چهار بخش بود ،بخش نخست؛ اطالعات جمعیتشناختی بازدیدکنندگان ،بخش دوم سواالتی که
رفتار ایشان را بررسی میکرد ،بخش سوم نظرسنجی درمورد زیرساختهای موجود در مجموعه و
بخش چهارم به سواالتی که انگیزهی ایشان را برای بازدید از مجموعه روشن مینمود اختصاص یافته
بود .آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه معادل 1/2محاسبه شده و پایایی خوبی را نشان میداد.
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پژوهشگران ،از نتایج این دو پرسشنامه بهره برده و ضمن تدوین چهار سناریو به منظور توسعهی
گردشگری در مجموعه تخت فوالد ،پرسشنامهی دیگری با  31سوال جهت تجمیع آرای خبرگان در
این حوزه طراحی و نظر  23کارشناس و خبره گردآوری شد .ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه
خبرگان نیز معادل 1931محاسبه گردید.
 .5تجزیه و تحلیل دادهها
دادههای حاصل از پرسشنامه گردشگران بالقوه مجموعه تختفوالد (گردشگران و بازدیدکنندگان
شهر اصفهان) و بررسی جداول توافقی (ارائه شده در جدول  )1در هر مورد به اختصار نتایج زیر را
بیان میدارند:
 1/1درصد در اولویتهای بازدید خود به تخت فوالد اشاره کردند 35/1 .درصد از نمونه مورد
مطالعه تخت فوالد را میشناختند و  21/2درصد با آن آشنایی نداشتند 11/3 .درصد تمایلی به
بازدید از مجموعه تخت فوالد نداشتند 22/3 ،درصد عنوان کرده بودند شاید از آن بازدید کنند و
 22/2درصد نیز تمایل به بازدید داشتند؛ بنابراین میتوان حدود  25درصد از گردشگران و
با زدیدکنندگان شهر اصفهان را به عنوان بازار بالقوه برای تخت فوالد در نظر گرفت و آنها را به
مجموعه جذب کرد .این می تواند به این معنا باشد که مجموعه تخت فوالد قابلیت آن را دارد که به
عنوان یک جاذبه گردشگری مطرح شده و مخاطبان خود را جذب نماید.
بررسی نتایج حاصل از جداول توافقی نشان میدهد زنان ،با اختالف کمی بیش از مردان ،تخت
فوالد را میشناختند و تمایل به بازدید از آن دارند .در میان گروههای سنی نیز  21تا  31سالهها و
 31تا  15سالهها بیش از سایر گروههای سنی ،تخت فوالد را میشناختند ولی گروه سنی باالتر از
 25س ال تمایل بیشتری به بازدید از مجموعه داشتند؛ نکته قابل تأمل این است که چه
استراتژیهایی را میتوان به کار بست تا بتوان گروههای سنی دیگر به-ویژه گروههای سنی جوانتر
را بیشتر با مجموعه آشنا کرد ،چراکه بنظر میرسد تخت فوالد با توجه به ماهیت و قابلیتهای
نهفته در آن می تواند و باید به عنوان کالس درسی در فضای باز برای گروههای سنی جوانتر مورد
بهرهبرداری قرار گیرد .نتایج نشان میدهد دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و باالتر به لحاظ آگاهی
و دانشی که دارند مجموعه تختفوالد را به واسطه گنجینههای نهفته در آن بیش از سایر گروههای
تحصیلی میشناسند و همچنین بیش از سایر گروهها تمایل به بازدید از مجموعه دارند ،بنابراین
ضروری است بر توسعهی زیرساختهای آموزشی در مجموعه تاکید شود .گردشگران و
بازدیدکنندگان ساکن شهر اصفهان و داخل استان اصفهان به طور طبیعی بیش از سایر گروهها تخت
فوالد را می شناختند و اما گردشگران ساکن داخل استان اصفهان بیشتر تمایل به بازدید از مجموعه
داشتند .تمامی این آمار بر نقش مجموعه تخت فوالد به عنوان جاذبهای برای گردشگری شجره نامه
صحه میگذارد و به قابلیت تخت فوالد در این حوزه اشاره دارد که باید مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
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جدول( :)1میزان شناخت و تمایل به بازدید از مجموعه تختفوالد توسط گردشگران شهر اصفهان برحسب
عوامل جمعیتشناختی

متغیر جمعیت شناختی

جنسیت

سن

میزان
تحصیال
ت

محل
سکونت

آیا تختفوالد را

آیا تمایل به بازدید از

میشناسید؟

مجموعه دارید؟ (درصد از

(درصد از کل)

کل)

فراوانی
(درصد)
بله

خیر

تمایلی
ندارم

شاید
بروم

حتم ًا
میروم

مرد

51

13/5

32/2

3/1

12/3

31/3

زن

12

13/2

22/3

1/1

11/1

31/2

کمتر از 21سال

2

1/1

5/2

1/3

1/2

1/1

 31 -21سال

32

12/5

13/3

1/2

3/2

13/2

 15 – 31سال

33

12/5

21/5

3/3

3/5

21/3

 25 -15سال

13

3/2

11/3

3

1/2

11/3

 25سال به باال

2

3/3

2/2

1

1/3

5/2

کمتر از دیپلم

11

1/3

2/3

1/1

3/2

2/3

دیپلم و فوق
دیپلم

33

3/2

23/1

3

2/1

21/2

کارشناسی

12

12/2

25/3

5/3

3/2

22/1

کارشناسی ارشد
و باالتر

11

5/3

5/1

1/1

1/2

2/2

شهر اصفهان

11

13/1

1/5

1/1

2/3

3/2

داخلاستان
اصفهان

11

2/1

2/2

1/5

1/1

3

سایر استانها

33

13/1

53/3

3

13/2

11/1

خارج از کشور

2

1/3

1/5

1/3

1/3

2
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نتایج حاصل از آزمون آماری کای دو (ارائه شده در جدول شماره  )2در سطح اعتماد  5درصد
نشان می دهد بین شناخت مجموعه و تمایل به بازدید از آن ارتباط معناداری وجود دارد ،پس
ضروری است جهت افزایش تمایل به بازدید از مجموعه؛ گردشگران و بازدیدکنندگان شهر اصفهان را
با مجموعه بیشتر آشنا کرده و بر فعالیتهای بازاریابی ،تبلیغ و ترویج ،تاکید کرد .آزمونهای آماری
کای دو در سطح اعتماد  5درصد همچنین نشان میدهند که بین جنسیت ،سن ،سطح تحصیالت و
محل اقامت گردشگران با شناخت مجموعه تختفوالد ارتباط وجود دارد و این خود مبین این امر
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است که طبقه بندی گردشگران براساس هر یک از متغیرهای جمعیت شناختی مذکور میتواند به
انتخاب بازار هدف مناسب و انتخاب استراتژیهای صحیح به منظور جذب گردشگر یاری رساند.
جدول( :)2آزمونهای آماری مربوط به گردشگران بالقوه.

جنسیت
سن

آیا تختفوالد را

آیا تمایل به بازدید از

میشناسید

تخت فوالد دارید

آزمون کای دو

3/212

1/325

سطح اعتماد( دو طرفه)

1/151

1/111

آزمون کای دو

3/325

12/351

سطح اعتماد(دو طرفه)

1/153

1/121

آزمون کای دو

2/321

1/331

سطح اعتماد( دو طرفه)

1/133

1/232

آزمون کای دو

1/533

11/312

سطح اعتماد( دو طرفه)

111

1/213

آزمون کای دو

2/211

11/223

سطح اعتماد( دو طرفه)

1/115

1/322

آیا تخت فوالد را

آزمون کای دو

-

22/533

میشناسید؟

سطح اعتماد( دو طرفه)

-

111

میزان تحصیالت
محل اقامت
شغل
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با بررسی داده های حاصل از پرسشنامه گردشگران و بازدیدکنندگان بالفعل مجموعه ،اشاره به
نتایج زیر (جدول شماره  )3مهم و ضروری به نظر میرسد:
آشنایی با مجموعه تختفوالد از طریق دوستان و ابزار تبلیغات دهان به دهان بیش از سایر
موارد بوده و باید از این ابزار مفید حداکثر بهره را برد .میتوان عنوان کرد با توجه به آمار به دست
آمده این مجموعه میتواند یک مقصد گردشگری خانوادگی باشد و بیشترین بازدیدکنندگان آن به
همراه خانواده و یا همکاران و دوستان از آن بازدید میکنند و این که  12درصد از افراد اطالعات
مورد نیاز خود را صرفاً از طریق راهنما و در تورهای گروهی دریافت میکنند موید این نکته است.
تمایل  21درصد از پاسخدهندگان به همراهی با راهنمایان و کارشناسان عالوه بر این که به تمایل
برگزاری تورهای گروهی صحه میگذارد به نیاز مبرم و ضروری بر تربیت کارشناسان و راهنمایان
برای ارائه خدمات در مجموعه نیز تاکید دارد .با توجه به اینکه  12درصد از حجم نمونه مورد بررسی
برای اولین بار از مجموعه دیدن میکنند حاکی از توان مجموعه برای مطرح شدن به عنوان یک
جاذبه دارد و همچنین رقم 52درصد برای افرادی که برای چندمین بار است از مجموعه دیدن
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میکنند نشان دهنده این امر است که مجموعه میتواند به عنوان یک جاذبه ،مشتریان وفادار خود را
داشته باشد به ویژ اینکه از این تعداد 11 ،درصد بیش از هفت بار از مجموعه دیدن کرده بودند.
جدول( . )9پارهای از ویژگیهای بازدیدکنندگان تختفوالد
نحوه آشنایی بازدیدکنندگان با
مجموعه تختفوالد
درصد فراوانی
با همراهی چه کسانی به
مجموعه آمدهاند؟

دوستان

به تنهایی

با دوستان و همکاران

2

53

11

بله

خیر

12

52

بله

خیر

بدون پاسخ

23

3

1

مجموعه بازدید میکنید؟
درصد فراوانی
آیا بازدید از مجموعه را به
دیگران پیشنهاد میدهید؟
درصد فراوانی

درصد فراوانی
میزان تمایل به همراهی با
راهنما
درصد فراوانی

2

5

13

23

2

با خانواده

آیا اولین بار است که از

در مجموعه

مجازی

عمومی

گروهی

موارد

پاسخ

15

درصد فراوانی

نحوه کسب اطالعات مورد نیاز

فضای

رسانههای

تورهای

سایر

بدون

راهنما

بروشور

مطالعات
شخصی

ترکیبی از دو
یا سه مورد

هیچ
یک

بدون
پاسخ

12/5

2/1

12/13

13

13

1/5

بله

خیر

بدون پاسخ

21

15

1
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تمایل  23درصد از حجم نمونه به پیشنهاد بازدید از مجموعه به دیگران نشان میدهد که این
مجموعه می تواند به عنوان یک جاذبه گردشگری مطرح شود .میانگین نظرات گردشگران در ارتباط
با زیرساختهای گردشگری موجود در مجموعه نشان میدهد که اطالعرسانی در مجموعه و
همکاری پرسنل از سایر موارد ضعیفتر بوده و ایجاد حس امنیت به دلیل وجود تورهای گروهی و
بازدید از مجموعه با همراهی گروهی از گردشگران و بازدیدکنندگان ،خانواده ،دوستان و همکاران،
باالترین سطح رضایت را به خود اختصاص داده است.
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جدول( :)1میانگین نظرات راجع به زیرساختها
میانگین نظرات
زیرساخت موردنظر
3/21
آب آشامیدنی و سرویس بهداشتی
3/15
اطالعرسانی در مجموعه
3/21
بهداشت عمومی محیط
1/12
ایجاد احساس امنیت در مجموعه
3/2
همکاری پرسنل مجموعه
3/12
کفایت اطاالعرسانی تابلوها
3/32
دسترسی به مجموعه
1/3
پارکینگ مجموعه
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

سه مورد از نظر گردشگران و بازدیدکنندگان به عنوان انگیزهی بازدید از مجموعه و نیز باالترین
جاذبهها در مجموعه شناخته شده است که میتوان با اتکا به این سه مورد گردشگران و
بازدیدکنندگان احتمالی را برای بازدید از مجموعه تحریک کرد؛ این سه مورد عبارتند از فضای
معنوی مجموعه ،تاریخی بودن و قدمت مکان و مشاهیر مدفون در مجموعه .با توجه به دادههای به
دست آمده می توان گفت بیشترین تردد و توقف ،در تکایایی بوده که در محور بازدید گردشگران و
بازدیدکنندگان قرار داشته است .در واقع این تکایا بیش از سایر تکایا در مجموعه از طرف مدیریت
مجموعه نیز مورد تاکید و توجه بوده است.
جدول( . )5آزمون وابستگی متغیرهای جمعیت شناختی و انگیزههای حضور گردشگران در مجموعه.

جنسیت

سن

آزمون کرامر
سطح اعتماد
آزمون کرامر
سطح اعتماد
آزمون کرامر
سطح اعتماد
آزمون کرامر
سطح اعتماد
آزمون کرامر
سطح اعتماد
آزمون کرامر

1/122
1/113
1/152
1/321
1/151
1/332
1/133
1/331
1/532
1/122
1/113

1/123
1/312
1/123
1/213
1/123
1/133
1/323
1/111
1/112
1/335
1/231

میزان
تحصیالت
1/122
1/121
1/132
1/323
1/121
1/325
1/311
1/122
1/331
1/131
1/232

محل
سکونت
1/132
1/233
1/133
1/131
1/212
1/123
1/221
1/222
1/125
1/313
1/333

سطح اعتماد

1/121

1/213

1/321

1/125

آزمون کرامر
سطح اعتماد

1/232
1/333

1/351
1/232

1/132
1/211

1/133
1/215

انگیزه
فضای معنوی
مشاهیر مدفون
تاریخی بودن و
قدمت
معماری
چشمانداز فیزیکی
جستجوی شجره-
نامه یا شخصی
خاص
انجام مطالعات
هنری
منبع :محاسبات تحقیق حاضر
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با توجه به نتایج آزمونهای آماری با استفاده از ضریب کرامر در سطح اعتماد  5درصد (جدول
شماره  ،)5میان تاریخی بودن و قدمت مکان با متغیر جمعیتشناختی محل سکونت ارتباط معنادار
وجود دارد؛ چراکه ساکنین شهر اصفهان بیش از سایر گروهها در این متغیر با این انگیزه از مجموعه
بازدید کردهاند .وجود ارتباط بین دو متغیر جمعیتشناختی تحصیالت و سن با تنوع سبکهای
معماری در مجموعه نشاندهنده این امر است که تنوع سبک معماری در مجموعه گروههای
تحصیلکرده ،کارشناسی و کارشناسی ارشد و باالتر ،و نیز گروههای سنی  21تا  31سال را بیش از
سایر گروه ها در هر متغیر تحریک به بازدید از مجموعه کرده است .با توجه به اینکه بین جنسیت و
محل سکونت با انگیزهی جستجوی شخصی خاص و یا شجرهنامه ارتباط وجود دارد؛ میتوان عنوان
نمود با این انگیزه می توان گروه جنسیتی زنان و نیز ساکنین شهر اصفهان را بیش از سایر گروهها
در هر متغیر تحریک کرد .کثرت مشاهیر مدفون در مجموعه و نیز فضای فرهنگی ایجاد شده در
مجموعه میتواند برای گروه سنی  21تا  15ساله بیشترین جذابیت را داشته باشد .به نظر میرسد
فضای معنوی مجموعه میتواند برای همه گروهها در هر متغیر جمعیت شناختی هم به عنوان انگیزه
و هم به عنوان جاذبهای در مجموعه ایفای نقش نماید.
با توجه به نتایج به دست آمده از دو پرسشنامه فوقالذکر و نیز تجزیه و تحلیل دادههای
حاصل از مصاحبهها و مشاهدات پژوهشگر ،چهار سناریو به منظور توسعهی گردشگری در مجموعه
تخت فوالد طراحی و در هر سناریو استراتژیهایی تعریف گردید و پرسشنامهای برپایهی آنها
طراحی شد .این چهار سناریو عبارتند از:
سناریوی اول :ادامه رویههای فعلی.
سناریوی دوم :تاکید بر توسعه و بهبود زیرساختهای فیزیکی و انسانی.
سناریوی سوم :تاکید بر توسعه و بهبود برنامههای بازاریابی با تاکید بر انتخاب بازار هدف و جذب
گردشگر.
سناریوی چهارم :تعریف فعالیتهای جدید و ایجاد تنوع در عرضه مجموعه به گردشگران.
در مجموع نتایج پرسشنامه خبرگان نشان میدهد :از نظر ایشان همه استراتژیهای مطرح شده
در سناریوها الزم و ضروری به نظر می رسد و سه مورد (تاکید بر جذب بازار گردشگری خارجی با
میانگین  ،3/22برگزاری تورهای شبانه با میانگین  3/23و تاکید بر جذب بازار داخلی بامیانگین
 )3/33با میانگین کمتر از  1موافقت کمتری را جذب کرده است .بهبود و ارتقای سطح آموزشی
نیروهای خدماتی مجموعه در تمامی زمینهها با میانگین وزنی  1/33باالترین اهمیت را از نظر
کارشناسان داشته است .چرا که در صنعت گردشگری که صنعتی کاربر بوده ،و تعامالت و ارتباطات
انسانی از اهمیت باالیی برخوردار است؛ بخش اعظمی از تجربه گردشگر به نیروی انسانی ارائه دهنده
خدمات بستگی دارد .به روزرسانی مستمر وبسایت مجموعه و معرفی مجموعه درسایر
وبسایتهای رسمی گردشگری کشور (با میانگین  )1/3در درجه دوم از اهمیت قرار دارند .این
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مورد نیز نشان از اهمیت روز افزون فضای مجازی در صنعت گردشگری دارد .طراحی مجدد بروشور
و نقشه گردشگری با استفاده از فناوری  ،GISبرگزاری بزرگداشت مشاهیر مدفون در مجموعه با بعد
اغلب محلی با میانگین  1/21در رتبه سوم اهمیت از دید خبرگان بوده است .بهبود و توسعهی
زیرساختهای بهداشتی مناسب و ارتباط وبسایت مجموعه با سایر وبسایتهای رسمی گردشگری
کشور نیز با میانگین  1/53در مرتبه چهارم اهمیت قرار دارد.
میانگین هر سناریو نیز با استفاده از وزندهی به استراتژیهای هر سناریو ،که حاصل وزندهی
بر اساس دیدگاه محققان است ،محاسبه گردیده و به ترتیب این نتایج حاصل شده است :از نظر گروه
خبرگان استراتژیهای ذکر شده در سناریوی دوم (تاکید بر توسعه و بهبود زیرساختهای فیزیکی و
انسانی) با میانگین  1/11ضروریترین استراتژیهایی است که باید انجام شود .استراتژیهای مندرج
در سناریوی سوم (تاکید بر توسعه و بهبود برنامههای بازاریابی با تاکید بر انتخاب بازار هدف و جذب
گردشگر) با میانگین  1/35و نیز سناریوی اول (ادامه رویههای فعلی) با میانگین  1/32در رتبه دوم
و سوم قرار دارند .سناریوی چهارم (تعریف فعالیتهای جدید و ایجاد تنوع در عرضه مجموعه به
گردشگران) با میانگین  1/12کمترین میانگین وزنی را بین چهار سناریو به خود اختصاص داده
است.
 .1جمع بندی و پیشنهادها
آرامستانها یکی از عناصر اصلی در بافت شهری است که کارکرد اصلی آنها تدفین اموات است،
در آرامستانهای تاریخی این کارکرد با گذشت زمان و توسعهی شهرها کم کم رنگ باخته و سبب
شده تا این آرمستانها بهجای قرارگیری در حاشیهی شهرها به بخشی از بافت مرکزی شهر درآیند
و یا به مکانی خاموش مبدل شده و یا کال تخریب شوند .حفاظت از آرامستانهای تاریخی به دلیل
این که بخشی از هویت تاریخی و ملی یک ملت هستند حائز اهمیت و توجه است .یکی از راهکارهای
محافظت و پابرجا ماندن چنین محیطی استفاده از آن در صنعت سفر و گردشگری است .با توجه به
نتایج حاصل از دو پرسشنامه گردشگران بالقوه و بالفعل مجموعه تخت فوالد ،بدیهی است که
آرامستان تاریخی تخت فوالد قابلیتهایی برای مطرح شدن به عنوان یک جاذبه گردشگری را دارد،
از آن جمله می توان به تاریخی بودن و قدمت مکان ،فضای معنوی آن ،توجه به ابعاد هنری نظیر
معماری آرامگاهی و خط و نقاشی و حجاری ،و زمینه مساعدی که برای توسعهی گردشگری
شجره نامه و غیره دارد؛ اشاره کرد .در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد که هدف از به
کارگیری پرسشنام ه اول سنجش میزان تمایل گردشگران و بازدیدکنندگان شهر اصفهان به بازدید از
مجموعه تخت فوالد بود؛ هدف از ارائه پرسشنامه دوم کسب اطالعات از دالیل ،انگیزهها و میزان
رضایت بازدیدکنندگان از مجموعه به منظور برنامهریزیهای آتی بود و نتایج این دو پرسشنامه
منجر به شکلگیری چهار سناریو برای توسعهی گردشگری مجموعه تخت فوالد گردید و در نهایت
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پرسشنامه سوم بر اساس این سناریوها برای اخذ نظرات گروه خبرگان طراحی گردید .بررسی نتایج
حاصل از پرسشنامه خبرگان ،حاکی از آن است که با توجه به میانگین نظرات ایشان ،و اولویت
یافتن سناریوی دوم نسبت به سه سناریوی دیگر ،میتوان با توجه به یافتههای پژوهش توصیههای
سیاستی زیر را به مدیریت مجموعه آرمستان تختفوالدارائه نمود:
 .1تغییر مجموعه تخت فوالد از یک منبع گردشگری به جاذبهای گردشگری؛ با تاکید بر بهبود و
توسعهی منابع انسانی و زیرساختهای فیزیکی مورد نیاز توسعهی گردشگری در مجموعه (اقداماتی
نظیر دورههای ارتقایی برای کارشناسان و نیز شرکتکنندگان در دورههای تختفوالدشناسی به
منظور به کارگیری به عنوان کارشناس ،بازطراحی و ارائه نقشه گردشگری و بروشور برای مجموعه،
ارتقا و ارائه زیرساختهای بهداشتی و رفاهی ،طراحی و عرضه یادگاریهایی مانا از مجموعه ،ارتقای
امنیت مجموعه و غیره)
 .2تدوین و عملیاتی ساختن برنامه بازاریابی تختفوالد با نگاه به بازارهای داخلی و خارجی
 .3تعقیب و تقویت اقدامات اثر بخش فعلی نظیر برگزاری ساالنه دورههای تختفوالدشناسی،
مرمت تکایا ،برگزاری تورهای گروهی و سایر موارد.
 .1تعریف فعالیتهای جدید در مجموعه برای گروههای با عالیق خاص که خود سفارشدهنده
آن هستند از قبیل برگزاری تورهای شبانه ،بهرهگیری از فناوریهای نوین به منظور خدماتدهی به
بازدیدکنندگان منفرد ،بازطراحی موزههای موجود در مجموعه و ایجاد موزههای جدید ،مرمت و
بازسازی کاروانسرای تختفوالد و بهرهگیری از آن به عنوان اقامتگاه .
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