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  ها:کلید واژه

 فضاي اجتماعی، سرمایه

 گردشگري بازتولید، شهري،

  .زنجان مذهبی،

  چکیده

  

. دارد مذهبی و دینی اعتقادات و باورها در ریشه که است محرم دهه آیینی مراسم مذهبی گردشگري ابعاد از یکی

 هاي مبین راستا، این در. است مذهبی گردشگري جهت در آیینی مراسم توسعه در تاثیرگذار شهري فضاي نظام چیدمان

 می توسعه را مذهبی گردشگري بازتولید و شده ساز سبب را شهري فضاهاي ساماندهی خود، عملکرد با اجتماعی سرمایه

 سرمایه هاي اهرم با توام که صورتی در- عزاداري هاي دسته: مانند شهري فضاهاي در مختلف مراسم برگزاري. دهند

 ثرا گردشگري توسعه بر و دهد سامان را کشور مختلف شهرهاي در شهري فضاهاي نظام تواند می -یابند نمود اجتماعی

 رد شهري فضاي مندي - نظام در اجتماعی سرمایه اثر بررسی به تحلیلی -توصیفی روش به حاضر پژوهش. بگذارد

 حسینه ريعزادا ملی ثبت به نظر. است پرداخته ایران در مذهبی گردشگري بازتولید آن تناسب به و مذهبی آیین برگزاري

 رحاض پژوهش موردي نمونه کشور، ناملموس میراث و شهري باز فضاي در متراکم مذهبی اثر اولین عنوان به زنجان، اعظم

 و مشارکت اعتماد، اصلی شاخص سه اثرات بررسی به اقدام میدانی روش از استفاده با پژوهش این. باشد می زنجان شهر

 تحلیل. پردازد می زنجان شهر تاسوعا عصر مراسم در)زنجان شهر ساکن غیر(بومی غیر گردشگران اجتماعی انسجام

 رتاثی میزان: دهد می نشان مدل نتایج. است گرفته انجام) مسیر تحلیل روش(ساختاري معادالت مدل قالب در پژوهش

 اب اجتماعی انسجام و باالترین گردشگري بازتولید بر 758/0 و شهري فضاي بر 811/0 ضریب با اجتماعی مشارکت مولفه

 شانن مطالعات حال عین در. است گذاشته را تاثیر کمترین گردشگري بازتولید بر 095/0 و فضا براي 652/0 تاثیر ضریب

 همدیگر با فضا، بخشی نظام با معنادار ارتباط داشتن ضمن درصد، 95 اطمینان سطح در اجتماعی سرمایه هاي مولفه داد

 سرمایه تظرفی از که است این پژوهش پیشنهاد لذا،. یابند می عملکرد هم با پیوسته بصورت و داشته معنادار ارتباط نیز

 مدیریت کردن محور مردم با و برده را الزم بهره شهر فضاي مدیریت و کنترل در مزبور مراسم گرفته شکل اجتماعی

  .نمود فراهم مذهبی گردشگران براي را بیشتري خدماتی فضاي مراسم،
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  مقدمه

 جوامع را در توجهت می گیرد. بهترین راه شناخت فرهنگ داتی هستند که از فرهنگ جامعه نشأ، نمود بیرونی باورها و اعتقاآیین ها

سوم، باورها و اعتقادات آن جامعه می دانند. باورهایی که در ط سمبه آداب و ر  -پیدا مینمود خاص  ول زمان در قالب آیین ها و مرا

شوند(کنن سر جهان در حال ). 71: 1388غضنفري و جوادي، د و بخشی از زندگی مردم می  سرا ضاهاي عمومی شهرها در  بازیابی ف

که مردم سراسر جهان مشتاقانه نسبت به این فرصت جدید براي مشارکت در زندگی جمعی واکنش نشان  اقعیتاین وخود هستند. 

سرمایه هاي مهمی در جامعه امروزي  ضاهاي عمومی که مردم در آن با یکدیگر مالقات می کنند،  ست که ف می دهند، حاکی از آن ا

شهري،1 :1936،اند (یان گل ضاهاي  سطح  ویارویی مردم،زمینه هاي ر ). ف تعامالت و تقابالت اجتماعی را فراهم می آورد که ارتقاء 

  لیکی از اهرم هاي تقویت کننده تعاممعیارهاي فرهنگی جامعه را در پی خواهد داشت. در سال هاي اخیر سرمایه اجتماعی بعنوان 

شهود مورد توجه بر ها و تقابل هاي شهري قرار موثر اجتماعی و به مثابه یک دارایی نام ست گذاران بویژه مدیریت  سیا نامه ریزان و 

 هکالبدي شــهرها برجاي می گذارد. ب -ماهیت غیرفیزیکی خود نقش بســزایی در توســعه فیزیکیرغم  علیین مفهوم گرفته اســت. ا

شهري و ضعف آن منجر به فرسودگی کالبدي طوري ساماندهی فضاي  شود -که اهرم هاي قوي آن منجر به  چرا که  ؛اجتماعی می 

سرمایه اجتماعی ظهور می یابند و کارآمدي و  ستر وجود  سانی در ب سرمایه ان سرمایه اقتصادي، طبیعی، فیزیکی، دانش فنی و حتی 

ست( سرمایه اجتماعی ا سته به میزان  ضایی و نوري،تحقق یا عدم کارایی و اثر بخش آن ها ب سرمایه درب ).85 :1397ر گیرنده راین 

ساختار اج سیدن به ابعادي از  سهیل کرده و منابع متعددي را در جهت در اختیار مردم جهت ر ست که کنش اجتماعی را ت تماعی ا

ــود( ــعه و انســجام بخشــی جامعه محســوب می ش ــر توس ــرمایه یکی از تاثیرگذارترین عناص  119:اهدافشــان قرار می دهد. این س

Peltan& Boromand, 2011 .(ـــت که در دوره زمانی ه این مفهوم ب  بلندعنوان یک کاالي عمومی و دارایی جمعی مطرح اس

ــهیل ــود، کارایی را از طریق تس ــته می ش ــد و ظرفیت افراد و گروه هاي مختلف را براي  -مدت انباش گري اقدامات بهبود می بخش

اجتماعی در فضاي شهري اثرات  مطالعات نشان می دهد سرمایه .)khan,2011,p 11کند(  -دستیاي به اهداف نهایی تسهیل می

سازنده، تولید کننده و بازساخت کننده عنوان ه از این سرمایه بکه  طوريه ب .داشته استشهري چشمگیري در ساماندهی فضاهاي 

تاثیر فضــاي شــهري  نظامفضــاي شــهري نام برده اند. اثر این ســرمایه در مراســم مختلف آیینی همچون مراســم هاي ماه محرم در 

شود.  شگري می  شته و منجر به تولید و بازتولید مداوم گرد سجام و گذا سرمایه اجتماعی مانند اعتماد، ان سی ابعاد  این مقاله به برر

شارکت اجتماعی و  شی، و یکپارچگی میزان م شگري مذهبیاثر گذاري آن در نظم بخ سب آن بازتولید گرد شهري و به تنا ضاي   ف

  پرداخته است.

صر سم ع سوعايت مرا سی ا ضايح شهر زنجان ، ب باز نی در ف شوره بافت مرکزي  شده میراث ناملموس ک ر د (عنوان دهمین اثر ثبت 

ایه پ شهري کشور می باشد که بازدومین قربانگاه جهان اسالم بعد از منا، و اولین اثر مذهبی ثبت شده متراکم فضاي  )،1387سال 

سم و آثا سایر مرا شور گذار ثبت  ست.ر مذهبی ک شهر بوده ا سوعاي  صر تا سم عزاداري ع ضر بررسی نقش و اثرگذاري مرا پژوهش حا

ی شـــهري و به تناســـب آن فضـــایمطلوبیت نظام نوع، نحوه و چگونگی تاثیر گذاري ســـرمایه اجتماعی در زنجان در جهت تبیین 

  بهره الزم را برد. ولید گردشگريلگوگیري از اثرات این سرمایه  در باز تتا بتوان با ارا ضروري دانست گردشگري مذهبی 

عنـوان میـانجی در نظـام ه چگونـه بـسـرمایه اجتمـاعی ،اصلی پژوهش حاضـر ایـن اسـت کـه در برگـزاري مراسـم مذهبی پرسش

ــر گــذار خواهــد  ــر بازتولیــد گردشــگري اث ــوبخشــی فضــاي شــهري عملکــرد یافتــه و ب ــه شــاخص هــا و؟ ب ابعــاد مختلــف  چگون
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وضــعیت مولفــه  و بــه تناســب آن گردشــگري مــذهبی عملکــرد مــی یابنــد؟ســرمایه اجتمــاعی درنظــام بخشــی فضــاهاي شــهري 

  و شاخص هاي سرمایه اجتماعی در نظام بخشی فضاي شهر زنجان جهت بازتولید گردشگري چگونه است؟ ها

شود که  ها این فرض ،پژوهش در چارچوب مفهومی مشخصین ترتیب در جهت نظام مند کردن ه اب  سم مطرح می  در برگزاري مرا

جهت مثبت وجود داشته بین مولفه هاي سرمایه اجتماعی و نظام بخشی فضاي شهري ارتباط معنادار با عصر تاسوعاي شهر زنجان 

ثبت اثر م مولفه هاي سرمایه اجتماعی از طریق نظام بخشی فضاي شهري. اثرگذار می باشندفضا و مولفه هاي مزبور بر نظام بخشی 

در فرآیند نظام دهی به فضــاي شــهري جهت توســعه  اجتماعی ســرمایهگردشــگري مذهبی دارند. مولفه هاي و معنادار بر بازتولید 

این مولفه ها در شـهر زنجان داراي  گردشـگري مذهبی ارتباط معنادار و مثبت با همدیگر داشـته و پیوسـته با هم عملکرد یافته اند.

 حد تراز استاندارد می باشند.تر باالمطلوبیت نسبی از 

  

  ادبیات موضوع

شمندانی مانند  سرمایه اجتماعیدر مورد  سته ترین آنها می توان به مطالعات اندی ست که از برج صورت گرفته ا سیاري  مطالعات ب

ــاره کرد.ولکوك و  بوردیو، پاتنام، کلمن، گلن لوري، لیدا هانیفان، فوکویاما، ــور ایران نیز پژوهش هاي متعددي در در جکوبز اش کش

ست صین جغرافیا، مدیریت، برنامه ریزي  کارب ص سط متخ شتر تو ست که بی صورت پذیرفته ا شهري  ضاهاي  سرمایه اجتماعی در ف

 می باشد. 1398تا  1385فاصله سال هاي  درآنها که بیشتر ، جامعه شناسی صورت پذیرفته است،شهري، شهرسازي، علوم اجتماعی

شد. ب 7 بهمطالعات عمدتا معطوف در ایران در حوزه گردشگري بطور عام و گردشگري مذهبی بطور خاص  ،اما ه ساله گذشته می با

ساس بررسی هاي صورت گرفته از پایگاه هاي اطالعاتی  طوري بیشترین پژوهش هاي در حوزه گردشگري مذهبی از  ،کشورکه بر ا

که بیشتر توسط رشته هاي جغرافیا، علوم اجتماعی، اقتصاد صورت پذیرفته به بعد  1394طور عمده از سال ه به بعد و ب 1390سال 

) 1397از جمله پژوهش هاي سه سال اخیر می توان به موارد ذیل اشاره کرد: پوراشرف و همکاران( ،. با این حالبوده استو مدیریت 

شگران درنقش میانجیدر مقاله اي با عنوان  شگري  گرایانه ادراك گرد صدهاي گرد سفر به مق صد  تأثیرگذاري تبلیغات کالمی بر ق

ستفاده از متغیرهاي تبلغات کالمی به این نتیجه رسید مذهبی ل تبلیغات کالمی در شک :شهر مشهد، با روش معادالت ساختاري و ا

ــفر نقش مهمی را ایفا می کند. ــمیم آن ها به س ــگري و تص ــد هاي گردش ــگران به مقص ــاهی و  گیري ادارك و نگرش گردش عربش

با هدف انشــی و کشــشــی در توســعه گردشــگري مذهبی در شــهر مقدس قم تحلیل نقش عوامل ر) در پژوهشــی با 1396همکاران(

عوامل انگیزشی رانشی و کششی و اولویت کاربردي و روش توصیفی و با استفاده از روش آزمون تی تک نمونه اي و فریدمن به تاثیر

ودن ب ،ي ایمان جو خودشکوفاییولفه هاپرداخته و به این نتیجه رسیده است که م بندي آن ها در توسعه گردشگري شهر مقدس قم

ستراحت، با خانواده سی گریز و ا ستر شی و د شی  و جاذبه هاي مذهبی فرهنگی در بعد ران شی، در اولویت نیازهاي انگیز ش در بعد ک

 بررسی تاثیر عوامل کالبدي شهري بر توسعه گردشگري مذهبی) در مقاله اي با عنوان 1395آیتی و همکاران( .گردشگران قرار دارند

شیراز شهر  صیفی(مطالعه موردي؛  سی اثرات عوامل کالبدي در  -) به روش تو ستفاده از متغیرهاي عینی و ذهنی به برر تحلیلی با ا

وامل عینی نسبت به عوامل ذهنی از تاثیرگذاري بیش تري بر ع :گردشگري شهر شیراز پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد

شیر شهر  شگري مذهبی در  سعه گرد شته اند در حالی کهو  از برخوردارندتو شترین تاثیر را دا صري بی شاخص آرامش و لذت ب  ،دو 

) در پژوهشــی با عنوان تصــور گردشــگران از مقاصــد 2019هوانگ و پیرس( .به عنوان شــاخصــی موثر ردیابی نشــده اســت امنیت
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صله دو دوره  شور چین در فا سی معابد بودایی ک شگري مذهبی با برر صور از مقبره  2016و  2014گرد سایی چهار نوع از ت شنا به 

ـــامل مقدس با ارزش هاي معنوي باال، فرهنگی با تاریخچه هاي طوالنی، جذاب با ویژگی هاي طبیعی و تجاري با  هایی بودایی ش

و عاطفی متوجه شد که برداشت بازدید کنندگان از مقصد حاوي واکنش هاي شناختی  ،مغازه ها و رستوران ها ادغام نمود. همچنین

ست سایت هاي بودایی ا سبت به  شگري مذهبیعنوان  ه) درمقاله اي ب2018سانچز( .شدید ن سی گرد شنا سی کتاب سی  برر به برر

ستفاده از داده هاي پایگاه  پژوهش صورت گرفته در سال 103، با بررسی WOSادبیات دانشگاهی جهانگردي مذهبی پرداخته و با ا

 که پژوهش هاي گردشگري مذهبی رو به توسعه بوده و در مرحله رشد نمایی قرار دارد.هانگ و هاي اخیر به این نتیجه رسیده است

 اسپانیا به این نتیجه رسیده است که مایورکا). در پژوهش خود با موضوع تاثیر رضایت گردشگر بر وجه مقصد گردشگر در 2016لب(

ت که این تفاوت از سطح فرهنگی و تحصیالت آنها ناشی می دیدگاه گردشگران داخلی و خارجی از وجه مقصد گردشگر متفاوت اس

  شود.

صال یافته و کنش هاي اجتماعی از قبیل  صر مختلف جامعه به هم ات شود عنا ست که باعث می  سبی ا سرمایه اجتماعی به مانند چ

مفهوم  ها از مطرح شــدن). با گذشــت دهه 210: 1396یل کند(ولی بیگی و همکاران، تعاون، حمایت هاي اجتماعی و غیره را تســه

کوتاهی دارد. درباره آن وجود ندارد. به همین دلیل این تئوري در علوم اجتماعی تاریخی عقالنی هنوز توافق جدي  ،سرمایه اجتماعی

که  ند یده دار ها عق ید1920این واژه در ســــالاکثر پژوهش  ـــط ل عه علمی وارد شــــدتوس جام به  فان  هانی  (ه اســــت ا 

Mignone,2009:100( . خدمت می کرد احســـاس می کند زندگی اجتماعی بســـوي  که در آموزش وپرورش ایالت ویرجینیاوي

با تاکید بر اهمیت تجدید حیات تعهد اجتماعی براي حفظ دموکراسی اصطالح سرمایه  ،انزواي خانواده و رکود اجتماع پیش می رود

ــرم ).Hanifan,1916:67(اعی را وضــع کرداجتم ــهري، اصــطالح س ــال ایه اجتماعی در ادبیات ش جین 1961براي اولین بار درس

شهرهاي بزرگ آمریکایی آن را بکار برد. وي در اثر خود به این نکته  سیک و ماندگار خود یعنی مرگ و زندگی در  جیکوبز در اثر کال

شبکه هاي اجتماعی فشرده در محدوده هاي قدیم و مختلط شهري صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهد و  :اشاره دارد که

سه با عوامل نهادي و  عدم وجود جرم و در ارتباط به حفظ نظارت، صمیمات در مورد کیفیت زندگی در مقای جنایب خیابانی و دیگر ت

سول سمی مانند نیروهاي پلیس م شتري از خور شان می دهند.(یت بی ست براي 68: 1393دویران،د ن شی ا سرمایه اجتماعی رو  .(

ــب مدیریت منابع ب این تئوري الگوي  . ) Ballet et al,2008:16رود( -کار میه ارتباطات اجتماعی که براي بهبود و اجراي مناس

این . )Lakon et al, 2008:381ت(چگونگی ارتباط بین مشارکت کنندگان و نحوه تعامل آنها در قالب اهداف مشخص مد نظر اس

 شود می ایجاد افراد میان ارتباطی هاي شبکه در اجتماعی فردي سرمایه. است سازمانی میان یا فردي میان دو صورت به سرمایه

سازمانی، سرمایه که حالی در شی اجتماعی  ست( سازمانها میان ارتباطی هاي شبکه از نا داراي  مزبور تئوري .)Stone 2001:35ا

اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی است که هر یک داراي  :ترین آنها از جمله مهمچند شاخص اساسی است که 

  .)57 :1392رابطه متعامل با یکدیگر بوده وهرکدام تقویت کننده دیگري هستند( دویران، 

ست(  ،اعتماد  سرمایه اجتماعی ا سله عادات اخالقی و تعهدات رفتاري دو طرفه  ،).اعتمادPutnam,2001: 49نماینده  سل بر یک 

ست که ب ستوار ا شود(فوکویاما،ه ا ضاي جوامع نهادینه می  سیله اع ست ه اقدامات احتمالی افراد دراعتماداطمینان ب ).1995و  آینده ا

)Sztompka,1999: 25.( اعتماد در )سوء نیت می باشد شتن منافع مشترك و فقدان  سعی زاده مشیربردا ). 161 :1397زاده و وا

شود. نوع و  ضاوت می  شهروندان به نهادهاي مختلف در امري یا کاري ق شهري اعتماد افراد بر عملکرد یکدیگر و اعتماد  در مدیریت 
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صورت موردي یا مقطعی  شهري هر چند ب ضاي  شدنحوه عملکرد دستگاه ها و میزان تاثیر گذاري آنها بر ف  که تعیین کننده میزان با

اعتمادي در جامعه سبب قطع کانال هاي ارتباطی مردم با دولت می گردد  -بدیهی است که فضاي بی اعتماد شهروندان به آنها است.

مدیریت بهینه فضاهاي شهري در امورات مختلف  ).113 :1398و نهادهاي زیربط را با مشکل مواجه خواهد ساخت(ارسیا و همکاران،

شده و بمانند  شهري  شهروندان به مدیریت  سطح اعتماد  شنواره ها، اعیاد منجر به بهبود  سم ها، ج شارکت ه مرا تدریج روحیه م

  شهروندان در امور شهري را باال می برد. 

د که شومی  -رایندهاي متعامل پویایی اطالقترین شکل به ف در محدودترین حالت بر مبناي عضویت رسمی و در وسیع ،مشارکت

شرطی  صدا و نفوذند(کا، حتی محروم ترین آنها، در اتخاآن تمام  صمیمات داراي  شارکت).Claridge,2013ذ ت شهري م  در حوزه 

در مشارکت همه افراد  ).Meng,2008: 33( شهروندان، سنگ زیربناي دموکراسی و اصطالح روشنی براي قدرت شهروندان است

شان  شه و ترس خود را بیان حق دارند در مورد اموري که مربوط به خود سئولیت نمایند، درباره آن فکر کنند، اندی ساس م ست اح ا

شاطریان و حیدري،  شد( شته با صمیم هایی که بر زندگی آنها اثر می گذارد دخالت دا شارکت اجتماعی  ).195: 1396کنند و بر ت م

ــت که هدف  ــري و چند فرهنکی اس ــاندن همه مردم به ایفاي نقش در فرانید اجتماعی عمومی، یکپارچه، چندگانه، چند بص آن کش

ست( سعه ا شهر هرچند در مقیاس محدود منجر به نتایج Gaoteri, 1986: 58همه مراحل تو شهروندان در اداره امور  شارکت  ). م

مثبت اجتماعی و زیست محیطی شده و بیشترین سود را براي جامعه دارد. بیشتر شدن مشارکت شهروندان در امور تصمیم گیري 

رشد جوامع مردم ساالري غیرمتمرکز و شبکه اي کمک بسیاري کرده و بتدریج با تعامل ایجاد شده با شبکه نهادي منجر به نظام به 

  بخشی توسعه شهري می شود.

احساس مسئولیت متقابل بین یک یا چند نفر یا گروه و  ).140: 1378داللت بر توافق جمعی میان یک جامعه دارد(افروغ، ،انسجام 

عاطفه جمعی  نهاد اســت که با وجود جدا بودن ســاختار عملکردي با هم بصــورت هدفمند براي هدفی مشــخص تالش می کنند.یا 

عمیق، بیشـــتر در مناســـک جمعی(مثل اعیاد،مراســـم ملی و مذهبی و غیره) بوجود می آید و بدین نحو موجبات افزایش و تحکیم 

همبسـتگی در شـهر از انواع مختلف ارتباطات نیرومند عاطفی و  ).133 :1392، (غالمی و حیاتیانسـجام اجتماعی را فراهم می آورد

 که ارزش هاي اجتماعی، اعتقادي و اقتصادي مشترك عامل تعیین کننده در تامین نسبی همبستگی اجتماعی ساکنان حکایت دارد

انسجام اجتماعی، فضاي عمومی می باشد. این یکی از معیارهاي مکانی موثر بر  ).33 :1391نوابخش و فیروزآبادي،شهروندي را دارد(

  فضا در شرایطی که اجازه برخورد را داده و محل ایجاد صحنه هاي گفتگو، مشارکت باشد انسجام بخشی خود را تقویت کرده است. 

میلیون نفر با انگیزه مذهبی و معنوي در جهان ســفر می  600ســاالنه بیش از  ،بر اســاس مطالعات ســازمان جهانی گردشــگري

 80کشور بیش از  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگريبر اساس آمار ). 124: 1396حسینی و همکاران،  کنند(مالزم

سال  شگران خارجی وارده در  صد گرد سفر فرهنگی 1397در شند(  مذهبی -به ایران داراي انگیزه  سازمان میراث فرهنگی، می با

شگري ستی و گرد شور، صنایع د شگري مذهبی را ب). 1398ک ساندرام گرد سافرتی که به شارپلی و  سیله ایمان یا دالیل ه عنوان م و

شود سینی پور و همکاران،  ،مذهبی برانگیخته می  سان 111: 1395مفهوم می دهند(ح شتري به ان شگري مذهبی آرامش بی ). گرد

ســفرهایی که در ایام خاص به منظور  ،همچنین ).Czernek,2016: 44(دیه داده و نقش تســکین بخشــی را ایفا می کندمدرن ه

صورت می پذیرد از این جمله اند شهرهاي مختلف  شورها و  سم مذهبی در ک شرکت در مرا سم پیاده روي اربعین  :زیارت و یا  مرا

سته هاي عزاداري، مراسم زیارتگاه فاطیما در لیسبون پرتغال، مراسم حضور در حسینی در عراق، مراسم عزاداري ساالر شهیدان در د
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ستند(جوادي، مکه و ... شگران مذهبی نام می برد: داوطلبانه و 15-20: 1397از جمله این موارد ه سانتوز پنج ویژگی را براي گرد  .(

مذهبی و ســـفر به مقصـــد یک فریضـــه دینی( بدون دســـتمزد بودن، انگیزه دینی، انگیزه هاي تکمیلی، ســـفر به مقصـــد مکان 

Santos,2003: 40 سنتی را با هم ترکیب می ست که فرهنگ، باورها و اعتقادات مدرن و  شگري مذهبی این ا ). ویژگی مهم گرد

کند و باورها و اعتقادات گذشــته را به حال پیوند می دهد. گردشــگري مذهبی با معناي روحانی و معنوي همراه اســت و مخاطب 

ست(بدن ضاي نیاز معنوي و روحانی ا شهري نمود پیدا  ).Robinson,2006:65بال ار ضاي متراکم  شگري وقتی در ف این نوع گرد

را با خود درگیر می کند. مراســـم هاي مقطعی و دوره اي با تنوعی از مبادي ورودي  ر معنا و مفهوم یافته و فضـــايمی کند بیشـــت

شهري  ضاي  شگران را معطوف به خود کرده و مختلف با توجه به محدودیت هاي ف شتر ذهن گرد شهري را در بی ضاي  کمبودهاي ف

درمانی، حمل و نقل، اسکان و غیره بیشتر نمایان می کند. در این شرایط  -ابعاد مختلف خدمات زیست محیطی، اقتصادي، بهداشتی

نیازهاي گردشگران است که می تواند  ظرفیت و توان مدیریت شهري در نظام بخشی فضاي شهري جهت پاسخگویی به خواسته ها و

شیده و مطلوبیت روحی و  سبیت بخ شهر ن ضاي فیزیکی  سبت به ف ضاي روحانی ، ن شگر را در حین بهره مندي از ف تداعی ذهن گرد

ــاي معنوي گردشــگري همراه با کیفیت مکانی ــی از فض ــایت خاطر  -روانی را تکمیل کند. عوامل روانی ناش ــایی می تواند رض فض

شگرا شده و به گرد صد  ضور در مق سوس تر کرده و منجر به ایجاد خاطره معنوي و روحی مطلوب از ح شگري را مح ضاي گرد ن از ف

شارکت می تواند  سجام و م ساختار ناملموس خود در غالب اعتماد، ان سرمایه اجتماعی با  شود.  شگري منجر  در نظام بازتولید گرد

ضمن مطلوب سازي فضاي گردشگري، با جریان و ایجاد احساس رضایت خاطر گردشگر موثر عمل نموده و  بخشی فضاهاي شهري

   .تبلیغی انتقال فکري و ذهنی از فضاي مشاهده شده به دیگران، سبب ساز جذب بیشتر گردشگر در دوره هاي بعدي را فراهم سازد

  

  است. 1مدل مفهومی پژوهش به شرح شکل  ،با توجه به موارد ذکر شده

  

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل
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  روش شناسی پژوهش

شماري 430 شهر زنجان با جمعیت بیش با سر ستان ه )ب1395هزار نفر( شور در مرکز ا شمالغرب ک شهرهاي مذهبی  عنوان یکی از 

هر ش حسینی کشور و دومین قربانگاه جهان اسالم شهرت یافته است.عنوان پایتخت شور و شعور ه این شهر ب زنجان واقع شده است.

سینیه،زینبیه،زیارتگاه و...) 140زنجان داراي  سجد،ح شامل م ست که در این بین مکان مذهبی( سینیه و زینبیه اعظم زنجان ب ،ا  هح

شود. عنوان مهم شناخته می  شگر  شهري و جاذب گرد شهري و فرا سته هاي عزداري  ترین مکانهاي مذهبی با عملکرد  ماه محرم د

ویژه دسته عزداري حسینه و زینبیه اعظم زنجان منجر ه با حضور خیل عظیم عزادارن حسینی از شهرهاي مختلف کشور باین شهر 

شهر ب سم عزاداري این  شد که مرا سال ه به آن  سفند ماه  شور در ا ضور وزیر فرهنگ و  1387عنوان دهمین میراث فراهنگی ک با ح

المی ثبت شده و از آن به بعد لقب پایتخت شور و شعور حسینی را به خود اختصاص دهد. مسجد حسینیه اعظم بر اساس ارشاد اس

اولین ســند مکتوب که با مهر (حاج میرزا لطف اهللا شــیخ االســالم وآخوند مال که  طوريه ه.ق بر می گردد. ب1295روایات به ســال 

نام هاي (حاج ه و نیکو کار ب دهد که در زیر وقفنامه دو شخص خیرري را نشان میمق هجري 1295کاظم) ممهور شده صفر المظفر 

شرعی ست.در این وقف نامه قید شده با اطالع  میرزا محمد نقی و حاج میرزا بابایی)که دو باب دکان را وقف صحیح  نموده اند آمده ا

ضه خوان) در راه جناب ابی عبداهللا  صغر رو سان نمایند از اول عالیجناب (آخوند مال علی ا سینیه خرج و اح سین (ع) در تکیه ح الح

ست صاحب اختیار ا صلحت بداند  سم م سید عبدالرحیم د 1.ماه محرم تا دوازدهم محرم هر ق سند مکتوب که با مهر آقاي ( ومین 

شوال  شده مربوط به تاریخ  شیخ ابراهیم) ممهور  سید علی و آقا  صی  1322مجتهد و آقا  شخ ست که  نام (حاج ه بهجري قمري ا

شرعی و حبس مخلد نموده شریف العلما) وقف صحیح  شعیر قریه  همگی مساحت شش ،محمد هاشم  شعیر و دو ثلث  دانگ و یک 

سائین و میاه و عیون و انهار و  سه را با کافه توابع و ملحقات و مزارع مائیه و دعیه و مراتع و معالف وب سرود خم سجا دهجالل از قراء 

هجري قمري حسینیه اعظم هم  1322که در سال است  جا قابل توجه است این چه در این آن .یه می نمایندرا وقف حسینامالك  

سه بوده سجد و مدر ست که متولی، منافع قریه مذکور را در وهله اول به تعمیرات  ؛هم م ضیحاتی در وقفنامه آورده ا زیرا واقف در تو

مصرف برساند و نَه عشر دیگر را به حضرات طالب محصلین ساکنین در حجرات هر مدارس و مساجد اشاره شده و تامین آب آنها به 

ماه در خارج مدرسه نماند و  که هر طلبه بیش از یک در ضمن مشروط به این هم از قرار هر حجره سه نفر طلبه. آن ؛مدرسه بپردازد

در ســنگ نوشــته تاریخی که هم .ا شــهریه دریافت نمایداگر بیرون رود و برگردد باید الاقل دو ماه تمام در حجره خود مقیم باشــد ت

سینه موجود می شان می دهد -اکنون در جلوي درب ح شد ن سالساخت اهالی محل  :با سجد را در  پایان ه هجري ب 1261این م

سانده اند ست بلکه مربوط .ر سجد نی سیس م سال تأ عمیر و به تالبته طبق گفته مُعّمرین و اهالی محل این تاریخ مربوط به زمان یا 

بر روي آن تاریخ که  طوريه ب ؛بازســـازي مســـجد اســـت.وجود یک ســـند مکتوب دیگر گفته مُعَّمرین را قریب به یقین می نماید

با توجه به گذشته تاریخی بیان شده، هم اکنون این مسجد در  ،. از این روگردیده است )کنده شده و به مسجد حسینیه اهدا1221(

به رسم هر سال در بعدازظهر هشتم ماه محرم  -اي به همین نام واقع شده است. این مسجد  -در محلهبخش جنوبی شهر زنجان و 

عنوان طوالنی ترین، پرجمعیت ترین و ه دسته عزاداري از درب مسجد به طرف امامزاده سید ابراهیم شروع نموده و ب -(عصرتاسوعا)

   ).36:  1392شود(دویران، -پرشورترین دسته عزاداري ایران شناخته می

                                                           
1 . http://www.haz.ir 
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  میدان انقالب زنجان –. تصویري از اجتماع عزاداران حسینی در عصر تاسوعا 2شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منبع: برداشت از وبسایت حسینیه اعظم زنجان                                                              

 

نگارش یافته است. روش گردآوري داده ها از نوع کتابخانه پیمایشی  –با ماهیت کاربردي تحلیلی  –پژوهش حاضر به روش توصیفی 

سش نامه داده هاي مور نیاز جمع آوري گردید.  شاهده و پر ستفاده از ابزار م جامعه آماري اي و میدانی بوده که در روش میدانی با ا

شخص بودن تعدا ست که با توجه به نام شهر زنجان) بوده ا ساکن  شگران غیر بومی (غیر  سم پژوهش گرد ضور در مرا  ود آنها با ح

ستفاده پیاده و  SPSSداده هاي حاصل در نرم افزار نمونه انتخاب و پرسش نامه تکمیل گردید.  150مصاحبه گردشگران تعداد  با ا

سه مولفه متغیرهاي پژوهش از مدل معادالت ساختاري در غالب روش تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل داده ها صورت پذیرفت.  شامل 

با توجه به اینکه  ).1می باشد( جدول شاخص 29سرمایه اجتماعی ( انسجام، مشارکت و اعتماد اجتاعی ) بوده که در برگیرنده اصلی 

شاخصمؤلفه ستخراجها،  سایر پژوهشها از چارچوب نظري پژوهش ا ستشده و در  ستفاده قرارگرفته ا سب را  ،هاي موردا روایی منا

ست. شاخص ،حالاین با دارا ا شتر روایی  سدر جهت کنترل بی ستفاده گردیدتادانها، از نظرات ا ا و همؤلفه .، نخبگان و مدیران نیز ا

سششاخص صاحب 30نامه به حدود ها در قالب پر سال و از آن نفر از  شد امتیازبندي الزم را از نظران ار سته  انجام  9تا  1ها خوا

را دریافت کرده بودند از پژوهش حذف گردید و  4,5که امتیاز میانگین کمتر از  یه هاییگو ،شدهدادهنامه عودت پرسش 22دهند. از 

اسم دسته عزاداراي حسینیه اعظم ) میان رنامه در روز تاسوعاي حسینی (همزمان با مسؤال تخصصی در قالب پرسش 29درنهایت 

سنجش پایایی ابزار پژوهش از آلفاي کرو شگران تکمیل گردید. در جهت  ستفاده گردید. مقدار بهگرد ستنباخ ا بور آلفاي مز آمدهد

  مناسب دارد.نسبتا است که نشان از ضریب پایایی  68/0برابر با  
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  بازتولید گردشگري مذهبی شهري فضادر نظام میانجی سرمایه اجتماعی  مولفه هاي اثر گذار. 1جدول

 مولفه  شاخص  عالمت اختصاري مولفه  شاخص  عالمت اختصاري

S1  مداوم حضور به عالقه  و اعتقاد 

  انسجام

 اجتماعی

( S)  

P1 برگزاري در مشارکت  

مشارکت 

  اجتماعی

( p) 

S2  مراسم برگزاري در سادگی و نظم P2  مداوم در مراسم حضور به عالقه 

S3  نظم زمانی( شروع و پایان به موقع) مراسم P3  مذهبی هاي گروه در شرکت 

S4  شهر مردمو محبت  داشتن دوست P4  مراسم در همنوعان به کمک 

S5  اي رسانه پوشش و رسانی اطالع P5  درمراسم نظم برقراري به کمک 

S6  سامانمند و یکپارچه رسانی خدمات P6  ترافیک کنترل به کمک 

S7  شهر در غریبگی احساس P7  گردد نظم به منجر که نکاتی رعایت 

S8  طول مراسم در اقدامات یکپارچگی P8  بهداشت در معابر در طول مراسم رعایت 

S9  برگزاري مراسم مناسب مکان و فضا P9  خادمین مراسم و مامورین با همکاري 

 استان سکونت نام

  شاخص هاي

  عمومی

P10  مجدد در سال هاي آتی حضور به تمایل 

 امنا مسجد حسینیه هیات به اعتماد  T1 جنسیت

اعــتــمــاد 

 اجتماعی

( T) 

 راهنمایی و رانندگی مامورین به اعتماد  T2 سن

 انتظامی و امنیتی و نظامی نیروهاي به اعتماد  T3 حضور جمعی یا خانواده

 خدمات و پاکسازي در شهرداري به اعتماد  T4 مدت اقامت در شهر براي حضور در مراسم

 احمر هالل و اورژانس به اعتماد  T5 شغل

 سیما و صدا به اعتماد  T6 تعداد دفعات حضور مراسم

 تحصیالت میزان

T7  نشانی آتش به اعتماد 

T8  خدمات ارائه در ادارات سایر به اعتماد 

T9  زائرین به احترام در شهر مردم به اعتماد 

T10  دستگاهها وظایف درست انجام به اعتماد 

  منبع: نگارنده     

  تجزیه و تحلیل

شان می  سخ دهندگان مرد و  85 دهد کهیافته هاي عمومی ن صد پا سخ دهندگان  15در سنی پا شند. میانگین   41درصد زن می با

روز می باشد که این نسبت در میان افراد غیربومی خارج  1,5در مراسم حدود  گردشگرانسال می باشد. میانگین حضور و ماندگاري 

ستان  شتر از از ا ست 2بی ضرین با افراد خانواده  اغلب. روز ا ضور یافته اند و بحا سم ح سته جمعی در مرا صورت د طور میانگین ه و ب

بومی داخل استان  دهندگاندرصد پاسخ  54بیش از  :بار در مراسم دسته عزاداري حضور یافته اند. داده ها نشان می دهد 8بیش از 

درصد قزوین و مابقی از سایر استان ها 7درصد آذربایجان شرقی، 7اردبیل،از درصد 9 درصد از تهران، 11جز شهر زنجان)،ه زنجان( ب

استان هاي همجوار زنجان می باشند. بیش از بیشتر حاضرین غیربومی خارج از استان زنجان، از  :می باشند. یافته ها نشان می دهد

شغل آزاد، و بیش از  50 سخ دهندگان داراي  صد پا ستند( 45در سطه و دیپلم ه صیالت متو سخ دهندگان داراي تح صد پا رك  در

  ).2جدول
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  ( جامعه مورد مطالعه)ویژگی هاي عمومی اجتماعی و اقتصادي گردشگران. 2جدول

  مقدار  گویه  مقدار  ویهگ

  جنسیت

  پاسخ دهندگان

  مرد

  
  درصد 85

ـــــزان  ـــــی م

  تحصیالت

  درصد 3  ابتدایی

  درصد 24  سیکل

  درصد 15  زن

ــطه  متوس

  و دیپلم

  

  درصد 48

  درصد 25  دانشگاهی

  بار 8  میانگین دفعات حضور  سال 41  میانگین سنی گردشگران

  شغل  روز 1,5  میانگین ماندگاري در مراسم

  درصد 25  کارگر

  درصد 11  کارمند

  درصد 57  آزاد

  درصد 7  سایر(اظهار نشده)

  میانگین ماندگاري گردشگران غیر بومی خارج از استان

  
  روز 2

  منبع: محاسبات تحقیق حاضر                           

  

ست به يهاجهت تحلیل دادهدر   ضیهد سیر)هاي مها از مدلآمده و تبیین فر ساختاري (روش تحلیل م ستفادهعادالت   گردید. در -ا

بازتولید گردشــگري مذهبی) و متغیر مســتقل نظام بخشــی فضــاي شــهر در کنار  (ها متغیر وابســته براي آزمون فرضــیه این روش

متغیرهاي میانجی ســرمایه اجتماعی ( مشــارکت، انســجام و اعتماد اجتماعی) وجود دارند. متغیرهاي مســتقل هرکدام داراي زیر 

ل براي نشان دادن متغیر پنهان از شک ،نبنابرای نامه بوده است.سنجش در قالب پرسش صورت آشکار قابل متغیرهایی هستند که به

شکا ستطیل دایره و براي متغیرهاي آ شکل م ستفاده گردید.ر از  صطالحاً بار  متغیرهاي و پنهان متغیرهاي بین روابط ا شکار را ا آ

صطالحاً ،ضرایب این گویند. بهعاملی می  وارد  SPSSزارافها در نرمداده، شود که براي به دست آوردن آنمی گفته مسیر ضرایب ا

سیر روي آن انجام ست آوردن  شده و آنالیز تحلیل م ست. براي به د ستقل متغیر رابطه معنادار بودنیافته ا سته متغیر با م -t از واب

value  ستفاده 95در سطح اطمینان شرایطی که مقدار  درصد ا ست. در  باشد رابطه  -96/1تا  96/1خارج از بازده  t-valueشده ا

  ؛شد استفاده )R2براي تبیین میزان تغییرات متغیر وابسته به متغیرهاي مستقل از ضریب تعیین ( ،گردد. همچنینمعنادار تلقی می

مدل ساختاري پژوهش براي تببین نقش نظام بخشی  4و  3شکل آید.حساب میتري بهمدل قوي هرچقدر بیشتر باشد که مقدار آن

  دهد.را نشان می t-valueدشگري مذهبی با میانجیگري سرمایه اجتماعی، همراه با ضرایب مسیر و فضاي شهري در گر
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  ضرایب مسیر با -. مدل نهایی تبیین اثر سرمایه اجتماعی بر نظام بخشی فضاي شهري و گردشگري مذهبی 3شکل

  

  

  

 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  منبع: نگارنده                        

 T-Valueضرایب  با -اجتماعی بر نظام بخشی فضاي شهري و گردشگري مذهبی . مدل نهایی تبیین اثر سرمایه 4شکل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 منبع: نگارنده                                   
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  شده می توان گفت : طرحبر اساس سوال ها و فرضیه هاي  value-T) و 2Rبا توجه به نتایج ضریب مسیر(

 شارکت اجتماعی بر نظام سیر، تاثیر متغیر م ساس مدل تحلیل م شهري  بر ا ضاي  شی ف شد. این مقدار  -می811/0بخ با

اگر متغیر   ،باشــد. از طرفی -میرصــد بر نظام بخشــی فضــاي شــهري موثرد 81متغیر مشــارکت حدود  :نشــان می دهد

تغییر خواهد کرد. بررسی رابطه  81/0متغیر فضاي شهري نیر به میزان  ،مشارکت اجتماعی به میزان یک واحد تغییر کند

دست آمده برابر ه که سطح معناداري ب درصد نشان می دهد95درسطح اطمینان T-valueغیر با ضریب بین این دو مت

شد که با توجه به باال بودن 89/16با  ست. مقدار ، 96/1از حد  Tمی با شاخص مورد تائید ا ه ب R2ارتباط معنادار بین دو 

شان می دهد -می 658/0دست آمده براي هر دو متغیر برابر با  درصد تغییرات نظام بخشی فضاي  66حدود  :باشد که ن

 شهري توسط این عامل می تواند تعیین شود.

 ب تاثیر  ـــریب  تاثیره ض ـــت آمده براي میزان  ـــگري  -دس ید گردش بازتول ـــارکت بر  با مقدار  758/0گذاري متغیر مش

متغیر مشـارکت بر بازتولید گردشـگري ثر ا: اسـت. این مقادیر نشـان می دهد 575/0و ضـریب تعیین  156/14معناداري

 درصد بازتولید گردشگري را تبیین نماید. 57درصد با ارتباط معنادار نسبت به هم بوده که توانسته است  76حدود 

 شان می دهد سیر ن شهري برابر با  :مدل تحلیل م ضاي  شی ف صد( 87تاثیر متغیر اعتماد اجتماعی بر نظام بخ  869/0در

B=مقداراست 362/0درصد با ضریب تاثیر  36هبی لید گردشگري مذ) و براي بازتو .T-value  دست آمده براي دو ه ب

شهر ضاي  شگري و براي متغیرهاي اعتماد  367/21ي متغیر اعتماد و ف شد. با توجه باالبودن  723/4و بازتولید گرد می با

شهري  2Rارتباط معنادار بین متغیرها مورد تایید قرار می گیرد. مقدار  96/1از حد  ضاي  نیز براي متغیر هاي اعتماد و ف

ــگري به ترتیب ــان از  131/0و  755/0و اعتماد و بازتولید گردش ــت که نش ــدي متغیر اعتما13و  75تبیین اس  د بردرص

 دو متغیر فضاي شهري و بازتولید گردشگري دارد. تغییرات

 رابر مقدار ضریب مسیر ب :نشان می دهدبر متغیر نظام بخشی فضاي شهري  بررسی تاثیر و ارتباط متغیر انسجام اجتماعی

تاثیر  ،راینمی باشــد. بناب 452/10درصــد برابر با  95و ســطح معناداري با اطمینان  425/0، مقدار ضــریب تعیین 652/0

شهري  ضاي  سجام بر ف صد بوده که هر دو متغیر داراي ارتباط معنادار با هم می 65ان شند. همچنین -در با توجه به  ،با

 نظام بخشی فضا را تبیین می کند.  تغییراتدرصد 42دست آمده متغیر انسجام اجتماعی حدود ه ضریب تعیین ب

 095/0رابر با ب دست آمدهه ضریب مسیر) ب( بتا بازتولید گردشگري مقدار متغیراجتماعی بر در بررسی تاثیر متغیر انسجام 

ضریب تعیین  سطح معناداري برابر با  009/0مقدار  شان می دهد -می 166/1و  شد. این مقادیر ن سجام  :با تاثیر متغیر ان

) 2Rو ضریب تعیین( 96/1طور مستقیم بر بازتولید گردشگري مذهبی بسیار اندك، سطح معناداري کمتر از ه اجتماعی ب

شد. لذا سجام در  عدم ضمن ،کم می با شگري مقدار تبیین متغیر ان سجام و بازتولید گرد ارتباط معنادار بین متغیرهاي ان

 باشد. -درصد می9/0 تغییرات باز تولید گردشگري

 دست ه ب 571/0تاثیر  ضریببررسی تاثیر متغیر نظام بخشی فضا بر بازتولید گردشگري در معادالت ساختاري  ،در نهایت

دست ه . سطح معناداري بغیر بازتولید گردشگري اثر دارددرصد بر مت 57آمد که نشان می دهد متغیر نظام بخشی فضا 

ست که ارتباط معنادار بی  46/8آمده نیز برابر با  سطح اطمینان ا صد تبیین می کند. همچنین 95ن دو متغیر را در   ،در
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شان از تبیین حدود  632/0نیز برابر )2Rضریب تعیین( شد که ن صل  شگري مذهبی  33حا صد تغییرات بازتولید گرد در

  توسط متغیر نظام بخشی فضا است.

که متغیرهاي ســرمایه اجتماعی( مشــارکت، اعتماد و انســجام) بر  نماید -ختاري تبیین میمعادالت ســا 3وجدول 4و3شــکل نتایج 

شهري داراي تاثیر بیش از  ضاي  شی ف ستقل نظام بخ صد 60متغیر م سطح اطمینان بوده  در صد ارتباط  95و با متغیر مزبور در  در

سرمایه اجتماعی و نظابرقر فرض ،لذا معنادار دارند. شهري و اثر گذاري اري ارتباط معنادار و مثبت بین مولفه هاي  ضاي  شی ف م بخ

  مولفه هاي سرمایه اجتماعی بر نظام بخشی فضاي شهري مورد تایید قرار می گیرد.

  در مدل تحلیل مسیر نظام فضایی  . نتایج اثر متغیرهاي مستقل سرمایه اجتماعی بر متغیر وابسته3جدول

ــه  ــج ــی ــت ن

  فرضیه

  وابسته مستقل ) 2Rضریب تعیین(  )Beta( )T-Value(ریمسضریب 

            
  مشارکت 658/0 887/16 811/0 000/0

  اعتماد 755/0 367/21 869/0 000/0  نظام بخشی فضا

  انسجام 425/0 452/10 652/0 000/0

  منبع: محاسبات تحقیق حاضر   

  

صلی باز تولید  ضا بر متغیر ا سرمایه اجتماعی و متغیر نظام بخشی ف ستقل  سیر اثر متغیرهاي م شان می گردشگنتایج تحلیل م ري ن

شارکت بیش سجام کم -دهد که متغیر م ست. ارتباط بین  ترین تاثیر و متغیر ان شته ا شگري مذهبی دا ترین تاثیر را بر بازتولید گرد

درصد در متغیرهاي مشارکت و اعتماد معنی دار و در متغیر  95در سطح اطمینان  گردشگري متغیرهاي سرمایه اجتماعی با بازتولید

درصد  50اثر متغیر نظام بخشی فضاي شهري بر بازتولید گردشگري مذهبی نیز باالي  ،انسجام فاقد ارتباط معنی دار است. همچنین

فرض اثر و ارتباط معنادار نظام بخشــی فضــاي  ،ذادرصــد معنی دار می باشــد. ل 95و ارتباط متغیرها با همدیگر در ســطح اطمینان 

سجام اجتماعی  صرفا در متغیر ان شگري نیز مورد تایید قرار گرفته و  سرمایه اجتماعی بر بازتولید گرد شهري از طریق مولفه هاي 

  )4(جدولحداقل تاثیر و ارتباط مشاهده می گردد.

  

  م فضاي شهري  بر بازتولید گردشگري در مدل تحلیل مسیر. نتایج اثر متغیرهاي مستقل سرمایه اجتماعی و نظا4جدول

-Beta( )T(ریمسضریب   نتیجه فرضیه     وابسته مستقل ضریب تعیین(

  مشارکت 575/0 156/14 758/0 000/0
  بازتولید

 گردشگري 
  اعتماد 131/0 723/4 362/0 000/0

  انسجام 009/0 166/1 095/0 246/0

000/0 571/0 456/8 326/0 
  نظام بخشی فضا

  زتولیدبا

 گردشگري 

  منبع: محاسبات تحقیق حاضر     

  

اثرگذار بر نظام بخشی فضاي شهري و به تناسب آن بازتولید گردشگري مذهبی شهر زنجان  مولفه هايبررسی چگونگی ارتباط بین 

شان می سیر  مولفه :دهدن ضریب م شارکت و اعتماد اجتماعی با  ) R2ضریب تعیین(و  493/8برابر با   t-valueمقدار و  572/0م
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معنادار با جهت مثبت دارند.  ارتباط  ،با همدیگردرصــد نیز  95درصــد، در ســطح اطمینان  50ضــمن اثرگذاري باالي  328/0برابر 

تعیین برابر با  و مقدار ضریب 283/2برابر t-valueمقدار با  185/0برابر  مشارکت و انسجام اجتماعی مولفه هايمیزان ضریب مسیر 

بوده،  96/1درصــد باالتر از  95. با وجود پایین بودن مقدار تاثیر این دو مولفه به همدیگر، ســطح معناداري با اطمینان اســت 034/0

ــجام اجتماعی در مدل تحلیل بررســی   ،در نهایتمورد تائید اســت.  مولفهارتباط معنادار با جهت مثبت دو   ،لذا مولفه اعتماد و انس

سی شان می دهدم سیر برابر مقدار :ر ن ضریب  831/6برابر با  t-value، مقدار  490/0ضریب م  240/0) برابر با R2تعیین (و مقدار 

که  ـــت  کدیگر،اس ها بر ی فه  ـــب مول ناس گذاري م تاثیر  ید  تای ـــمن  بت  ض با جهت مث نادار  طه مع ید قرار نیز وجود راب تائ مورد 

ــیر براي چگونگی ارتباط بین  ).5(جدولگیردمی ــل از مدل تحلیل مس ــرایب حاص ــی اثرگذار بر  مولفه هايبا توجه به ض نظام بخش

سب آن بازتولید ضایی و به تنا ضرایب و اثرگذاري علیگردشگري مذهبی،  ف شارکت اجتماعی، رغم پایین بودن  سجام و م دو مولفه ان

در فرآیند نظام دهی به فضـــاي  اجتماعی با همدیگر ولفه هاي ســـرمایها هم معملکرد پیوســـته و بارتباط معنادار، ، ود اثرض وجفر

  توسعه گردشگري مذهبی مورد تایید قرار می گیرد. شهري جهت

  

  نتایج اثر و ارتباط مولفه هاي سرمایه اجتماعی در مدل تحلیل مسیر .5جدول

  وابسته مستقل )R2 ضریب تعیین(  )Beta( )T-Value(ریمسضریب   فرضیه نتیجه 

  مشارکت  اعتماد 328/0 493/8 572/0 000/0

  مشارکت  انسجام 034/0 286/2 185/0 024/0

  اعتماد  انسجام 240/0 831/6 490/0 000/0

  منبع: محاسبات تحقیق حاضر     

  

یگر محاسبه متغیر ددر جهت بررسی تأثیر مجموع متغیرهاي تاثیرگذار بر بازتولید گردشگري مذهبی تأثیر مستقیم هر متغیر بر 

سته بازتولید سپس بر مقدار تأثیر هر متغیر بر متغیر واب ش و  ضرب گردید و در نهایتگرد سته مقدار ب  ،گري  آمده با مقدار تأثیر  د

 هامستقیم متغیر جمع گردید. محاسبه تأثیر مستقیم و غیرمستقیم و تأثیر کل هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته و تأثیر مجموع آن

شان می سته گردشگري مذهبی ن بیشتر از مولفه هاي دیگر می  505/1تاثیر کل مولفه مشارکت اجتماعی با مقدار  :دهدبر متغیر واب

شارکت با  ستقیم متغیرها، م سی تاثیر غیر م شد. در برر سجام با 747/0با  ترین و کم رتیب بیشبه ت 496/0و اعتماد  با  615/0، ان

  ).6بازتولید گردشگري مذهبی داشته اند( جدول  درمستقیم را از طریق نظام بخشی فضاي شهري ترین تاثیر غیر

  

  تأثیر مستقیم، غیرمستقیم و کل شاخص ها بر بازتولید گردشگري مذهبی .6جدول

  تاثیرکل  تأثیر غیرمستقیم  تاثیرمستقیم  مولفه

 505/1 747/0 758/0  مشارکت اجتماعی

 858/0 496/0 362/0  اعتماد اجتماعی

 710/0 615/0 095/0  انسجام اجتماعی

  571/0  571/0  571/0  نظام بخشی فضا

  منبع: محاسبات تحقیق حاضر                                 
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نمودار تراز استاندارد استفاده  ف فاصله آنها از حد استاندارد، ازدر جهت بررسی وضعیت مولفه ها و متغیرها از آزمون میانگین و اختال

) باالتر بوده و وضــعیت 3وضــعیت تمامی متغیرها از حد اســتاندارد تعیین شــده( عدد :نشــان می دهد 5و شــکل  7گردید. جدول 

سرمایه  يمتغیرها سه مولفه  صله هر  سب بوده و اختالف فا سوعا منا صر تا سم عزاداري ع شهر زنجان در مرا سرمایه اجتماعی در 

ستاندارد مطلوب ب سان می ه اجتماعی از ا سبی یک شد.صورت ن سرمایه اجتماعی در   ،بنابراین با سبی مولفه هاي  فرض مطلوبیت ن

  هت بازتولید گردشگري مورد تایید قرار می گیرد.جنظام بخشی فضاي شهري 

  

  استاندارد مولفه هاي سرمایه اجتماعی در نظام بخشی شهر جهت بازتولید گردشگري تراز . نمودار 5شکل

  

  

  

  

  

  

  منبع: نگارنده            

  )3وضعیت اختالف متغیرها از حد استاندارد تعیین شده(عدد.7جدول

 مولفه  شاخص  میانگین  اختالف ازحد  استاندارد

  برگزاري مراسم در مشارکت  4,27 1,27

کت  ـــار مش

  اجتماعی

 

 مداوم در مراسم حضور به عالقه  4,45 1,45

 مذهبی هاي گروه در شرکت  4,37 1,37

 مراسم در همنوعان به کمک  4,37 1,37

 درمراسم نظم برقراري به کمک  4,29 1,29

 ترافیک کنترل به کمک  3,68 0,68

 گردد نظم به منجر که نکاتی رعایت  3,68 0,68

 بهداشت در معابر در طول مراسم رعایت  3,43 0,43

 خادمین مراسم و مامورین با همکاري  4,31 1,31

 مجدد در سال هاي آتی حضور به تمایل  4,73 1,73

 امنا مسجد حسینیه هیات به اعتماد  4,49 1,49

اعــتــمــاد 

 اجتماعی

  

 راهنمایی و رانندگی مامورین به اعتماد  4,45 1,45

 انتظامی و امنیتی و نظامی نیروهاي به اعتماد  4,76 1,76

 خدمات و پاکسازي در شهرداري به اعتماد  4,47 1,47

 احمر هالل و اورژانس به اعتماد  4,90 1,9

 سیما و صدا به اعتماد  4,68 1,68

 نشانی آتش به اعتماد  4,97 1,97

 خدمات ارائه در ادارات سایر به اعتماد  3,53 0,53

 زائرین به احترام در شهر مردم به اعتماد  4,15 1,15

 دستگاهها وظایف درست انجام به اعتماد  3,53 0,53

 مداوم حضور به عالقه  و اعتقاد 4,57 1,57
  انسجام

 مراسم برگزاري در سادگی و نظم 4,52 1,52

3 

 
O 
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  محاسبات تحقیق حاضرمنبع:                           

  

  هاو پیشنهاد نتیجه گیري

شهرهاي خودنظام  ست پذیر کردن  شهرها در جهت زی ضاهاي عمومی و  ،اجتماعی  ستند. ف سجام و یکپارچگی ه همواره نیازمند ان

جمعی بســتري براي پیوندهاي اجتماعی بوجود می آورند. این بســتر محلی مشــترك می باشــد که مردم فعالیت هاي کارکردي  و 

سمی را  ست-مرا سرمایه اجتماعی ب -که پیوند دهنده اعضاي جامعه ا ضاها عاملی مهم وجود آمده ده در آن انجام می دهند.  ر این ف

ضاهاي شی ف سازي و نظام بخ شگري شهري در کنترل، بهبود، بهینه  ست و تقویت گرد سم هاي  .ا سرمایه در برگزاري مرا نمود این 

عنوان میراثی ناملموس اثرات خود را بر کالبد محســوس موجود در فضــاهاي ه مختلف بیشــتر نمایان می گردد. ســرمایه اجتماعی ب

شان  سانیشهري ن شهري را جذب مداوم پیوندهاي ان ضاهاي  شهري  اجتماعی تقویت می کند. -داده و نقش ف ضاي  شی ف نظام بخ

وثر طور مه دینی و مذهبی توانسته است در افزایش ضریب جذب گردشگر ب -توسط میانجی سرمایه اجتماعی در مراسم هاي آیینی

ضر  و پایدار عمل نماید. سرمامقاله حا سم مذهبی نقش و اثرات این  شهر در برگزاري مرا ضاهاي  شی ف و نقش آن در یه در نظام بخ

ماد، مشارکت و انسجام اجتماعی در برگزاري مراسم عزاداري عصر تاسوعاي اعت مولفهسه بازتولید گردشگري مذهبی راتبیین نمود. 

رضایت براي گردشگران غیربومی عامل کنترل نظام بخشی فضاي شهري و ایجاد حس شهر زنجان( دسته عزاداري حسینیه اعظم) 

از حضور خود احساس رضایت  ،در مراسم عصر تاسوعا فضاي شهر زنجان ،گردشگران نتایج حاصل از مطالعات نشان داد:بوده است. 

شته سم مزبور را  دارند. اند دا سم مزبور از حد و تمایل به حضور مجدد در مرا سرمایه اجتماعی در  برگزاري مرا  میزان شاخص هاي 

  کرده است.مدیریتی را در برگزاري مراسم تجربه  –متوسط باالتر بوده و به تناسب فضاي شهر داراي انسجام و نظم ساختاري 

شان می دهد شگري مذهبی ن شین حوزه گرد ضر با مطالعات پی که اهرم اجتماعی و فعالیت نهادهاي مختلف در  :تطبیق مطالعه حا

ضاه شگران را ترغیب به کنار مردم در عزاداري هاي جمعی  ف شیده و گرد شهري را مطلوبیت بخ ضاي  ست ف سته ا شهري توان اي 

شرف شهري نماید. مطالعه پور ا ضاي  ضور مجدد در ف آگاهی در نگرش اعتقادي و تداعی ذهنی و به تاثیر تبلیغات کالمی  )1397(ح

شگري مذهبی و  صد گرد صمیمآنها از مق شان می دهد ت ضر نیز ن ست. پژوهش حا سفر تاثیر گذار ا شهري  :به  ضاي  شی ف نظام بخ

شته و در بازتولید  سم مذهبی تاثیر گذا سب آن مرا ضاي و به تنا سرمایه اجتماعی در ایجاد حس مثبت و مطلوب از ف سط اهرم  تو

ست. مطالعه علی بیگی( سفر اثر گذار ا صد  شان می دهد1394مجدد ق سید  بعد از ورود :) ن شگران مذهبی به زیارتگاه امامزاده  گرد

ست. در  سجام اجتماعی بهبود یافته ا شارکت و ان سرمایه اجتماعی در بعد م ستان دهلران ،مولفه هاي  شهر ستاي بردي  ابراهیم رو

  اجتماعی نظم زمانی( شروع و پایان به موقع) مراسم 4,55 1,55

 شهر و محبت مردم داشتن دوست 4,49 1,49  

 اي رسانه پوشش و رسانی اطالع 4,87 1,87

 سامانمند و یکپارچه رسانی خدمات 3,87 0,87

 شهر در غریبگی احساس 1,95 1,05-

 طول مراسم در اقدامات یکپارچگی 3,75 0,75

 برگزاري مراسم مناسب مکان و فضا 4,48 1,48

  )pمشارکت اجتماعی( 4,15 1,15

  )Tاعتماد اجتماعی( 4,39 1,39

  )Sانسجام اجتماعی( 4,11 1,11

  )Oبخشی فضاي شهري( نظام 4,22 1,22
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ضر نیز شگري مذهبی اثر گذاربود ،پژوهش حا سب آن گرد شهري و به تنا ضاي  شی ف سرمایه اجتماعی در نظام بخ ه و مولفه هاي 

انوارهاي انسجام خ :در شهرستان میاندوآب نشان می دهد )1392محمدي یگانه و همکاران(مربتط با هم عملکرد یافته اند. در مقاله 

شگري  سترش گرد شارکت و اعتماد اجتماعی، بعد از گ شته، اما در ابعاد م شگري مذهبی بهبود دا سترش گرد مورد مطالعه بعد از گ

سطح این ابعاد ک ستمذهبی از  شده ا سته  ساس کار قرار ا سرمایه اجتماعی در بازتولید گردشگري مذهبی را ا ضر نقش  . مطالعه حا

 شپژوهدر داده و بر خالف مطالعه محمدي یگانه اثر افزایشی شاخص هاي این سرمایه در بهبود فضاي شهري را تبیین نموده است. 

شاهی( شکوفایی از یک )1396عرب شگران -ذبه هاي فرهنگیطرف و جا به نقش ایمان و خود سوي دیگر در انگیزش گرد مذهبی از 

ضر نیز ست. پژوهش حا شده ا شاره  ضور در مکان مذهبی ا ضاي  ،براي ح شی به ف سرمایه اجتماعی در مطلوبیت بخ به مولفه هاي 

 :ها نشان می دهدشهري پرداخته و به انگیزه هاي حضور مجدد با اهرم سرمایه اجتماعی در مکان گردشگري اشاره شده است.داده 

را دارد.  5از  95/1طور میانگین ه حس غریبگی شرکت کنندگان غیربومی (خارج از شهر زنجان) در زمان حضور در مراسم عزاداري ب

حس غریبگی در میان حاضرین پایین می باشد و حاضرین احساس تعلق مکانی به شهر و مراسم داشته و  :دهد -این مقدار نشان می

) با بررسی حس مکان گردشگري شهر همدان این نتیجه حاصل شده 1395غریبه محسوب نمی شوند. در مقاله طاهري و انصاري(

د سوي خوه یا ناخودآگاه گردشگران را مجدد ب آگاهخود -ناشی از عوامل مختلف-ایجاد شده مکانی  و وابستگی است که حس تعلق

جذب می کند. در پژوهش حاضر نیز مطلوبیت فضاي شهري ناشی از سرمایه اجتماعی منجر به ایجاد حس مکانی مطلوب و بازتولید 

ست. شده ا ساز  سبب  شگري را  شان داد که ،در نهایتگرد شاخص هاي سرمایه اجتماعی وجود :مطالعات ن سجام، اعتماد و  باال با  ان

مردم و نهادهاي مختلف منجر به برگزاري همکاري ومشارکت  است. نسبتا مطلوب در مراسم مذهبی شهر زنجان مشارکت اجتماعی

  گردشگران شده است.فضاي شهري در پذیرایی از  و نظام بخشیمنظم مراسم 

  زیر مطرح می گردد: پیشنهادهاي ،لذا 

  ــتفاده از مشــارکت مردم و کردن مدیریت مراســم خدمات گردشــگري با توجه به وجود نیروهاي داوطلب فراوان در خدمات  محور -مردماس

ایداري و ضریب پ را باال برده سطح  خدمات رسانی به گردشگران مذهبی نظام بخشی فضایی شهر شده ، يرسانی به زائران، منجر به ارائه و ارتقا

  گردشگري مذهبی را بیشتر خواهد نمود.

  ستفادهتقویت شهر با ا ساخت هاي خدماتی  سرمایه اجتماعی موجود و زیر شگران غیر  از ظرفیت  شهر می تواند نگاه گرد شارکت مردم بومی  م

  بیشتر تغییر و ضریب ماندگاري آنها را افزایش دهد.ه به شهر را شدبومی وارد

  سرمایه اجتماعی موجود در دهه محرم و ایجاد پایگاه هاي ستفاده از ظرفیت  شهر، گردشگران ورودي ا اطالع رسانی در نقاط ورودي و خروجی 

  به شهر را در مسیر مناسب هدایت خواهد نمود.

 .ارائه بسته هاي گردشگري در ورودي و خروجی هاي شهر به گردشگران وارده در جهت تقویت سایر ابعاد گردشگري شهر الزم است  

  آن به ظرفیت بالفعل در فضــاي شــهري می تواند ســاماندهی، نظم بخشــی، توجه به ظرفیت هاي ســرمایه اجتماعی بالقوه و تبدیل

  .ه باشددر توسعه فضاهاي شهري داشتو نقش موثري  دهدانسجام فضایی را ارتقا 

 واحد کردن مدیریت عملکردي و  ،در این راســتا ؛انســجام عملکردي نهادهاي خدمات رســان افزایش یابد :ضــروري اســت

 پیشنهاد می گردد.ي مختلف در جهت خدمات رسانی اجرایی نهادها، دستگاه ها
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