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کیفیت ادراک ذهنی گردشگران از عناصر هنری سازنده بناهای تاریخی
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چکیده
از جمله عوامل مهم در شکل گیری کیفیت ادراک ذهنی گردشگران از بنای تاریخی ،کمیت و کیفیت عناصر معماری اعم از
عناصر ملموس و غیرملموس است که گردشگر بعد از بازدید در ذهن خود نسبت به آن اثر قضاوت میکند .پژوهش حاضر با
هدف بررسی نقش عناصر معماری آثار تاریخی شهر همدان در شکلگیری کیفیت ادراک ذهنی گردشگران صورت گرفته است.
روش تحقیق به صورت آمیخته (کیفی سپس کمی) است .نتایج یافتههای کیفی تحقیق نشان داد که گردشگران با توجه به
ویژگی های فردی خود ،معانی مختلفی را از دیدن یک اثر تاریخی دریافت میکند .همچنین ،نتایج نشان داد که متغیرهای نقوش،
کتیبهها ،گچبری و کاشی کاری بیشترین میزان تکرار در بین مصاحبه گردشگران داشته و از اثرگذاری زیادی در ایجاد کیفیت
ذهنی برخوردار هستند .در بخش یافتههای کمی ،نتایج آزمون رگرسیون نشان داد به ترتیب متغیرهای نقوش و کتیبهها
2

2

2

2

 ،R =0/943سرگذشت تاریخی بنا  ،R =0/542گچبریها و کاشیکاریها  ،R =0/508قدمت ساخت  ،R =0/0/498ورودی
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و پنجرهها  ،R =0/401مصالح ،آجرچینی و شکل سازه  ،R =0/199چشمانداز  R =0/168و تناسبات سازه  R =0/630با
کیفیت ادراک ذهنی ارتباط معناداری دارند .نتایج تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که نقش عناصر معماری در کیفیت ادراک
ذهنی گردشگران به تفکیک سن ،جنسیت ،سطح سواد و تجربه قبلی گردشگر در بازدید از اثر تاریخی در تمامی ابعاد هشتگانه
عوامل مؤثر بر کیفیت ادراک ذهنی گردشگران در سطح  0/000معنیدار بوده است .در این میان متغیر سطح سواد با مقدار
 F=32/479دارای بیشترین میزان انتظار از سوی سه گروه بود.

واژههای کلیدی :ادراک ذهنی ،بناهای تاریخی ،عناصر معماری ،گردشگری ،همدان

 .3نویسنده مسئول

touran.ahmadi67@gmail.com
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مقدّمه
امروزه به رسمیت شناختن اهمیت و ظرفیتهای گردشگری در استراتژی توسعه ملی و در برنامه توسعه
جهانی یک واقعیت غیرقابل انکار است (باقری و همکاران .)3189 ،توریسم از سوی سازمان ملل بهعنوان
یکی از  30بخش تأثیرگذار بر اقتصاد سبز شناخته شده است (مجنونی توتاخانه و سلیمانی )2038 ،3و به
عنوان یکی از بخشهای دارای پتانسیل ایجاد «مشارکت معنادار در زمینه توسعه پایدار» دارای ارتباط با
سایر بخشها و توانایی ایجاد شغل و فرصتهای تجاری ،مناسب مطرح شده است (سلیمانی و همکاران،
 .)28 :2039همچنین طبق برآوردها ،امروزه صنعت گردشگری به عنوان سومین صنعت درآمدزای جهانی
مطرح شده که پس از صنایع نفت و خودروسازی قرار دارد (ایمانی خوشخو و موسوی )3186 ،و بر طبق
پیشبینیها حداکثر تا سال  2022به جایگاه دوم و تا سال  2010به جایگاه اول صعود خواهد کرد
(آکادیری .)2038 ،2بر اساس آمار انتشار یافته توسط سازمان جهانی توریست ( ،)UNWTO1در سال
 2039میالدی در حدود نزدیک  34درصد از کل تولید ناخالص جهانی در بخش گردشگری تولید شده
است و این صنعت توانسته است برای بیش از  500میلیون نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد کند .عالوه
بر این ،در سال  2039میالدی ،پروازهای ورودی گردشگران بینالمللی با  4/4درصد افزایش در مقایسه با
سال قبل به حدود  539میلیون نفر رسیده که یک رشد جهشی بوده است .همچنین در سال  2037میالدی
تعداد یک میلیارد و چهارصد نفر در جهان مسافرت کردند .همچنین نتایج همین گزارش نشان میدهد که
متوسط هزینه یک گردشگری با اقامت  5روز در اروپا  3400دالر ،امریکا  3750دالر ،قاره آفریقا 3300
دالر ،آسیا و اقیانوسیه  3290دالر و خاورمیانه برابر با  3180دالر است که در مقایسه با سایر بخشها
بیشترین میزان هزینه کرد را داشته است (پرات و تولکاچ.)2038 ،4
امروزه با توجه به مزایای متعدد ،صنعت گردشگری در ملل مختلف ،توسعه و رونق داشته است.
کشورهای پیشرفته مانند فرانسه ،اسپانیا ،ایتالیا ،کانادا ،استرالیا و غیره در سیاستگذاری خود ،جایگاه ویژه-
ای برای گردشگری قائل شدند و در تمامی این کشورها ،وزارت توسعه گردشگری به صورت یکپارچه
1. Majnoony Toutakhane & Soleymani
2. Akadiri et al
3. United Nation World Tourism Organization
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متولی امور توسعه گردشگری شده است .علیرغم پیشتازی اینگونه کشورها در صنعت توریسم ،بررسیها
نشان میدهد که وضعیت گردشگری در ایران چندان مناسب نیست ،در حالی که بر اساس برآوردها ،تعداد
جاذبههای گردشگری ایران 32 ،برابر فرانسه 34 ،برابر استرالیا و  31برابر کانادا است .همچنین بر طبق
برآوردها هزینه مسافرت گردشگران خارجی به ایران در حدود  33برابر ارزانتر از هزینه مسافرت به
کشورهایی مثل فرانسه ،استرالیا و کاناداست .با وجود مزیت نسبی ایران در امر گردشگری ،بنا به دالیلی از
جمله سوء مدیریت ،نبود تبلیغات ،عدم توجه به نیازهای گردشگران ،مسائل و مشکالت تحریم و غیره،
هنوز کشور ایران نتوانسته است به جایگاه واقعی خود برسد (باقری و همکاران .)3189 ،بر اساس گزارش
سازمان جهانی گردشگری ،تعداد گردشگران وارد شده به ایران در سال  2039برابر با  4میلیون و 842
هزار نفر بود که این رقم با رشد منفی  3/5درصد در سال  2037به  4میلیون و  967هزار نفر رسید و به
این ترتیب ،سال  2039سهم ایران از گردشگری جهانی فقط  3/4درصد بوده است (رفیعی دورانی و
اصغری .)2038 ،در زمینه عدم موفقیت سیاستگذاری کشور ایران در صنعت گردشگری میتوان دالیل
متعددی را ذکر کرد .ضعف مدیریت ،محدودیتهای مذهبی و فرهنگی ،نبود زیرساختها ،تحریم ،عدم
توجه به نیازهای گردشگران ،نبود تبلیغات و برندسازی از جمله مهمترین چالشهای صنعت توریسم ایران
هستند (طیبی و ذکاوت3187 ،؛حیدری ساریان و همکاران.)3186 ،
اهمیت صنعت گردشگری در توسعه کشورها منجر به این شده است که امروزه ،مطالعات و بررسیهای
متعددی برای جذب هرچه بیشتر گردشگر صورت گیرد .از جمله اقدامات مهم و علمی در خصوص
تشویق گردشگران برای بازدید از یک مکان ،بررسی عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران است که به
صورت رضایت عینی و ذهنی مطرح است (لی 3و همکاران .)2039 ،در واقع در صنعت گردشگری
بررسی کمیّت و کیفیت ادراک ذهنی گردشگران از مکان و پدیدههای مورد مشاهده از اهمیت زیادی
برخوردار است .پس بنابراین میتوان گفت که درک درست از ادراک ذهنی گردشگران درباره مقصد ،در
ترغیب و جذب هرچه بیشتر گردشگران مؤثر است (نیکولتا و سرویدیو .)2032 ،2مطالعات علمی در زمینه

1. Lee
2. Nicoletta & Servidio
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کیفیت ادراک ذهنی گردشگران از مقصد برای اولین بار در دهه  3890میالدی مورد توجه قرار گرفت .در
این دهه برخی از محققان بر ماهیت کلی تصویر ذهنی تأکید داشتهاند و آن را به عنوان ادراک کلی از
مقصد گردشگری تعریف میکردند .برخی دیگر تصویر مقصد گردشگری را حاصل ادراک جزء توسط
گردشگران میدانند .ولی آنچه اهمیت دارد این است که کیفیت تصویر مقاصد گردشگری یک سیستم
تعاملی از افکار ،سن ،جنسیت ،باورها ،احساسات ،کمیت و کیفیت بناها یا پدیدههای مورد مطالعه ،فرهنگ
و ابعاد هنری یک اثر است (توتاخانه و مفرح.)2036 ،
شهر همدان یکی از قدیمیترین شهرهای ایران و از کهنترین شهرهای جهان محسوب میشود که دارای
تعداد بسیاری زیادی از آثار تاریخی است .تنوع آثار تاریخی شهر همدان به قدری زیاد است که بر طبق
گزارشها در سال  3187در حدود  33122توریست خارجی از این شهر دیدن کردند که در مقایسه با سال
قبل رشد  56درصدی داشته است (ناظری .)55 :3197 ،در هر صورت آثار تاریخی شهر همدان متشکل از
مساجد ،برجها ،قلعهها ،مقبره و آرامگاهها ،گنبدها و بازار تاریخی و غیره است که هر کدام دارای ارزش-
های تاریخی و جاذبههای توریستی است .توجه به اهمیت شهر همدان در جذب توریستهای داخلی و
خ ارجی و ضرورت مطالعه کیفیت ادراک ذهنی گردشگران از مجموعه بناهای تاریخی این شهر و همچنین
توجه به اهمیت انجام تحقیق به روش آمیخته جهت بررسی ادراک ذهنی گردشگران منجر به انجام
پژوهش حاضر شد .پژوهشی که به دنبال یافتن پاسخ علمی به این سؤال است که نقش عناصر معماری و
هنری بناهای تاریخی شهر همدان در کیفیت ادراک گردشگران چیست؟
پیشینه تحقیق
پیرس )2031( 3در مقالهای با عنوان «روانشناسی اجتماعی در رفتارهای توریستی» در خصوص اهمیت
درک ادراک ذهنی گردشگران اعتقاد دارد که تصویر مقصد گردشگری ،انگارههای روحی و ادراکی شخص
از یک مکان با تمامی پدیدههای آن است .چن و تسای )2002( 2در مقالهای با عنوان «چگونه تصویر
مقصد و عوامل ارزیابی تمایالت رفتاری را تحت تأثیر قرار میدهند؟» به پیشنهاد یک مدل کامل رفتار
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2. Chen and Tsai
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گردشگر با استفاده از تصویر مقصد و ارزش ادراک شده از پارادایم کیفیت ،رضایت و تمایالت رفتاری
پرداختند .نتایج نشان داد که تصویر مقصد هم مستقیم و هم غیرمستقیم بر روی تمایالت رفتاری تأثیر
دارد .کریستینا و هایلین )2009( 3در مقالهای با عنوان «بررسی ارتباطات ساختاری تصویر مقصد ،رضایت
گردشگر و وفاداری مقصد» به پیشنهاد یک نگرش کامل برای فهم وفاداری مقصد بهوسیله بررسی اسناد
نظری و تجربی بر روی روابط علّی بین تصویر مقصد ،صفات گردشگر و رضایت کلی و وفاداری مقصد
پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که تصویر مقصد به طور مستقیم رضایت صفات را تحت تأثیر قرار
میدهد .تصویر مقصد و رضایت صفات هر دو مرجع مستقیم از رضایت کلی بودند .رضایت کلی و
رضایت صفات تأثیر مستقیم و مثبت بر روی وفاداری مقصد داشتند .ویلیامز و سوتار )2008( 2در مقالهای
با عنوان «ارزش ،رضایت و مقاصد رفتاری در زمینه گردشگری ماجراجویی» ارتباط بین ارزش ،رضایت و
مقاصد رفتاری را در زمینه گردشگری ماجراجویی بررسی کردند .نتایج نشان داد که ارزش احساسی و
ارزش نوظهوری پیشبینیکنندههای مهم رضایت و مقاصد آتی هستند .براور )2034( 1در پژوهشی با
عنوان «درک و رضایت از کیفیت خدمات :پیشبینی رفتار در جشنواره استرالیا» اقدام به توسعه مدل نظری
برند مقصد نموده است .نتایج تحقیق وی به طور کلی نشان داده که تصویر مقصد ،نقش واسطهای را بین
سه جزء تصویر به عنوان تداعیهای برند و تمایالت رفتاری بازی میکند و منجر به ایجاد یک تصویر
ذهنی از اثر تاریخی در ذهن گردشگر میشود.
تریواینن و تاوینانن )2035( 4در پژوهشی با عنوان «استفاده از گرافیکهای کامپیوتری برای اندازهگیری
کیفیت ادراک ذهنی گردشگران از چشماندازهای روستایی» اقدام به مدلسازی و کمّیسازی ابعاد کیفیت
ادراک ذهنی جاذبههای روستایی کردهاند و از طریق بررسی متغیرهای چشمانداز طبیعی و فرهنگی
روستایی به این نتیجه رسیدند که گرافیکهای کامپیوتری توانمندی زیادی برای تحلیل و ارزیابی کیفیت
ادراک ذهنی گردشگران از مقصد و مدیریت چشماندازهای روستایی دارد .همچنین یافتههای پژوهش آنان
حاکی از این بوده که به علت تغییرات گسترده در چشماندازها ،نیاز به روشهایی ارزانقیمت و کاربردی
1. Christina and Hailin
2. Williams and Soutar
3. Bruwer
4. Tyrväinen & Tahvanainen
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برای بررسی کیفیت ادراک ذهنی اهمیت پیدا کرده است.
خضرنژاد و حیدری چیانه ( )3181در پژوهشی با عنوان «تحلیلی بر عوامل مؤثر بر شکلگیری تصویر
مقصد در گردشگری شهری :مطالعه موردی :شهر ارومیه» از طریق نمونهگیری  150نفری و تحلیل دادهها
با استفاده از آزمونهای آماری به این نتیجه رسیدند که در مجموع 41 ،درصد از تغییرات متغیر وابسته
(تصویر مقصد) متأثر از تغییرات متغیرهای کیفیت سفر و ارزش درک شده از جاذبههای تاریخی بوده
است .مطهری راد ( )3184در پژوهشی با عنوان «مؤلفههای مؤثر بر ادراک و ارتباط بصری در منظر شهری
تاریخی» بدون نمونهگیری و از طریق مطالعه میدانی و تصویربرداری از محیط به این نتیجه رسیده است که
وجـوه بصری منظرههای گردشگری شهری توسط قوای بینایی به صورت مستقیم دریافت شده و طی
فرایندی محرکهای حسـی بـه ماهیتهـای ذهنـی تبدیـل میشوند .گرچـه در ایـن فرایندهـای چنـد
مرحلـهای و احساسـات فـرد بـر نحـوه درک آن تأثیر گذاشته است ،امـا در نهایـت همیـن فرایند سـبب
برقراری ارتبـاط میان اطاعـات پنهان ذهن گردشگر و جنبههـای دیگری از ویژگیهـای محیـط شده و
منجر به ادراک سهبعدی و فضایی بیننـده از منظره گردیده است .شیخ اسدی و همکاران ( )3182در
تحقیقی با عنوان «اصول ساماندهی مؤثر بر ایجاد تصاویر ذهنی بینندگان در باغ شاهزاده ماهان» که در بین
 10نفر از دانشجویان دختر ترم اول رشته معماری انجام شده است ،به این نتیجه رسیدهاند که اصول
ساماندهی فضایی مؤثر بر تصویر ذهنی افراد در باغ شاهزاده به ترتیب اولویت و میزان تأثیرگذاری عبارت-
اند از -3 :توجه به تقارن ،ریتم و تکرار  -2هندسه کلی فضا و جانماییها .محمودی و همکاران ()3184
در پژوهشی با عنوان « توسعه مدل تصویر ذهنی از ایران به عنوان یک مقصد گردشگری :رویکرد پژوهش
ترکیبی» ،با استفاده از روش تحقیق ترکیبی (کمّی و کیفی) اقدام به بررسی ادراک ذهنی گردشگران از ایران
نمودند .جامعه آماری پژوهش شامل  74نفر برای مصاحبه کیفی و  520نفر برای پرسشنامه کمّی بوده
است .نتایج یافتههای پژوهش نشان داده که مؤلفههای ریسک ادراک شده از سفر ،تصویر گردشگران از
منطقه خاورمیانه ،بر تصویر ذهنی گردشگران از ایران مؤثر است .همچنین نتیجه پژوهش آنها نشان داده
که تصویر ذهنی گردشگران بر قصد و نیت آنها در انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری مؤثر بوده
است .حاجی احمدی همدانی و همکاران ( )3186در پژوهشی با عنوان «معیارهای مؤثر بر شکلگیری
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تصویر ذهنی زنان از فضای شهری مطلوب مطالعه موردی :شهر تهران» اقدام به انتخاب  35نفر و انجام
مصاحبه عمیق با آنها نمودند .آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که انتخاب مکانی که از دریچه
تصویر ذهنی زنان ،مطلوب ارزیابی شده است ،به معانی مشترکی مرتبط با مفاهیم آزادی ،عدالت ،امنیت،
منزلت مکان ،دارای وجهه اجتماعی-فرهنگی ،هویت تاریخی ،زیبایی ،شیک بودن و پر از جزئیات بودن،
آرام و دنج بودن ،حریم داشتن در عین وسعت ،سرسبزی ،روحیه شاد و سالمت تمایل دارد.
بررسی مطالعات صورت گرفته در زمینه کیفیت ادراک ذهنی گردشگران بیانگر وجود رویکردهای متفاوتی
از نظر روش مورد استفاده برای تحلیل دادهها و همچنین متغیرهای مورد بررسی است .علیرغم تنوع
پژوهشهای صورت گرفته در زمینه ادراک ذهنی گردشگران از فضاهای معماری باارزش ،میتوان متوجه
شد که بیشتر این مطالعات به صورت کمّی بوده و تعداد بسیار اندکی از آنها نیز به رویکرد روش تحقیق
کیفی نوشته شده است .از آنجایی هر کدام از این روشها کامل نبوده است ،لذا در مطالعات علمی نوین،
از رویکرد ترکیبی (روش آمیخته) استفاده میشود .عالوه بر این ،بررسی مطالعات صورت گرفته نشان
میدهد که تاکنون مطالعهای که اقدام به بررسی کیفیت ادراک ذهنی گردشگران از عناصر سازنده معماری
یک بنای تاریخی صورت گرفته باشد ،وجود ندارد .به عبارتی گردشگرانی که برای بازدید از یک بنای
تاریخی مراجعه میکنند ،به هنگام بازدید از بناهای تاریخی با اجزای سازنده آن یعنی کلیت ساختمان
تاریخی و اجزای آن مانند نقوش ،مصالح ،مشخصات پنجرهها ،کتیبهها ،آجرچینی ،کاشیکاری ،تناسبهای
بنا ،قدمت ساخت ،ورودیها ،چشمانداز به محیط پیرامونی ،گچبریها و ...مواجه هستند و به تناسب
کیفیت دریافت از این عناصر ،ادراک ذهنی خود را شکل میدهند که این موضوع برای اولین بار در این
پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.
چهارچوب نظری
واژه تصویر ذهنی یا همان ادراک ذهنی اولین بار توسط کوین لینچ 3و به دنبال انتشار کتاب سیمای شهر
مطرح گردید .ایجاد تصویر ذهنی از یک منظر جریانی دوجانبه است که بین اثر و مشاهدهگر اتفاق میافتد
(طیبی و ذکاوت .)3187 ،به عبارتی ادراک ذهنی یک فرد از دیدن عناصر و پدیدههای محیطی حاصل
1. Kevin Lynch

222

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال هشتم ،شماره شانزدهم ،پاییز و زمستان  9911

کیفیات ذهنی فرد (ویژگیهای روحی روانی ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی ،سطح دانش و آگاهی و )...و
همچنین ویژگیهای اثر مشاهده شده مانند (زیبایی ،قدمت ،مصالح ،موقعیت جغرافیایی )...،است (ژانگ 3و
همکاران .)129 :2039 ،کرامپتون 2ادراک ذهنی را به عنوان مجموعه ای از باورها ،ایدهها و احساسات فرد
نسبت به یک مکان یا پدیده خاص تعریف کرده است (ایمانی خوشخو و موسوی .)3186 ،کاتلر 1معتقد
است تصویر ذهنی یک گردشگر از عناصر توریستی توسط سه جزو سلسله مراتبی وابسته تشکیل می شود
که عبارتاند از شناختی ،عاطفی و رفتاری .از نظر پارنتو 4تصویر عناصر گردشگری بر اساس نیازها،
انگیزهها ،دانش قبلی و ترجیحات گردشگران شکل میگیرد (کوک 5و همکاران.)2036 ،
ادراک ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری از موضوعات بینرشتهای در حدود کمتر از دو دهه گذشته
است .اهمیت آن در ادراک عینی افراد ،رفتار و انتخابهای بعدی آنها مطرح شده است (لی 6و همکاران،
 .) 2020به دلیل پیچیدگی و انتزاعی بودن ادراک ذهنی و ماهیت فرّار آن ،ادراک ذهنی توسط دانشمندان
رشتههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته ،ولی همه آنها در این نکته متفقالقول هستند که ادراک ذهنی
بیانگر یک انگاره روحی یا یک مجموعه ساده شده از ادراک شخصی یا گروهی نسبت به یک مقصد یا
یک پدیده گردشگری است (نیکولتا و سرویدیو .)2032 ،7تصویر مقصد گردشگری دو نقش مهم در رفتار
گردشگران ایفا می کند .به عقیده برخی از محققان ادراک ذهنی برایند تصمیم رفتاری گردشگران اثرگذار
است و این رفتارها شامل درگیر شدن (تجربه) ،ارزیابی (رضایت) و نیات رفتاری (قصد بازدید مجدد و
توصیه به دیگران) است (گارتنر .)2034 ،9بیشتر مطالعات صورت گرفته در زمینه ادراک ذهنی گردشگران
دو هدف اصلی را دنبال میکنند :در حوزه اول به دنبال شناسایی ابعاد مربوط به تصویر و ادراک ذهنی
هستند .برای دستیابی به این هدف بسیاری از پژوهشگران مجموعهای از عوامل و ابعاد مطرح شده در
ادبیات را در نظر گرفته و ادراک ذهنی گردشگران از مقصد را مورد بررسی قرار میدهند .بخش دوم

1. Zhang
2. Crampton
3. Cutler
4. Parento
5. Kock
6. Le
7. Nicoletta & Servidio
8. Gartner
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مطالعات مربوط به تصویر مقصد است و عوامل مؤثر بر تصویر را هدف قرار میدهد (لیم 3و همکاران،
2034؛ وو2036 ،2؛ آپادهیایا)2032 ،1
مواد و روش تحقیق
این پژوهش به دنبال بررسی میزان کیفیت ادراک ذهنی گردشگران از عناصر معماری موجود در بناهای
تاریخی شهر همدان است و درصدد توسعه مجموعه دانستههای موجود درباره شرایط و عوامل ایجاد
ادراک ذهنی در گردشگران است .با توجه به اینکه پژوهشگر هیچگونه دخل و تصرفی در دادهها و
متغیرها ندارد ،پژوهش توصیفی بوده و با عنایت به اینکه به دنبال الگوسازی کیفیت ادراک ذهنی
گردشگران است ،روش پژوهش از نوع اکتشافی است .از آنجا که دادههای مورد نیاز این پژوهش با
استفاده از مصاحبه و پرسشنامه به دست آمدهاند ،یک بررسی پیمایشی نیز محسوب میشود .همچنین در
این مطالعه ،روش تحقیق ترکیبی یا همان آمیخته و از نوع ترکیبی برهم گرفته یا اندراج دادهها (ظاهری و
همکاران )338 :3189 ،مورد استفاده قرار گرفته است .به طور کلی نتایج این رویکرد به عنوان دقیقترین و
علمیترین روش پژوهش مطرحشده که در مقایسه با روشهای کمّی و کیفی ،به عنوان جنبش سوم
شناخته میشود (هالکومب و هیچمن .)2035 ،4در این تحقیق ابتدا روش کیفی و سپس روش کمّی به کار
گرفته شده در نهایت با استفاده از این دو ،نتایج به دست آمده از پرسشنامه و مصاحبه مورد تحلیل و
نتیجهگیری قرار میگیرد .فرایند پیادهسازی این تحقیق بدین صورت بود که در مرحله اول برای اینکه
بتوان شرایط علّی مختلف (عوامل مؤثر بر کیفیت ادراک ذهنی گردشگران از دیدن جاذبههای توریستی
تاریخی شهر همدان) را شناسایی کرد ،از روش کیفی مصاحبه با گردشگران در این شهر استفاده گردید ؛
سپس در مرحله دوم برای رسیدن به نتیجه مطلوب ،از نتایج تحقیق کیفی در تدوین پرسشنامه استفاده
گردیده و با استفاده از دادههای کمّی به دست آمده ،به ارائه تحلیلهای آماری با استفاده از آزمونهایی
مانند آزمون رگرسیون ،آزمون  anovaو معادالت ساختاری پرداخته شده است.
نمونه آماری این پژوهش در دو سطح انتخاب شده بود .در سطح اول  10نفر از گردشگران بازدیدکننده از
1. Lim
2. Wu
3. Upadhyaya
4. Halcomb & Hickman
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بناهای مورد مطالعه انتخاب شد و در طی چهار مرحله مصاحبه عمیق (مدت زمان هر مرحله مصاحبه
حدود دو ساعت و نیم بود) ،دادههای کیفی به دست آمد .در مرحله دوم نمونهگیری ،جامعه آماری این
پژوهش را همان گردشگران وارد شده به شهر همدان تشکیل میدهند که در بازه زمانی  20فروردین سال
 3189لغایت  10فروردین سال  3189از بناهای تاریخی مسجد جامع همدان ،گنبد علویان ،برج قربان،
آرامگاه بوعلی سینا و بازار سرپوشیده همدان دیدن کردند (الزم به توضیح است گردشگرانی که به عنوان
حجم نمونه انتخاب شدند ،متفاوت از گردشگران شرکتکننده در مصاحبه عمیق بودند) .با استناد به آمار
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستگی و گردشگری شهر همدان ،تعداد کل گردشگران وارد شده در این
بازه زمانی برابر با  5429نفر برآورد گردید (سازمان میراث فرهنگی استان همدان .)34 :3187 ،با استفاده از
فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده 170،نفر به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب گردید .در بخش
کمّی ،سؤاالت متشکل از دو بخش سؤاالت توصیفی و سؤاالت کمّی بود .سؤاالت کمّی تحقیق شامل ابعاد
مختلف عناصر سازنده بناهای تاریخی بود .تعداد متغیرهای شناسایی شده در این تحقیق برابر با  46عنصر
موجود در بناهای تاریخی مورد مطالعه بوده است؛ که با استفاده از مشاهده میدانی و مصاحبه شفاهی و
عمیق با گردشگران به دست آمده است( .جدول )3
جدول  .3متغیرهای پژوهش
ورودیها ،پنجرهها ،نورگیرها

ابعاد ورودی ،ابعاد پنجره ،شکل ورودی ،شکل پنجره ،ارسی ،مصالح ساخت ،شکل

گچبریها و کاشیکاری

رنگ کاشی ،ابعاد کاشی ،نوشتهها و خطوط کاشی ،میزان گچبری ،رنگ گچبری ،تزئینات گچبری

نقوش و کتیبهها

زیباییشناختی نقوش ،ویژگیهای هندسی نقوش ،انواع کتیبهها به جا مانده در اثر ،مفاهیم کتیبه،
خوانایی کتیبه ،ارزش تاریخی و باستانشناسی کتیبهها

قدمت ساخت

انواع دورههای تاریخی :دورههای قبل از اسالم ،دورههای بعد از اسالم

چشمانداز به پیرامون

چشمانداز به شهر ،چشمانداز به طبیعت ،چشمانداز به آسمان ،چشمانداز به راه ارتباطی ،ارتفاع
ساختمان ،چشمانداز به سایر آثار تاریخی

سرگذشت تاریخی بنا

روایات مردم محلی از بنا ،اسطوره از بنا ،خاطرات فردی و جمعی از بنا ،نقش بنا در هویت محلی
و ملی ،جایگاه بنا در اتفاقات تاریخی ،کارکرد ساختمان

مصالح ساختمان و آجرچینی و

نوع مصالح ،قدمت مصالح ،رنگ مصالح ،دانهبندی مصالح ،نحوه آجرچینی ،نوع پیریزی پایههای

اجزای سازه و شکل سازه

ساختمان ،اجزای سازه ،حوض آب ،راهروها،

تناسبات ساخت

تناسبات مربوط به شکل هندسی ،تناسب ابعاد بنا با ابعاد درب و پنجره ،وحدت و کثرت در بنا،
تناسب شکل با عملکرد بنا

(مأخذ :یافتههای پژوهش)
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با توجه به طرح مسئله صورت گرفته میتوان سه سؤال اصلی برای این تحقیق در نظر گرفت که عبارتاند
از -3 :کیفیت ادراک ذهنی گردشگران از آثار تاریخی همدان مبتنی بر روش تحقیق آمیخته به چه صورت
است؟  -2وضعیت معنادار عناصر معماری سازنده بناهای تاریخی و کیفیت ادراک ذهنی گردشگران به چه
صورت است؟  -1راهکارهای پیشنهادی برای بهبود کیفیت ادراک ذهنی گردشگران از بناهای تاریخی
همدان چیست؟
تعداد سؤاالت پرسشنامه در بخش استنباطی برابر با  46سؤال بسته با طیف لیکریت پنج گزینهای (خیلی
کم = 3و خیلی زیاد=  ) 5بود .روایی پرسشنامه توسط اساتید دانشگاهی تأیید شد و پایایی پرسشنامه نیز با
استفاده فرمول آلفای کرونباخ و با فاصله اطمینان  85درصد و برای بخشهای مختلف پرسشنامه مطابق
جدول  2به دست آمد.
جدول  .2مقادیر پایایی بخشهای مختلف پرسشنامه نامه
مقوله
ورودیها ،پنجرهها،
نورگیرها
گچبریها و
کاشیکاری
نقوش و کتیبهها
قدمت ساخت

مقدار آلفای
کرونباخ
0/786

مقوله
چشمانداز به پیرامون

مقدار آلفای
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محدوده مورد مطالعه
شهر همدان در ناحیه میانی استان و در گسترهای به مساحت  4094کیلومترمربع معادل  23درصد از
مساحت استان را تشکیل میدهد .این شهر در محدوده مدار  49درجه و  15دقیقه طول شرقی و  14درجه
و  52دقیقه عرض شمالی از نصفالنهار گرینویچ واقع شده است .همدان کنونی یا هگمتانه کهن اولین
پایتخت نخستین تشکیالت حکومتی (دولت ماد) در ایران باستان بوده است .پیشینه تاریخی این شهر منجر
به این شد که در سال  ،3170شورای عالی شهرسازی و معماری ،این شهر را به عنوان یکی از شش شهر
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تاریخی و فرهنگی کشور انتخاب کند .این شهر به دلیل تنوع جاذبههای تاریخی ،در رتبه پنجم از نظر
جذب گردشگران قرار دارد .نقشه شماره  3موقعیت جغرافیای شهر همدان را نشان میدهد.

شکل .3موقعیت جغرافیای شهرستان همدان در سطح کشور و استان

یافتههای تحقیق
همانطور که مطرح شد جامعه آماری این تحقیق شامل بازدیدکنندگان آثار تاریخی شهر همدان (شامل:
مسجد جامع همدان ،گنبد علویان ،برج قربان ،آرامگاه بوعلی سینا و بازار تاریخی همدان) است .برای
تجزیه و تحلیل دادهها و کشف مفاهیم از سه نوع کدگذاری رایج استفاده شده است .در جدول شماره ()1
نمونهای از برگ متن دادهها نشان داده شده است.
جدول  .1نمونه سؤاالت خام و مفاهیم استخراج شده از آن در بخش مصاحبه عمیق
دادههای خام

مفاهیم

دیدن این اثر تاریخی یادآور شکوه و عظمت ایران باستان است که در زمان خود به عنوان یکی از

قدمت تاریخی بنا

امپراتوریهای قدرتمند بوده است ،آدم از دیدن این آثار به تاریخ و فرهنگ غنی خود افتخار میکند.
هنر و نقوش نهفته در این آثار نشاندهنده وجود هنرمندان در آن زمان بوده است .عالوه بر این هنر و نقاشی

هنر و نقوش روی بنا

موجود در این بناها نشان میدهد که ایرانیان از زمانهای بسیار قدیم به هنر عالقهمند بودهاند.
از دیدن این اثر احساس کردم که ساخت آن به بهترین نحو ممکن اتفاق افتاده است .تناسب ساخت در بین
تمامی اجزای ریز و درشت آن رعایت شده است.

رعایت تناسبات ساخت
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ادامه جدول1
دادههای خام

مفاهیم

با دیدن این ساختمان قدیمی آدم در ذهن خودش مرور میکند که چه پادشاهان و افرادی در طول سالیان

روایات و خاطرات

درازی در این بناهای باشکوه زندگی کرده و کارهایی انجام دادند و امروزه به جز این آثار تاریخی چیزی از

در مورد بنا

قدم زدن در راهروها و نگاه کردن از پنجره به منظره بیرون حس خوشایندی به آدم میدهد و فکر میکنی که

چشمانداز بصری بنا

وقتی از این بناها دیدن میکنم و تمامی اجزای آن را اعم از حوض ،پنجره ،ورودی میبینم احساس میکنم که

مصالح استفاده شده در

آنها به یادگار نمانده است.
انتخاب مکان برای ایجاد این بنا از روی حسابوکتاب بوده است.
در این مکان بهتر از این نمیشد که ساختمانی احداث کنند.
از دیدن گچکاری و کاشیکاری هنرمندانه این بنا واقعاً لذت بردم .ترکیب رنگ کاشی و نوشتههای روی کاشی-

بنا
گچبری و کاشیکاری

ها خیلی هنرمندانه است .حکاکی و تزئینات ایجاد شده با گچ خیلی عالی بود.
بعد از این که از این اثر تاریخی دیدن کردم ،هنوز هم تو فکر هستم که با چه اصول مهندسی ساخته شده که با

مصالح ساخت

گذشت صدها سال بلکه هزاران سال هنوز آجرها ،دیوارها ،حوض ،نورگیرها ،رنگ مصالح و فونداسیون
ساختمان پابرجاست.

(مأخذ :یافتههای پژوهش)

هنگام شروع مصاحبه ،طرح سؤال اصلی تحقیق در جهت رسیدن به نتیجه ،مطلوب به نظر نرسید؛ بنابراین
سؤاالت در ابتدا به شکل باز و گسترده مطرح شد و در فرآیند مصاحبه به تدریج بهسوی هدف و سؤال
اصلی تحقیق (کیفیت ادراک ذهنی گردشگران) هدایت شدند.
شرایط علّی کیفیت ادراک ذهنی گردشگران
کیفیت ادراک ذهنی گردشگران از دیدن آثار تاریخی تحت تأثیر عوامل مختلفی است .هر گردشگر با توجه
به ویژگیهای شخصی و درونی خود ،معانی مختلفی را از دیدن یک اثر تاریخی دریافت میکند .به عنوان
مثال نتایج مصاحبه شفاهی نشان داد که گردشگران مرد بیشتر به فهمیدن دلیل تناسبات ساخت و شناخت
سرگذشت تاریخی بنا عالقهمند هستند و یا به عبارتی از دیدن یا شنیدن این موارد احساس لذت میکنند.
در حالی که گردشگران زن با دیدن نقوش و گچبریها ،دیدن چشمانداز و دیدن پنجره و ورودیها
احساس لذت میکنند؛ و یا اینکه بر اساس نتایج به دست آمده گردشگران با بازه سنی  20الی  15سال در
رابطه با عوامل مؤثر در ایجاد کیفیت ادراک ذهنی ،دارای بیشترین میزان دریافتی از کیفیت پدیدهها بودند.
در هر صورت می توان گفت که الزمه ارتقای کیفیت ادراک ذهنی گردشگر ،توجه به طیف متعددی از
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عوامل روانشناختی ،نگهداری و مرمت اثر ،کیفیت اثر ،خدمات دریافتی گردشگر در طول سفر ،شناخت
قبلی وی از اثر ،برندسازی و غیره است .در این بخش از مصاحبه شفاهی با گردشگران انواع مؤلفههای
مؤثر بر کیفیت ادراک ذهنی بدین صورت به دست آمده است( .شکل )2

زنان
تناسبات ساخت

مصالح ساختمان…

سرگذشت…

چشم انداز به…

قدمت ساخت

نقوش و کتیبه ها

تکرارهای مشترک

گچ بریها و…

جمع کل تکرار

ورودیها ،پنجره…
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فراوانی هر مؤلفه
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مؤلفه های موثر بر کیفیت ادراک ذهنی گردشگران

شکل  .2نمودار تعداد تکرار مؤلفههای مؤثر بر کیفیت ادراک ذهنی گردشگران

(مأخذ :یافتههای پژوهش)

زمینه ارتقای کیفیت ادراک ذهنی گردشگر
زمینهای که در آن کیفیت ادراک ذهنی گردشگران شکل گرفته است ،شامل گردشگران وارد شده به شهر
همدان است .سطح کیفیت ادراک ذهنی گردشگران مربوط به تمامی گردشگران اعم از زنان و مردان،
سطوح سوادی مختلف سواد ،گروههای مختلف سنی و غیره است .اتخاذ راهکارهایی برای ارتقای هرچه
بیشتر کیفیت ادراک ذهنی گردشگران به زمینه پدیده بستگی دارد .در این مصاحبه تقریباً تمامی گردشگران
از دیدن آثار تاریخی رضایت داشتند ،ولی از خدمات رفاهی ،نگهداری اصولی از بناها ،بهداشت محیط،
تابلوهای راهنما ناراضی بودند .عالوه بر اینها ،از نظر گردشگرانی که در مصاحبه شرکت کرده بودند.
عمده دلیل آنها برای بازدید از این بناها ،بعد تاریخی و فرهنگی نهفته در بنا بوده است .به عبارتی از نظر
گردشگران ،بعد فرهنگی و تاریخی بناهای تاریخی به اندازه ویژگیهای بصری و فیزیکی آن در شکل-
گیری کیفیت ادراک ذهنی گردشگران اهمیت دارد؛ بنابراین میتوان گفت که آثار گردشگری بدون اتفاقات
و سرگذشتهایی که در طول تاریخ برای بنا آن رخ داده است و بخشی از میراث فرهنگی و ناملموس اثر
را شکل دادهاند ،فاقد کارایی الزم در شکل دادن به کیفیت ادراک ذهنی خواهد بود.
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پدیده ناشی از شرایط علّی
نگاهی به شرایط علّی تحقیق نشان میدهد که به دلیل وجود عوامل متعددی مانند ورودیها ،پنجرهها،
نورگیرها ،گچبریها و کاشیکاریها ،نقوش و کتیبهها ،قدمت ساخت ،چشمانداز به پیرامون ،سرگذشت
تاریخی بنا ،مصالح ساختمان و آجرچینی و اجزای سازه و شکل سازه و تناسبات ساخت در ایجاد کیفیت
ادراک ذهنی گردشگران از آثار تاریخی ،اثرگذار است .با توجه به نتایج یافتههای تحقیق میتوان از وقوع
پدیده «تغییر سبک و انگیزه گردشگری» در بین گردشگران داخلی سخن گفت .گردشگرانی که درگذشته
صرفاً با هدف رفع خستگی و بازدید از آثار تاریخی اقدام به مسافرت میکردند ،امروزه با اهداف چندگانه
از جمله مدرنگرایی ،افزایش ارزش بازدید و آشنایی با فرهنگهای مختلف ،جا افتادن فرهنگ مسافرت
سفر میکنند؛ بنابراین میتوان گفت که با توجه به اینکه فرهنگ مسافرت و بازدید از آثار تاریخی و
طبیعی کمکم در حال جا افتادن است ،لذا گردشگران به منظور درک و لمس فرهنگ مسافرت ،سعی می-
کنند که صرفاً به بازدید عناصر فیزیکی یک اثر تاریخی اکتفا نکرده و با دریافت و تحلیل آثار غیر معنوی
از بناها ،کیفیت ادراک خود را افزایش دهند .در این خصوص میتوان گفت که بر اساس مصاحبه شفاهی
با گردشگران ،بناهایی که دارای عناصر فیزیکی و غیر فیزیکی غنی بودند ،منجر به واکنش گردشگران می-
شدند که به صورت تهیه عکسهای یادگاری ،تهیه عکس از بخشهای مختلف یک اثر ،توصیه به دوستان
و آشنایان برای مسافرت به این منطقه ،انتشار عکس بازدید خود در شبکههای اجتماعی ،نگاه دوباره به
عکسهای گرفته شده در بازههای زمانی مشخص به منظور تداعی خاطرات مسافرت و غیره بوده است.
(شکل )1

222

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال هشتم ،شماره شانزدهم ،پاییز و زمستان  9911

زنان
مردان
جمع کل تکرار
تکرارهای مشترک

تعداد فراوانی

80
70
60
50
40
30
20
10
0

کاریها ،نورگیرها
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ورودیها،
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بریها و
گچ کتیبه
ساخت و
پیراموننقوش
چشم انداز بهقدمت
اثار تاریخی انتخاب شده

شکل  .1نمودار مربوط به دالیل انگیزشی گردشگران برای بازدید از آثار تاریخی
(مأخذ :یافتههای پژوهش)

شرایط مداخلهگر مؤثر بر راهبردهای تقویت ادراک ذهنی گردشگران
در کنار مفهوم عوامل تغییر ،واژه «شرایط تغییر» وجود دارد .شرایط تغییر ،عناصر مناسب یا نامناسب هستند
که اثرات یک یا چند عامل تغییر را فعالتر یا کندتر ،شدیدتر یا ضعیفتر میکنند؛ در واقع بستر و مبانی
پذیرش یا عدم پذیرش یک یا چند عامل تغییر هستند .در این پژوهش متغیرهایی که به عنوان مانع شکل-
گیری یک ادراک ذهنی با کیفیت در گردشگران شناسایی شدهاند ،عبارتاند از :متغیرهایی همچون کیفیت
پایین خدمات ،نبود تابلوهای راهنما ،آلودگی محیط و همچنین برخی از متغیرهای غیرارادی مانند جنسیت،
سن و ویژگی های روحی و روانی که منجر به تضعیف برخی از عوامل و تقویت برخی دیگر از عوامل به
تناسب زنان و مردان و گروههای سنی شده است .نتایج حاصل از مصاحبه شفاهی در مورد شرایط
مداخلهگر بر راهبردهای تقویت ادراک ذهنی گردشگران به صورت شکل ( )4به دست آمده است.
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مسجد جامع
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کیفیت پایین…
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برج قربان
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متغیرهای سنجش شده

شکل  .4نمودار عوامل مؤثر بر تضعیف ادراک ذهنی گردشگران

(مأخذ :یافتههای پژوهش)

راهبردهای مربوط با تقویت کیفیت ادراک ذهنی گردشگران
با وقوع هر پدیده یا اتفاقی اعم از اینکه فیزیکی یا عینی و یا غیر فیزیکی و ذهنی باشد ،راهبردهایی نیز
برای آن مقوله اندیشیده میشود .گردشگران به منظور تقویت ادراک ذهنی خود و خاطرهسازی برای خود
سعی میکنند که آثار و بناهایی را برای بازدید انتخاب کنند که قبالً شناختی از آن داشتهاند .در واقع
گردشگران قبل از شروع حرکت سعی میکنند از طریق فضای مجازی و یا پرسش از دوستان و آشنایان،
اثرات بازدید از آن اثر را در ذهن خود شکل دهند و بعد از شکلگیری ذهنیت اولیه تصمیم به بازدید یا
عدم بازدید از آن اثر بگیرند؛ بنابراین میتوان گفت که در مقابل راهبرد گردشگران برای ایجاد یک ذهنیت
اولیه ،بایستی راهبرد مدیریتی دیگری تحت عنوان راهبرد تبلیغات و اطالعرسانی مد نظر باشد تا به
گردشگران کمک کند که ذهنیت خود را درست شکل داده و برای بازدید از اثر تاریخی بر پایه اطالعات
درست تصمیمگیری نمایند.
پیامدها
به کارگیری هر راهبردی پیامدی خواهد داشت .اتخاذ راهبرد تشکیل ذهنیت اولیه توسط گردشگران منجر
به این میشود که آنها با طراحی یک برنامه انتظارات خود از بازدید از یک اثر تاریخی را در خود شکل
دهند .همچنین آنها به واسطه شناخت قبلی خود از یک اثر تاریخی ،در هنگام حضور در محل اثر به دنبال
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راستیآزمایی شناخت های قبلی خود و یا اضافه نمودن اطالعات به اطالعات اولیه خود هستند .همچنین
در خصوص اتخاذ راهبرد مدیریتی نیز میتوان گفت که این راهبرد منجر به برندسازی اولیه از یک اثر
تاریخی شده و گردشگر نیز بنا به ذهنیت مثبت خود تصمیم میگیرد که مدت زمان بیشتری را در محل اثر
تاریخی بماند .اگر چنانچه راهبرد مدیریتی برگرفته از نیازهای گردشگران باشد ،منجر به تقویت ادراک
ذهنی گردشگران میشود .چرا که راهبرد مدیریتی به دنبال رفع نیازهای گردشگران بوده و گردشگران هم
نیازهای خود را با هدف ایجاد یک ذهنیت اولیه از یک اثر تاریخی به منظور تقویت کیفیت ادراک ذهنی
خود انجام میدهند.
اشباع نظریهای
رسیدن به کفایت و اشباع نظریهای ،لزوماً پس از رعایت سه رویکرد کدگذاری باز ،محور و انتخابی حاصل
نمیشود؛ بلکه محقق در حین گردآوری و تحلیل دادهها در رویههای کدگذاری مذکور به آن دست می-
یابد .در واقع زمانی که محقق در گرداوری و تحلیل دادهها متوجه میشود که دیگر با داده جدید که
متفاوت از دادههای قبل باشد ،روبرو نیست و دادههای جدید تکرار یافتههای داده قبلی هستند و نکته
مبهمی نیز در خصوص مقولهها و ارتباط آنها با هم مطرح نیست ،مرحلهای است که محقق به اشباع
نظریهای دست یافته است .در این پژوهش نیز محقق پس از اشباع نظریهای ،یعنی جایی که نیازی به ادامه
مصاحبه دیده نشد ،اقدام نهایی کردن متغیرهای پژوهش نمود.
تحلیلهای کمّی
در بخش تحلیل های کمّی و به منظور تحلیل و بررسی میزان اثرگذاری انواع عناصر موجود در
بناهای تاریخی مورد مطالعه (مسجد جامع ،گنبد علویان ،برج قربان ،آرامگاه بوعلی سینا و بازار تاریخی)
در کیفیت ادراک ذهنی گردشگران در بازدید از فضاهای تاریخی شهر همدان از آزمون رگرسیون چند
متغیره استفاده شده است .نتایج آزمون رگرسیون در خصوص بیشترین میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل
(عناصر موجود در بناهای تاریخی مورد مطالعه) بر روی متغیر وابسته (کیفیت ادراک ذهنی گردشگران)
مطابق جدول  5به دست آمده است .نتایج آزمون رگرسیون در خصوص میزان ارتباط بین عناصر معماری
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بناهای تاریخی و میزان کیفیت ادراک ذهنی گردشگران ،نشان میدهد که به ترتیب متغیرهای نقوش و
کتیبهها  ،R2=0/943سرگذشت تاریخی بنا  ،R2=0/542گچبریها و کاشیکاریها  ،R2=0/508قدمت ساخت
 ،R2=0/498ورودی و پنجرهها  ،R2=0/401مصالح ،آجرچینی و شکل سازه  ،R2=0/199چشمانداز به بیرون
 R2=0/168و تناسبات ساخت  R2=0/630در اولویتهای یک تا هشتم قرار دارند .همچنین نتایج آزمون
رگرسیون نشان داد که مجموع هشت متغیر فوق توانایی تبیین  94درصد از تغییرات واریانس مربوط به
کیفیت ادراک ذهنی گردشگران را دارد که بسیار زیاد است .همچنین مقدار بتا ( )Betaآن است در شکل-
گیری ادراک ذهنی گردشگران عوامل غیر از متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق اثرگذار است که با
توجه به هدف این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است .از جمله این عوامل میتوان به وضعیت جوی،
برخورد مردم محلی ،انتخاب فصل مسافرت ،ترافیک جادهها و غیره اشاره کرد( .جدول )4
جدول  .4نتایج آزمون رگرسیون در خصوص رابطه بین انواع عناصر معماری بناهای تاریخی با کیفیت ادراک ذهنی
گردشگران
گروههای شغلی بازار

R

R2

2

ورودیها ،پنجرهها ،نورگیرها

0/401

0/198

0/174

4/61

گچبریها و کاشیکاری

0/508

0/496

0/468

5/36

0/243

نقوش و کتیبهها

0/943

0/586

0/562

6/77

0/165

قدمت ساخت

0/498

0/461

0/440

5/61

0/34

1/12

چشمانداز به پیرامون

0/168

0/150

0/118

4/68

0/325

1/74

سرگذشت تاریخی بنا

0/542

0/528

0/500

6/95

0/340

1/24

0/000

مصالح ،آجرچینی و اجزای سازه و شکل سازه

0/199

0/170

0/157

4/70

0/268

1/32

0/000

تناسبات ساخت

0/101

0/296

0/265

1/42

0/216

1/10

0/000

 Rتعدیلشده

مقدار F

Beta

مقدار t

مقدار p

0/365

0/560

0/000

1/55

0/000

1/25

0/000
0/000
0/000

(مأخذ :یافتههای پژوهش)

در ادامه و به منظور بررسی اختالف بین گروههای مختلف گردشگران از نظر متغیرها (سن ،جنسیت ،سطح
سواد ،تجربه سفر قبلی) از نظر میزان کیفیت ادراک ذهنی از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (آنوا)3
استفاده شده است.
نتایج تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که تفاوت چهار گروه گردشگران به تفکیک سن ،جنسیت،
1. Anova
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سطح سواد و تجربه قبلی در تمامی ابعاد هشتگانه عوامل مؤثر بر کیفیت ادراک ذهنی گردشگران در
سطح  0/000و ضریب خطای  0/05درصد معنادار بوده است .در این میان متغیر سطح سواد با مقدار
 F=32/479دارای بیشترین میزان انتظار از سوی سه گروه بوده و بعد از آن نیز به ترتیب ،متغیرهای
جنسیت ،تجربه قبلی سفر و سن قرار دارند( .جدول )5
جدول  .5نتایج آزمون آنوا در مورد اختالف کیفیت ادراک ذهنی گردشگران با توجه به ویژگیهای سن ،جنسیت،
سطح سواد ،تجربه سفر قبلی
شاخصها
سن

مجموع مربعات
بین گروهها

376/233

جنسیت

بین گروهها

389/208

سطح سواد

بین گروهها

200/543

تجربه قبلی سفر

بین گروهها

398/154

درجهی آزادی

میانگین مربعات

F

65/255

8/162

*

0/000

67/165

33/299

*

0/000

69/120

32/479

*0/000

61/164

30/166

*0/000

46

P

(مأخذ :یافتههای پژوهش)

نتایج آزمونهای توکی و شفه 3نشان داد که تفاوت درونی سه گروه مورد مطالعه در هیچ یک از مراحل
پژوهش معنادار نیست؛ اما تفاوت بیرونی گروهها در زمینهی کیفیت ادراک ذهنی گردشگران دارای تفاوت
معنادار است .بهطور کلی نتایج حاکی از آن است که بین سن ،جنسیت ،سطح سواد ،تجربه سفر قبلی با
میزان کیفیت ادراک ذهنی گردشگران تفاوت معناداری وجود دارد( .جدول )6
جدول  .6نتایج آزمون تکی و شفه در مورد شکاف بین اثرات طرحهای هادی روستایی از نظر گروههای چهارگانه
اثرات عناصر معماری بناهای تاریخی بر میزان

گروههای

اختالف میانگین

کیفیت ادراک ذهنی گردشگران

سهگانه

()4-1-2-3

TukeyHSD

سن

X2
X3
X4

جنسیت

X1
X3
X4

سطح سواد

X1
X2
X4

-2/6000
*-5/2000
-6/4000

Est.error

3/65425
3/65425

2/6000

3/65425

-2/4000

3/65425

*5/2000
2/4000
-6/4000

3/65425
3/65425

Sig

0/000

0/000

0/000

فاصله اطمینان
کران پایین
-6/5065
-9/8085

کران باال
0/8085
-3/4805

-0/8085

6/5085

-6/3085

3/1085

3/4805

9/8085

-3/1085

6/3085

1. Tukey& scheffe
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ادامه جدول 6
اثرات عناصر معماری بناهای تاریخی بر میزان

گروههای

کیفیت ادراک ذهنی گردشگران

سهگانه

TukeyHSD

تجربه قبلی سفر

X1
X2
X4

سن

X2
X3
X4

جنسیت

X1
X3
X4

Scheffe
سطح سواد

X1
X2
X4

تجربه قبلی سفر

X1
X2
X4

اختالف
میانگین (-3

فاصله اطمینان
Est.error

Sig

)4-1-2
1/9000
2/6000
5/2000
-2/6000
*-5/2000
-6/4000
2/6000
-2/4000
-5/2000
*5/2000
2/4000
2/6000

3/65425
3/65425
3/65425
3/65425
3/65425
3/65425
3/65425
3/65425

0/000

0/000

0/000

0/000

کران پایین

کران باال

3/1252

1/4523

-2/5682

5/7543

-6/6760

3/0760

-8/0760

-3/1240

-3/0760

6/6760

-6/2760

3/4760

3/1240

8/0760

-3/4760

6/2760

-3/6511

1/5542

3/8652

5/6700

1/9000
2/6000

3/65425

5/2000

3/65425

0/000

(مأخذ :یافتههای پژوهش)

در نهایت مدل ساختاری عوامل مؤثر بر کیفیت ادراک ذهنی گردشگران به صورت (شکل  )5ترسیم
گردید.

شکل  .5مدل ساختاری مربوط به عوامل مؤثر بر کیفیت ادراک ذهنی گردشگران از عناصر معماری بناهای تاریخی
(مأخذ :یافتههای پژوهش)
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بحث و نتیجهگیری
همان طوری که در این پژوهش بحث شد با توجه به جایگاه ویژه صنعت گردشگری در توسعه و کسب
درآمد ،کشورهای مختلف از طریق طراحی و پیادهسازی برنامههای متعددی سعی میکنند که سهم بیشتری
را از بازار گردشگری به خود اختصاص دهند .این امر مستلزم ایجاد ذهنیت مثبت در گردشگران است تا
آنها با دید مثبت از مکانهای بازدید شده ،ضمن برنامهریزی برای بازدید دوباره ،از طریق تشویق دوستان
و آشنایان ب رای مسافرت به آنجا ،به نوعی ،تبلیغی رایگان انجام دهند .در ایجاد ذهنیت مثبت گردشگران از
یک بنای تاریخی عوامل متعددی اثرگذار است .یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد کیفیت ذهنی
گردشگران به ویژگیهای معماری بنای تاریخی مربوط میشود .اجزای معماری یک بنای تاریخی شامل
عناصر ملموس و عناصر غیرملموس یا عناصر بصری و غیربصری است .مجموع این عوامل منجر به ایجاد
یک ذهنیت در گردشگر میشود که در صورت بررسی و شناخت ادراک ذهنی گردشگر میتوان از طریق
برنامهریزی و مرمت بنا از طریق ادراک ذهنی گردشگر ،زمینه را برای بازدید هر چه بیشتر گردشگران و در
نهایت کسب درآمد بیشتر فراهم ساخت .پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی کیفیت ادراک ذهنی
گردشگران بازدیدکننده از بناهای تاریخی شهر همدان صورت گرفته است .بدین منظور پنج بنای تاریخی
و مهم شهر همدان انتخاب گردید که عبارتاند از مسجد جامع ،گنبد علویان ،برج قربان ،آرامگاه بوعلی
سینا و بازار تاریخی همدان .از آنجایی که کیفیت ادراک ذهنی مقوله بسیار پیچیده بوده و صرفاً با اتکا به
روشهای کمی نمیتوان به صورت دقیق و علمی آن را بررسی کرد و نیازمند استفاده از روش کیفی است.
در واقع با تلفیقی از روش کمّی و کیفی (آمیخته) میتوان نتایج بسیار دقیق و علمی را ارائه کرد که در این
تحقیق نیز روش آمیخته مورد استفاده قرار گرفت .نتایج یافتههای تحقیق در بخش کیفی نشان داد که
گردشگران با توجه به ویژگیهای شخصی و درونی خود ،جنسیت ،سن و غیره معانی مختلفی را از دیدن
یک اثر تاریخی دریافت میکنند .نتایج این بخش از یافتههای تحقیق با نتایج یافتههای لی 3و همکاران
( )2036همخوانی دارد .در این رابطه میتوان گفت که به عنوان مثال مردان بیشتر به فهمیدن دلیل تناسبات
ساخت و شناخت سرگذشت تاریخی بنا عالقهمند هستند و زنان با دیدن نقوش و گچبریها ،دیدن
1. Li
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چشمانداز و دیدن پنجره و ورودیها احساس لذت میکنند؛ و یا اینکه بر اساس نتایج به دست آمده
گردشگران با بازه سنی  20الی  15سال در رابطه با عوامل مؤثر در ایجاد کیفیت ادراک ذهنی ،دارای
بیشترین میزان دریافتی از کیفیت پدیدهها بودند .در این رابطه میتوان گفت که با برگزاری تورهای
تخصصی بانوان و یا تورهایی که در یک بازه سنی و سطح تحصیالت باشند ،میتوان میزان ادراک ذهنی را
تقویت نمود .همچنین بر اساس نتایج کیفی تحقیق و نتایج مصاحبه شفاهی ،دو عنصر نقوش و کتیبهها و
گچبری و کاشیکاری بیشترین میزان تکرار را در هر دو گروه از زنان و مردان و یا در تمامی سطوح
تحصیلی و در تمامی سنین دارا بوده است .به عبارتی این عوامل بیشترین اثرگذاری را در کیفیت ادراک
ذهنی گردشگران داشتهاند .نتایج یافتههای پژوهش در بخش کمّی نیز نشان داد که بر اساس نتایج آزمون
رگرسیون ،ارتباط بین عناصر معماری بناهای تاریخی و میزان کیفیت ادراک ذهنی گردشگران ،به ترتیب
متغیرهای نقوش و کتیبهها  ،R2=0/943سرگذشت تاریخی بنا  ،R2=0/542گچبریها و کاشیکاریها

،R2=0/508

مصالح ،آجرچینی و شکل سازه

،R2=0/199

قدمت ساخت  ،R2=0/0/498ورودی و پنجرهها

،R2=0/401

چشمانداز به بیرون  R2=0/168و تناسبات ساخت  R2=0/630در اولویتهای یک تا هشتم قرار دارند.
همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که مجموع هشت متغیر فوق ،توانایی تبیین  94درصد از تغییرات
واریانس را دارند .نتایج تحلیل واریانس یکطرفه و همچنین نتایج تعاقبی توکی و شفه نشان داد که تفاوت
چهار گروه گردشگران به تفکیک سن ،جنسیت ،سطح سواد و تجربه قبلی در تمامی ابعاد هشتگانه عوامل
مؤثر بر کیفیت ادراک ذهنی گردشگران در سطح  0/000و ضریب خطای  0/05درصد معنیدار بوده است.
در این میان متغیر سطح سواد با مقدار  F=32/479دارای بیشترین میزان انتظار از سوی سه گروه بوده و بعد
از آن نیز به ترتیب متغیرهای جنسیت ،تجربه قبلی سفر و سن قرار دارند .نتایج کلی این بخش از یافتههای
تحقیق با نتایج یافتههای گائو )2039( 3و ژانگ و همکاران ( )2038همخوانی دارد .با در نظر گرفتن نتایج
هر دو روش کیفی و کمّی و در راستای ارائه پیشنهادهای کاربردی جهت باال بردن کیفیت ادراک ذهنی
گردشگران میتوان گفت که یکی از عوامل با اثرگذاری منفی در کیفیت ذهنی گردشگران ،بهداشت محیط
بوده است ،لذا پیشنهاد میشود با همکاری سازمانهای مردم نهاد و سایر عوامل مسئول ،به صورت مداوم
1. Gao
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محوطه آثار تاریخی پاکسازی گردد .عامل بعدی که منجر به پایین آمدن کیفیت ادراک ذهنی گردشگران
بوده ،مربوط به کیفیت نگهداری بناهای مورد مطالعه بوده است ،بر این اساس پیشنهاد میشود از طریق به
کارگیری نیروهای متخصص در حوزه مرمت بناهای تاریخی ،به شکل اصولی از این بناها محافظت گردد.
همچنین با توجه به نتایج تحقیق که نشان داد جایگاه نقوش و کتیبه و گچبریها در شکل گرفتن کیفیت
ادراک ذهنی بیشتر از سایر عوامل است و همچنین بر اساس نتایج که نشان داد عوامل غیرملموس هم به
اندازه عوامل ملموس در شکلگیری کیفیت ادراک ذهنی اثرگذار است ،لذا پیشنهاد میشود که از طریق
تهیه و توزیع اقالمی مانند پوستر ،لوح فشرده و نرمافزارهای تلفن همراه ،میزان آگاهی گردشگران را در
مورد آثار تاریخی تقویت گردد.
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