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چکيده

این نوشتار در مقام واکاوی مؤلّفههای شهر زیارتی مطلوب با تاکید بر شهر مشهد میباشد .به لحاظ مفهومی مدل شهر زیارتی مطلوب
شامل ابعاد و شاخصهای چندگانة محیطی و کالبدی ،اقتصادی ،مدیریتی و سیاستگذاری و اجتماعی -فرهنگی است .در این مطالعه،
ترکیبی از روشهای اسنادی ،بحث گروهی ،تحلیل ثانویه ،پیمایش محدود ،تحلیل سلسله مراتبی (تصمیمگیری چندگزینهای به شیوة
فازی) به کار گرفته شد .به لحاظ مفهومی مدل شهر زیارتی مطلوب ،نظامی دارای تعادل است که دارای چهار کارکرد اصلی تطابق با
محیط ،دســتیابی به هدف ،انسجام اجتماعی و پایداری الگوهای فرهنگی توسط خردهنظامهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
شهر است و رابطة درون و بین هر یک از خردهنظامها با الگوی تعادلی و نفوذ متقابل ،زمینة حفظ و پایداری سیستم را فراهم میسازد.
مؤلّفههای اصلی و شــاخصهای پیشنهادی در فرآیند مطالعات نظری و بررسی تجارب جهانی در ارائة شاخصهای مطلوب (در وجوه
متفاوت) ،پس از مصاحبه با کارشناسان و مدیران اصالح شد و در نهایت پس از جمعبندی دیدگاهها و بهکارگیری تکنیک تحلیل عاملی
تأییدی برخی از شاخصهای اول ّیه حذف یا ادغام شدند و برخی تغییر یافتند .در نهایت ،برای چهار بُعد اصلی در مجموع بیست مؤلّفه و
صد شاخص برگزیده شد.

واکاوی مؤلّفه های شهر زیارتی مطلوب (مورد مطالعه شهر مشهد)

 1دکترای جامعه شناسی و استادیار پژوهش پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
 2کارشناسی ارشد جامعه شناسی و پژوهشگر پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
 3دکترای اقتصاد و پژوهشگر پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
 4دکترای اکولوژی و پژوهشگر پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
 5کارشناسی ارشد جامعه شناسی و مربی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی

واژگان كليدي  :شهر زیارتی مطلوب ،توسعة زیارت ،رویکرد نظامواره ،تکنیک  AHPفازی.
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مقدّ مه
اقبال به ســفرهای مذهبی و زیارتی پدیدهای جهانی است و در
دوران معاصر و به ویژه در  50ســال اخیر ،میزان ســفرهایی که با
انگیزههای دینی انجام شــدهاند ،به طــرز قابل مالحظهای افزایش
یافته است؛ به طوری که بسیاری از افرادی را که میپنداشتند سفر
اهمیت اجتماعی
دینــی و زیارت درحال انحطاط و از دســت دادن ّ
تعجب و تف ّکر واداشته است (تیموتی ،اولسن.)2006 :
خود است ،به ّ
توجهی از دینداری افراد ،و زیارت و تجربة
تجربــة دینی ،جلوة قابل ّ
ســفر زیارتی نیز از تجارب دینی بسیار مهم دینداران است .زیارت و
مناسک زیارتی به مثابه یکی از صورتهای مهم تجربه دینی عالوه
بر آنکه مق ّوم حیات دینی جامعه و مایة تعالی معنوی فرد زائر است،
آثار اجتماعی بسیاری نیز در تقویت انسجام جامعه دینی دارد .کالن
شهر مشــهد به جهت وجود بارگاه شریف و مطهر رضوی به عنوان
بزرگترین کالن شهر مذهبی در کشور و دومین کالن شهر مذهبی
ظرفیــت وجودی حرم مطهر امام
جهان بعد از مکه ،با اســتفاده از
ّ
رضا(ع) میتواند فرصت مناسبی را در اختیار زائران مشتاق از سراسر
ایران و جهان بهمنظور کسب تجربة ناب دینی قرار دهد.
در آموزههای دینی در مفهوم زیارت ســه عنصر اصلی اعتقاد به
جایگاه برتر و قدســی مزور ،قصد عبادی داشــتن از دیدار و تالش
برای کسب آثار وجودی زیارت نهفته است (زمانی .)1390،با استناد
به این مضمون ،ســاختار شهر زیارتی مطلوب باید در تمام ابعاد آن
یادآور شئون الهی باشد .این نوشتار با هدف ارائه مدل مفهومی شهر
زیارتی مطلوب ،مشهد را از منظر الزامات سیاستگذاری توسعهای
زیارت مد نظر قرار داده و در صدد پاسخ به سه پرسش اصلی است:
1 .1به منظور تحقق گردشــگری مذهبی و زیارت پایدار ،شــهر
زیارتی مشــهد باید چه شــاخص های کالبــدی -محیطی،
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را داشته باشد؟
2 .2شــهر مشــهد در حال حاضر در چهار بعد مــورد نظر چه
شرایطی دارد و چقدر از الگوی مطلوب فاصله دارد؟
وضعیت موجود به مطلوب
3 .3راهبردهــای الزم برای حرکت از
ّ
در ابعاد چهارگانه کدامند؟
اگر شــهر مشــهد محیطی برای تحقّق کنش زیارت تلقی شود،
متغیرهــای درونی تأثیرگذار بر و
الیه های مختلفی برای توصیف
ّ
ً
تأثیرپذیر از آن متص ّور اســت .اصوال مدل هــای مفهومی و نظری
در هــر علمی نقــش راهنمایی و تنظیمکنندگی فکــری را دارند
و می تواننــد مبنای مناســبی برای تف ّکر نظام منــد و متعاقب آن
برنامه ریزی نظام مند باشند .مدل ،نظام نظری منسجم برای تشریح
واقعیت
پدیده ها و تعیین فعل و انفعاالت بین آن ها و شبیه ســازی
ّ
است (حمیدی زاده .)1379 ،لذا مدل مفهومی شهر زیارتی مطلوب
در صدد واکاوی عناصر مرتبط با زیارت در شهر زیارتی است.
 .1مفاهیم اصلی
 .1-1شهر زیارتی
در مطالعــات شــهری ،مراکز اجتماعی کــه معتقدات مذهبی،
قویتریــن عامل جغرافیایی در ایجاد این گونه شــهرها به شــمار

می روند ،شــهر زیارتی نامیده می شــوند .این قبیل شهرها معموالً

در اطــراف معابد و بقــاع متبرکه به وجود می آینــد و زیارت این
اماکن متبرکه ،با توســعة حمل و نقل و تســهیل تر ّدد ،به تدریج
رونق شهری را به وجود می آورد .نقش زیارتگاهی این قبیل شهرها
نه تنها با انجام مراســم مذهبی خود ســاکنان شهر ،بلکه با جذب
مستمر یا فصلی پیروان مذاهب از مناطق دور دست انجام می شود.
فعالیت های خاص از جمله
اصوالً در این گونه شــهرها بعضــی از
ّ
اهمیت پیدا می کند.
مهمانداری و پذیرایی از زائران
ّ
 .2-1شهر اسالمی
شهر اســامی مفهومی برای معرفی شهرهایی متأثر از فرهنگ و
آموزههای دینی و ارزشهای اســامی اســت و به شهرهایی اطالق
میشود که در سرزمینهای دارای فرهنگ و اعتقادات نشأت گرفته
از دین اسالم ،ایجاد شده یا رشد یافتهاند (پوراحمد .)2: 1378 ،شهر
اســامی را میتوان شهری دانست که در آن مظاهر تمدن اسالمی
نمود داشته و هر یک از اجزای چنین شهری ،یادآور حضور خداوند
است (باقری .)86-87 :1386 ،شهر اسالمی مبلّغ و تجلّیگاه توحید،
تذ ّکر جامعه به عبودیّت آنان در برابر خالق یکتا ،شهری با وحدت و
تفرق مردم است (تقیزاده .)47-60 :1378 ،مطابق این تعریف از
نه ّ
شهر اسالمی ،به میزانی که شهر مشهد بتواند تبلور و تجلّی مدیریّت
شــده توسط "انسان کامل" و محل زیســت او باشد و بتواند فضای
حیات طیبۀ فطرت انسانی را در دنیا مطابق آنچه خداوند گفته است
و فطرتش به آن میخواند ،فراهم آورد ،شــهری اسالمی خواهد بود.
لذا اطالق اسالمی بودن برای شهر مشهد جنبة پیوستاری دارد.
 .3-1شهر پایدار
مفهوم شهر پایدار در سال  1991طرح گردید و در حال حاضر،
ایدهها و رویکردهای ارزشمندی در ادبیات نظری این مفهوم وجود
دارد .زائــو ( )2011وجوه مختلف این مفهوم را توســعة اقتصادی
(سدریک ،)1999 ،توســعة زیستمحیطی (سدریک1999 ،؛ گوو
و همکارانــش2001 ،؛ لی و هووانگ)2007 ،؛ توســعة اجتماعی
(کاماگنــی و همکارانش )1998 ،و رفاه انســانی (لویس،2006 ،
هوواگتون و هانتــر1994 ،؛ نیجکامپ و پپینــگ1998 ،؛ اووال و
احمد ) 2008 ،برشــمرده است .در دومین کنفرانس سازمان ملل
درباره ســکونت گاه های انسانی در سال  ،1996این تعریف از شهر
پایدار پیشــنهاد شد« :شهری است که در آن دستاوردهای حاصل
از پیشــرفتهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگــی تداوم مییابند.
یک شــهر پایــدار دارای منبع بادوامی از منابع طبیعی اســت که
توســعه و پیشرفت به آن ها وابسته است (و از این منابع به میزانی
پایدار استفاده میکند) .یک شهر پایدار خود را به گونهای پایدار و
پردوام از خطرات محیطی ،که دســتاوردهای توسعهای را به خطر
میاندازند ،محافظت میکند» (و فقط امکان مخاطرۀ قابل پذیرش
و تحمل را باز میگذارد) .کنفرانس شــهر  21که در ســال 2000
در برلین برگزار شــد ،پیشنهاد نمود که شهر پایدار عبارت است از
«بهبود کیفیت زندگی در یک شهر ،از جمله عناصر زیستمحیطی،
فرهنگی ،سیاســی ،نهادی ،اجتماعی ،و اقتصادی ،بدون این که بر
نسلهای آتی فشاری وارد آید» (آنتروپ.)2000 ،
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 .2مدل مفهومی شهر زیارتی مطلوب
بر اساس شرح قبلی از رویکرد نظام اجتماعی و نگرش به توسعه
درآن ،شــهر زیارتی مطلوب ،نظامی اجتماعی است که با عنایت به
کارکرد اصلــی آن  -زیارت -فرآیندی خالق و درونی را به صورت
هدفمند به کار گرفته و ســعی دارد شرایط الزم را برای تغییر از
قابلیت و خواست خود را
وضعیت موجود به مطلوب ایجاد نماید و ّ
ّ
برای خدمت به زائران به کار گیرد؛ به عبارتی ،مدل شــهر زیارتی
مطلوب در مقام دستیابی به تابع تبدیل سیستم شهر زیارتی است
تا بتواند پس از تعیین ورودی و خروجی ،اجزا و مرزهای سیســتم،
متغیرها می تواند با کمترین
مشــخّ ص نماید چه نوع ارتباطی میان ّ
هزینه ،بیش ترین بازدهی را داشته باشد؟
به منظور تعیین وجوه مورد نظر در اجتماع جامعه ای شهر زیارتی،
نظریّة تحلیلی کنش (پارســونز) میتواند به توصیف و طبقهبندی
اعیان فرهنگی و اجتماعی کمک نماید و وسیلهای برای نظمبخشی
به فکر باشــد .در نظریّة عمومی کنش ،نظام اجتماعی در ســطح
جامعة کل به عنوان نظام جامعه ای تعریف و این نظام خود شــامل
چهار خردهنظام اســت .در میان چهار نظام اصلی موجود در فضای
کنش ،نظام اقتصادی پویاترین نظام اســت .این نظام بر سه نظام
دیگر اثر گشــایندگی دارد .در مقابــل ،در حوزة نظام اجتماعی اثر
انســدادی وجود دارد و به تنظیم هنجاری سایر نظامها میپردازد.
نظام اجتماعی ناظر بر روابط اجتماعات اســت که با تولید احساس
جمعی ،زمینة احســاس تع ّهد به اجتمــاع را فراهم میآورد .نظام
سیاسی اثر دوگانة بازکنندگی و کنترلی دارد .حوزة نظام فرهنگی،
تولید و توزیع اندیشــهها ،معارف ،ارزش ها و قواعد گوناگون را در
جامعه به عهــده دارد (چلبی .)33-34 :1385،ارتباط بین عناصر
چهارگانه نظام در نمودار شماره  1نشان داده شده است.

واکاوی مؤلّفه های شهر زیارتی مطلوب (مورد مطالعه شهر مشهد)

تعاریف ارائه شــده حاکی از انگارهای غنی از شهر پایدار هستند
کــه در آن ویژگیهــا و مؤلّفههای گوناگونــی ،از وجوه طبیعی و
اجتماعی تــا عوامل فیزیکی و معنوی ،وجود دارند .مفهوم شــهر
پایدار بازتاب جامع تعامالت و روابط متقابل پیچیدهای اســت که
جمعیتی ،منابــع ،محیط ،علم و
بیــن ابعاد اجتماعــی ،اقتصادی،
ّ
فناوری و آموزش وجود دارد .ساخت شهر پایدار دارای فرآیندهای
توســعهای سیستمی ،کلگرایانه و پویاســت که هدف آن حفظ و
توزیع کارآمد منابع و بازسازی بهینه در مقیاسی زمانی -فضایی و
کیفیت شهرها و سطح نوسازی آن هاست.
بهبود
ّ
 .4-1شهر زیارتی -اسالمی پایدار
با تلفیق سه مفهوم شهر پایدار ،زیارتی و اسالمی می توان مفهوم
ترکیبی شــهر زیارتی -اسالمی پایدار را برای توصیف شهر زیارتی
مطلوب پیشــنهاد نمود .چنان که پیش از این ذکر شد شهر پایدار
دربردارنــدة ویژگیها و مؤلّفههای گوناگــون اقتصادی ،محیطی و
اجتماعی است .اسالمی بودن شهر ناظر بر میزان تطابق قالب های
ذهنی و عینی شــهر با آموزه های اسالمی است .لذا شهر زیارتی-
توجه نظری و عملی به
اسالمی پایدار شهری زیارتی اســت که با ّ
آموزه های دین اسالم ،مجموعه ای از تعامالت بین ابعاد اجتماعی،
جمعیتی ،منابع ،محیطــی ،علم و فناوری ،و
فرهنگــی ،اقتصادی،
ّ
آموزشــی و  ...را با فرآیندهای توســعهای سیستمی ،کلگرایانه و
پویــا مد نظر قــرار داده و اهداف اصلــی آن تعالی معنوی ،اصالح
کیفیــت جامعة میزبان ،تأمین تجربة کیفــی زیارت برای زائران و
ّ
حفظ محیط زیست به عنوان میراث الهی است.
طراحی مدل مفهومی شهر زیارتی مطلوب،
الزم اســت در فرآیند ّ
مؤلّفههای شهر زیارتی -اسالمی پایدار ،در ابعاد چندگانة آن ،تعریف
و تدقیق شــود .یکی از راههای دســتیابی به مدل کارآمد ،نگرش و
تف ّکر سیستمی است .تحلیل سیستم ،بررسی هر سیستم با هدف حل
موقعیت
وضعیت و رساندن به
نارسایی و مشــکل ،یا با هدف ارتقای
ّ
ّ
طراحی
بهتر اســت (واسطی .)1388 ،یکی از روشهای ارائه شده در ّ
2
سیستمهای ایدهآل ،برنامهریزی تعاملی است که توسط راسل آکوف
بسط یافت .این روش به ویژه در تالش برای تغییر کشمکش برد باخت
به راهبرد برد برد ســودمند است .پنج فاز فرآیند برنامهریزی تعاملی
عبارتند از :صورتبندی آشــفتگی ،برنامه-ریزی اهداف ،برنامهریزی
ابزارها ،برنامهریزی منابع واجرا و کنترل(آکوف و قرچه داغی.)1980،
سه نوع نگرش به سیســتم های اجتماعی وجود دارد که شامل
نگرش مکانیستی ،اندامواره ای (ارگانیسمی) و نظام های اجتماعی
است .مدل مکانیســتی ،توصیفی از کنش ها و واکنش های اجزای
نظام اجتماعی و بنابراین دانش ســاختار آن را ارائه می کند .چنین
مدلــی ،فهمی از رفتار دیگر اجزا یــا کل ارائه نمی کند .مدل های
اندامواره ای نظامهای اجتماعی ،ســبب شناسایی کارکرد اجزا در
کل و بنابرایــن [ســبب] فهم اجزا و نه کل می شــوند .مدل نظام
اجتماعی نیز نظام اجتماعی را هم به مثابه جزئی از نظام هدفمند
بزرگ تــر و هم به عنوان نظامی با اجزای هدفمند مفهوم ســازی
می کنــد .بنابراین ،می تواند هم فهمی از رفتار اجزا ،و هم کل ارائه

دهد .مدیریت نظام اجتماعی با مفهوم توســعه مرتبط اســت و در
طراحی آینده مطلوب و خلق یا یافتن
صدد برنامهریزی مشتمل بر ّ
راه هایی تا حد ممکن نزدیک برای نیل به آن است .در این رویکرد
عملکرد سیستم ،معادل مجموع عملکرد مستقل اجزای آن نیست،
بلکــه محصول تعامل اجزای آن اســت .بنابراین مدیریّت مؤثر هر
نظام مســتلزم مدیریّت تعامالت اجزای آن اســت ،نه کنشهای
مستقل آن ها .نظام های اجتماعی سیستم هایی هدفمند هستند.
اجزای آن ها نیز سیســتم هایی هدفمند و بخش هایی از سیستم
اجتماعی بزرگ تر ،و بنابراین هدفمند هستند .برای فهم سیستم
اجتماعی ،تنها آگاهی از اهداف اجزاکافی نیست ،بلکه باید دانست
این ها چگونه تعامالت شان را تحت تأثیر قرار می دهند.
هدف نظامهای اندامواره ،بقاست که برای تحقق آن نظام ضروری
است .اما هدف مناسب نظامهای اجتماعی ،توسعه است .توسعۀ نظام
اجتماعی ،فرآیندی خالق اســت که توســط آن سیستم اجتماعی،
قابلیت و خواســت خود را برای خدمت بــه اعضا و محیط خودش
ّ
با پیگیری مداوم حقیقت ،فراوانــی ،خوبی ،زیبایی و آزادی افزایش
میدهد .بنابراین محدودیّتهای اصلی توسعه هر نظام ،درونی است.
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تبعیت از این مــدل مفهومی مصادیق تجربی عناصر چهارگانه
به ّ
نظام جامعهای شــهر زیارتی شرح داده میشود .نظام اقتصادی شهر
زیارتی ،مجموعة محصوالت و خدمات مبادلهشده بین کنشگران شهر
است که وسیله ارتباطی اصلی آن پول است و عمده روابط کنشگران
روابط مبادلهای اســت .ارائة کاالها و خدمات اثر گشایندگی برای سه
نظام دیگر شهری خواهد داشت .البته به نسبتی که این نظام با سایر
ابعاد ترکیب شــود ،ویژگیهای چند بعدی و پیچیدهای مییابد .اما
نظام سیاســی شهر که در مجموعه قواعد و مدیریّت شهری آن تبلور
خاصیت کنترلی دارد و به بسیج منابع ،قدرت و سازماندهی
مییابد،
ّ
آن میپردازد و رسانة اصلی ارتباطی آن قدرت است .نظام اجتماعی،
روابط عاطفی و نظام فرهنگی رابطة گفتمانی را بر عهده دارد .کار اصلی
نظام اجتماعی تولید احساس جمعی و احساس تع ّهد نسبت به اجتماع
اســت .از طریق روابط گفتمانی ،نمادها ،مفاهیم و اندیشهها رد وبدل
میشوند .بنابراین نظام اجتماعي شهر زیارتی بايد در ارتباط با محيط
درونــي ،يعني اجزای داخلي نظــام و محيط بيروني ،يعني نظامهاي
پيراموني چهار الزام يا ضرورت كاركردي 3را به شرح زير تأمین نمايد:
 -1كاركرد انطباق ( :)Aدستيابي نظام به منابع بيروني و سپس
توزيع آن منابع درون سيستم.
 -2دســتيابي به هــدف ( :)Gتوانايي نظــام در تعيين اهداف
سيستم و برانگيختن و بسيج نيروها و انرژي هاي درون نظام براي
دستيابي به اهداف.
 -3انســجام و يگانگي ( :)Iبــه معناي توانايــي نظام در حفظ
همبستگي و انسجام عناصر دروني و جلوگيري از وارد شدن آسيب
جدي به خود.
 -4حفــظ الگوهاي نمادهاي نهفتــه ( :)Lفرآيندهاي ذخيره و
توزيع انرژي انگيزشــي در نظام .اين كاركرد خود شــامل "حفظ
الگو" و "مدیریت تنش" است كه اولی تهيه و تدارك نمادها ،عقايد،
ساليق و داوري ها را از طريق نظام فرهنگي دربر ميگيرد و دومی
(مديريت تنش) به معناي رفع اختالفات كنشــگران داخلي است.
اختــال در هر يــك از این چهار كاركرد موجــب اختالل در ّ
كل
نظام ميشــود و تداوم و تعادل آن را بــه مخاطره مياندازد .نظام
جامعه ای شــهر زیارتی باید بتواند با توزیع منابع درون سیســتم
شــهر زیارتی امــکان انطباق با محیــط را فراهم نمایــد .تمهید
زیرســاخت های الزم در محیط زندگی شــهری این وجه را تأمین
می نماید .شایان گفتن است که هر یک از خردهنظامهای چهارگانه

نیــز قابل تجزیه به چهار وجه یا کارکردهای چهارگانه سیســتمی
کم و کیف منابع ناظر بر
اســت؛ یعنی ،خردهنظام اقتصادی شامل ّ
کارکرد تطابق با محیط و بقای سیســتم ،قواعد و سیاست-گذاری
مربوطه در نحوة توزیع منابع ناظر بر کارکرد دســتیابی به هدف،
روابط اجتماعــی بین کارگزاران اقتصــادی و ارزش ها ،و باورهای
هدایتکنندة تعامالت مربوطه (حفظ الگو) است .اختالل در هریک
از کارکردهای چهارگانه نظام اقتصادی سبب اختالل و بی نظمی در
سیستم خواهد شــد .زمانی که واکاوی اجزای هر خردهنظام انجام
می شود خردهنظامهای دیگر می توانند نسبت به آن بیرونی فرض
شــوند و نحوة تعامالت هر یک بــا خردهنظام مربوطه و آثار آن در
توجه قرار گیرد .جدول شماره  1عناصر خرده
کل سیســتم مورد ّ
نظام های چهارگانه شهر زیارتی را نشان میدهد.

جدول شماره  :1تجزیه عناصر خردهنظامهای چهارگانة شهر زیارتی

پیامد تعامل درون و بین خردهنظامها که با اصطالح نفوذ متقابل
مشخص میشود ،توسعه یا بهگشت اجتماعی شهر زیارتی خواهد بود.
چهار شــاخص مهم که حاصل تداخل خردهنظامها است و میتواند
مالک بهگشت شهر و در نتیجه توسعة زیارت باشد ،پایداری و پویایی
سیستم شهر در کاربرد منابع ،سیاستگذاری و بسیج یکپارچة منابع،
انسجام اجتماعی در بستر تعاملی زیارت در شهر (مجاور/زائر،زائر/زائر،
مجاوران) و پایداری فرهنگ دینی و توسعة دانش ،معرفت ،ارزشها و
هویّت دینی است (نمودار شماره .)2
بــا اتــکا به ایــن مــدل نظــری ،مطالعــة تجــارب جهانی و
شاخص ســازی های ارائه شده در ســطح جهانی ،شناسایی وضع
موجود و جمعآوری نظرات کارشناسی ،عناصری در مدل برگزیده
شد که حاصل اتفاق نظر کارشناسی است .بر این اساس الزم است
در سیستم شهر زیارتی شهر مشــهد ،نحوة تعامالت عناصر درون
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و بــرون نظام ها مد نظر قرار گیرد و با بهرهگیری از عناصری که از
بین مجموعة عوامل شناسایی شده از اولویّت بیشتری برخوردارند،
استراتژی ها ،راهبردها و برنامه های توسعه شهر زیارتی تدوین شود.

نمودار شماره  :2عناصر نظام اجتماعی شهر زیارتی و کارکردهای آن

 .4یافته ها
 .1-4نتایج تحلیل سلسله مراتبی فازی
پس از اینکه نمره شــهر مشهد در هر یک از شاخص ها ،توسط
کارشناســان ،مشخص شد ،برای پاسخ به این سوال که با توجه به
وضعیت کنونی شــهر مشــهد ،جهت تبدیل مشهد به شهر زیارتی
مطلوب ،کدام مولفه ها (از بین مولفه های بیست گانه) و شاخص ها
(از بین شــاخص هــای یکصدوهفت گانه) دارای اهمیت اســت؟
پرسشــنامه شــماره  2مبتنی بر روش  AHPتنظیــم گردید .این
پرسشــنامه ،به طور جداگانه ،مؤلّفه ها را دو به دو نســبت به هم و
شاخص های هر مؤلّفه را نیز به همین صورت از نظر اولویّت در برابر
یکدیگر قرار داد ،تا پاســخدهنده با نمرهگذاری ،اولویّت هر کدام را
نســبت به دیگری تعیین کند .مؤلّفه های بُعد اجتماعی -فرهنگی
امنیت شهر مشهد ،ایمنی ،آموزش ،فرهنگی میزبانی ،هویّت
شامل ّ
دینی ،تناســب فضاهای مذهبی و فرهنگی و سرمایه اجتماعی در
بستر اجتماعی فرهنگی اســت .بعد اقتصادی شامل اخالق کسب
جذابیت اقتصادی
و کار ،پایداری اقتصادی زیــارت ،رقابتپذیری،
ّ

واکاوی مؤلّفه های شهر زیارتی مطلوب (مورد مطالعه شهر مشهد)

 .3روش تحقیق
در گام نخست ،مطالعة شاخصهای پیشنهادی اقتصادی،کالبدی-
محیطی ،سیاســتگذاری  -مدیریتــی و اجتماعی -فرهنگی مقصد
زیارتی یا شهر زیارتی مطلوب ،با اتکا به ترکیبی از روشهای اسنادی و
میدانی ،شناسایی شد .اسناد مورد استفاده شامل استنباط از نظریّههای
مربوط به شهر پایدار ،شهر اکولوژیک ،گردشگری پایدار (ویور2006،؛
یونیپ ،)2008،شــاخصهای اجتماعی فرهنگی توسعة گردشگری
پایدار (وهاب و پيگرام 1997 ،؛اسواربوک ،)1999 ،نظریّههای تعامل
میان گردشــگر و میزبان (چارلســن و جعفری (1996؛ لی1378 ،
؛کوهن و کوپر ،)1986 ،شاخص جهانی رقابتپذیری سفر و گردشگری
(بلنک و تی چیسا2011،؛ نیماینی 2004،؛ 2000،OECD؛ ریچی و
متعدد
کراچ 2003،؛ فصلنامه شهرجهانی )2010،و نتایج ارزیابیهای
ّ
و جلسههای کارشناسی و در نهایت مصاحبه با صاحبنظران حوزههای
تخصصی و برگزاری پانل تخصصی با حضور نمایندگان ســازمانهای
مختلــف نقشآفرین در عرصههای تخصصی بوده اســت .پس از آن،
شــاخصهای جمعآوری شــده مورد داوری کارشناسان سازمانها و
صاحبنظران قرار گرفت و نظــرات آنان در خصوص کفایت و میزان
اهمیت هر کدام در تحقّق شهر زیارتی مطلوب گردآوری شد .برای این
ّ
کار پس از جمعآوری و ویرایش شاخصها ،فهرستی از آنها بهصورت
پرسشنامه در اختیار بیش از  220صاحبنظر؛ اعم از استادان دانشگاه،
نخبگان عرصة مدیریّت ،مسئوالن اجرایی کنونی و کارشناسان درجة
یک ســازمانهای مرتبط قرار داده شــد تا دربارۀ تناسب شاخصها
اظهارنظر و در صورت لزوم ،شاخص(های) جایگزین را معرفی نمایند.
در پایان با بهکارگیری تکنیــک تحلیل عاملی تأییدی (که منجر به
حذف برخی شاخصها و تغییر برخی از آنها شد) شاخصهای نهایی
برگزیده شد.
پرسشــنامه برای تمام معاونتها و مسئوالن سازمانهای دولتی و
غیر دولتی مرتبط با زمینههای تخصصی و همچنین برای تعدادی از
شخصیتها و مراکز علمی دانشگاهی و تحقیقاتی شهر (انتخاب نمونه
ّ
به صورت سهمیهای غیر احتمالی) ارسال گردید.

پس از جمعآوری پرسشنامهها و تحلیل نهایی آنها ،فهرست نهایی
شــاخصهای چهار عرصة اصلی شهر زیارتی مطلوب بهدست آمد که
مشتمل بر  107شاخص ذیل 20مؤلّفه اصلی است .درنهایت بهمنظور
اولویّت-بندی شاخصهای هر عرصه برای ارتقای شهر زیارتی مشهد از
روش تحلیل سلسله مراتبی فازی 4استفاده شد .فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیمگیری چند شــاخصه است
که توســط توماس.آل .ساعتی در دهه  1980ابداع گردید .این روش
هنگامی که عمل تصمیمگیری با چند گزینه و شاخص تصمیمگیری
5
روبهرو اســت ،میتواند مفید باشــد و مبتنی بر مقایسههای زوجی
است .نظریّة سیســتمهای فازی با بهکارگیری نظریّة منطق فازی و
اندازههای فازی میتواند پارامترهایی از قبیل دانش ،تجربه ،قضاوت و
تصمیم-گیری انسان را وارد مدل نماید و ضمن ایجاد انعطافپذیری
در مدل ،تصویری خاکســتری از جهان خاکســتری ارائه دهد (آذر و
فرجــی ،1381 ،ناظمی و دیگران . ) 1389،اعداد فازی مجموعههای
فازی هســتند که وقتی نمایش ضمنی عدم قطعیت همراه دادههای
عددی مورد نیاز باشد ،مورد استفاده قرار میگیرد.
روايي و پايايي ابزار :به منظور ســنجش روایی ســازه از تحلیل
عاملی تأییدی 6اســتفاده شــد .برای این کار نمره شاخص های هر
مؤلّفه به صورت معادلة مسیر در ارتباط با نمرة مؤلّفه قرار گرفت و
رابطــة عاملی آنها تأیید گردید .در مواردی که رابطة عاملی تأیید
نشــد ،با تغییر یا نقل و انتقال شاخص ها مدل عاملی هر مؤلّفه به
تأیید نهایی رسید.
پایایی پرسشنامه که بر اساس تجزیه تحلیل سلسله مراتبی تنظیم
شده بود ،با شــاخص نرخ سازگاری سنجیده شد .به این صورت که
پرسشــنامه سلسله مراتبی فازی تکمیل شده توسط کارشناسان ،از
لحاظ میزان سـ�ازگاری پاسخها با یکدیگر بهوسیلۀ نرم افزا ر Ex� 11
 pert choiceمحاســبه شد .جدول شماره  2فهرست نهایی مؤلّفه و
شــاخصهای عرصههای چهارگانه شهر زیارتی مطلوب مشتمل بر
بیست مؤلّفه و یکصد و هفت شاخص را نشان میدهد.
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مشهد و توســعة اقتصادی اســت .مؤلّفه های بعد سیاست گذاری
شامل سیاست گذاری معطوف به زیر ســاخت ها ،معطوف به زائر،
مدیریت و قوانین و مقررات است .در نهایت مؤلّفه های زیرساختی
شــامل معماری و کالبدی در بســتر کالبدی و زیر ساختی است.
هم چنین شــاخص های هر مؤلّفه نیز به همین صورت در معرض
داوری کارشناســان قرار داده شد .شــصت کارشناس برگزیده که
برجستهترین صاحبنظران و مسئوالن همة سازمان های مرتبط با
امور اجتماعی فرهنگی ،مدیریتی ،اقتصادی و شهرسازی شهر مشهد
و امر زیارت از میان  220صاحبنظر پاســخدهنده به پرسشــنامه
شــماره  1بودند ،مؤلّفه ها و شــاخص های مذکور را در پرسشنامه
 AHPاولویتبندی کردند .پس از جمعآوری پرسشــنامه ها ،ابتدا
نرخ ناسازگاری هر پرسشــنامه به صورت جداگانه محاسبه شد تا
پرسشــنامه های نامعتبر به پاســخدهنده ارجاع داده شود .پس از
سازگار شدن همه پرسشــنامه ها ،اولویّت های هر مؤلّفه و شاخص
نســبت به دیگری ،با ضرایبی که در جدول زیر مشاهده می شود،
مشــخّ ص گردید .این ضرایب برای همه مؤلّفه ها و زیر مؤلّفهها در

مؤلّفه اصلی و
امتیاز

جدول شماره  :2رتبه مؤلّفه های اصلی و شاخص های بسترهای چهارگانه در توسعه ک ّمی و کیفی زیارت
رتبه شاخص
رتبه مؤلّفه اصلی در
رتبه شاخص در تحقق
در تحقق مؤلّفه
شاخص ها و امتیاز
تحقق توسعه کمی و
توسعه ک ّمی و کیفی زیارت
اصلی
کیفی زیارت

شماره دوازدهـم تابستـان 1392

بستر اقتصادي ()0.22
اخالق کسب و
کار()0.645

0.1375

پایداری اقتصادی
زیارت()0.148

0.0325

رقابت پذیری
()0.077

0.017

جذابیت اقتصادی
مشهد
()0.07
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جدول شــماره  1نشان داده شده اســت .ضرایب مندرج در ستون
نخســت ضریب فازی تأثیر بُعد اجتماعی فرهنگی نسبت به سایر
ابعاد شــهر زیارتی (اقتصادی ،مدیریتی و زیستی و کالبدی) است.
ضرایب ستون دوم میزان تأثیر مؤلّفه در بعد مربوطه ،ستون چهارم
ضریب تأثیر شــاخص در زیر مؤلّفه و ستون پنجم ضریب تأثیر در
بُعد مربوطه اســت .ضرایب باالتر در هر ستون نشان دهنده اولویت
باالتــر اجرایی آن بُعد ،مولفه یا زیر مولفه نســبت به ســایر ابعاد،
مولفه ها و زیر مولفه های موجود در ستون خود است .ضریب صفر
برای هر کدام از مولفه ها و زیر مولفه ها نیز نشان دهنده پایین ترین
اولویت اجرایی جهت توســعه کمی و کیفی زیارت در شهر مشهد
نسبت به سایر مولفه ها و زیر مولفه ها در ستون مربوطه هستند.
نتایج نمرات سلســله مراتبی فازی ابعاد چهارگانه نشان می دهد
که بستر کالبدی مهم ترین و پس از آن مدیریّت و سیاست گذاری
در رتبة دوم و اجتماعی  -فرهنگی و اقتصادی در رتبة سوم اولویّت
اجرایی در شرایط حال حاضر شهر مشهد قرار دارند.

توسعه اقتصادی
()0.058

0.0154

0.0127

پایبندی بازاریان مشهد به اخالق کسب و کار در معامله با
زائران()1

0.645

0.14

درجه ماندگاری (عدم نشت) درآمدهای حاصل از زیارت در اقتصاد
شهر مشهد()0.16

0.024

0.005

قابلیت دوام و استمرار درآمد و اشتغال ایجاد شده از محل ورود
زائران به مشهد()0.34

0.05

0.011

تأثیر زیارت بر اقتصاد شهر مشهد در حوزه ارزآوری()0.34

0.05

0.011

تأثیر زیارت بر اقتصاد شهر مشهد در حوزه سرمایه گذاری()0.15

0.022

0.005

متناسب بودن قیمت و کیفیت کاالها و خدمات مورد استفاده با
توان اقتصادی زائرین()1

0.077

0.017

رقابت پذیر بودن سطح قیمت ها و کیفیت کاالها و خدمات مورد
استفاده زائران()0

0

0

تاثیر شرایط و رویکرد اقتصادی فعلی در جذب زائران
خارجی()0.48

0.033

0.007

تنوع سرمایه گذاری ها در بخش های مرتبط با زیارت()0.031

0.0022

0.0004

تنوع سرمایه گذاری با مالکیت داخلی و خارجی در بخش های
مرتبط با زیارت()0.48

0.033

0.007

میزان سودآوری سرمایه گذاری ها در بخش های مرتبط با زیارت()0

0

0

تأثیر متقابل جنبه های معنوی و مادی زیارت در شهر مشهد()0.5

0.029

0.006

عملکرد اقتصادی زیارت از حیث کمک به توسعه یافتگی شهر
مشهد()0.5

0.029

0.006

عملکرد اقتصادی زیارت از حیث ایجاد اشتغال مفید و مولد()0

0

0

نقش سوغات زیارتی در ثروت آفرینی و توسعه اقتصادی شهر
مشهد()0

0

0
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مؤلّفه اصلی و
امتیاز

رتبه مؤلّفه اصلی در
تحقق توسعه کمی و
کیفی زیارت

شاخص ها و امتیاز

رتبه شاخص
رتبه شاخص در تحقق
در تحقق مؤلّفه
توسعه ک ّمی و کیفی زیارت
اصلی

بستر سياستگذاري و مديريت شهري ()0.22

سیاستگذاری
معطوف به زائر
()0.11

قوانین و
مقررات()0

مدیریت()0

0.195

0

0

اتخاذ سیاست های مناسب برای وضعیت رفاه و تغذیه زائران و
گردشگران()0

0

0

ضریب نفوذ شبکه اطالعاتی در عرصه خدمات رسانی به زائران و
گردشگران()0

0

0

تطابق هدف گذاری و اهداف تعیین شده در ارتباط با تعداد زائر با
واقعیت های موجود()0.78

0.085

0.019

سیاست ها در جهت ارتقای فرهنگ میزبانی

0

0

برنامه های عمومی آموزش میزبانی()0

0

0

حفاظت و توسعه جاذبه های زیارتی و گردشگری مذهبی در
سیاستگذاری شهر مشهد()0.35

0.311

0.068

سیاستگذاری در جهت بهبود نظام حمل و نقل عمومی در عرصه
زیارت و گردشگری()0.18

0.16

0.035

سیاست گذاری به منظور توسعه فنآوری اطالعات در حوزه
زیارت()0.1

0.089

0.02

سازوکار یا فرآیند تصمیم سازی در حوزه مدیریت گردشگری و
زیارت()0.35

0.311

0.068

لحاظ کردن منافع مجاوران در سیاست گذاری ها()0

0

0

وجود سیاست در جهت جذب سرمایه های خارجی()0

0

0

تدوین استراتژیهای بازاریابی متناسب با سیاست ها()0

0

0

تالش برای معیارگذاری(استانداردسازی)در زمینه عناصر
عرضه(خدمات) به زائرین()0.059

0

0

مراقبت به رعایت معیارهای بین المللی در عرصه خدمت رسانی()0

0

0

قوانین و مقررات مربوط به افزایش امنیت عمومی زائرین()0.24

0

0

قوانین و مقررات مربوط به افزایش امنیت عمومی
شهروندان()0.11

0

0

عملکرد مدیریت در تدوین آمارهای مربوط به حوزه زیارت و
گردشگری در شهر مشهد()0.05

0

0

هماهنگی و مدیریت یکپارچه شهری در بین سازمان های دخیل
در امر زیارت()1

0

0

مدیریت در جهت ساماندهی زیارت در فصول پیک زائر()0

0

0

نظارت بر سازمان های خدماترسان و نحوه عملکرد آنها()0

0

0

سهولت فرآیندهای اجرایی در سرمایه گذاری های خارجی()0

0

0

مدیریت شهر در شرایط دشوار و وقوع بحران ها و حوادث
غیرمترقبه)0(...

0

0

مدیریت و ساماندهی زائران از مبدا()0

0

0

مدیریت ترافیک و حمل ونقل شهری()0

0

0

مدیریت در جهت هماهنگی عناصر زنجیره عرضه(اسکان ،حمل
ونقل و خدمات) در عرصه زیارت و گردشگری()0

0

0

واکاوی مؤلّفه های شهر زیارتی مطلوب (مورد مطالعه شهر مشهد)

سیاستگذاری
معطوف به زیر
ساختها
()0.89

0.024

سیاستگذاری های کارآمد اسکان متناسب با زائران و گردشگران
ورودی به شهر مشهد()0.21

0.023

0.005
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رتبه مؤلّفه اصلی در
تحقق توسعه کمی و
کیفی زیارت

شاخص ها و امتیاز

رتبه شاخص
رتبه شاخص در تحقق
در تحقق مؤلّفه
توسعه ک ّمی و کیفی زیارت
اصلی

بستر اجتماعي فرهنگي ()0.2

امنیت شهر مشهد
()0.36

0.072

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
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ایمنی()0.28

آموزش()0.36

فرهنگ میزبانی
()0

66

0.056

0.072

0

احساس امنیت اجتماعی در بین زائران()0.75

0.27

0.054

احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان()0.25

0.09

0.018

وضعیت امنیت فیزیکی ورودی ها و
فضاهای عمومی (پارک ها ،زیرگذرها ،پل هوایی)()0

0

0

وضعیت امنیت محدوده و داخل حریم حرم رضوی()0

0

0

پایبندی شهروندان به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی()0

0

0

میزان اعتماد عمومی به پلیس()0

0

0

میزان دسترسی زائر به پلیس()0

0

0

میزان جرم در شهر مشهد()0

0

0

ایمنی در زمینه حمل و نقل مسیرهای جادهای منتهی به شهر
مشهد()1

0.28

0.056

ایمنی حمل و نقل هوایی()0

0

0

ایمنی حمل و نقل درون شهری()0

0

0

کیفیت( بهداشت ،ایمنی و )...فضاهای مذهبی (مساجد،
حسینیه ها ،تکایاو )0()...

0

0

سطح آموزش و تخصص مدیران و مسئوالن در صنعت
گردشگری()0.76

0.27

0.05

آموزش و تخصص فعاالن بخش خدمات اقامتی()0.14

0.05

0.01

آموزش و تخصص فعاالت بخش خدمات حمل و نقل()0

0

0

آموزش و تخصص فعاالن سایر بخش های خدماتی (رستوران ها،
مراکز تفریحی و )0()...

0

0

فعالیتهای انجام شده در زمینه آموزش فرهنگ میزبانی در
مشهد()0.1

0.036

0.007

نگرش مردم مشهد به زائران()0

0

0

میزان احترام و تکریم مردم مشهد نسبت به زائران()0

0

0

انصاف و در ستکاری کسبه مشهد در معامله با زائران()1

0

0

احسان و یاری مردم مشهد نسبت به زائران()0

0

0

اعتماد مردم مشهد به زوار()0

0

0

اعتماد زوار به مشهدی ها()0

0

0
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هویت دینی()0

0

فضاهای
مذهبی()0

0

فضای فرهنگی
تفریحی()0

0

سرمایه
فرهنگی()0

0

شاخص ها و امتیاز
احساس تعلق و تعهد مجاورین به شهر مشهد()0

0

0

میزان حضور در مساجد ،حسینیه ها ،تکایا و )0(...

0

0

توجه به زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) در میان
میزان ّ
مجاورین()1

0

0

میزان مطالعه متون دینی (قرآن ،ادعیه و  )...در میان مجاورین()0

0

0

گرایش مردم به نذر و وقف()0

0

0

جایگاه دین و اعتقادات مذهبی در زندگی مردم()0

0

0

تناسب فضای حرم مطهر رضوی با حجم زانران()1

0

0

وجود نمادها و نشانه های مذهبی به مثابه جلوه های هویت زیارتی
شهر مشهد()0

0

0

تناسب شمار مراکز دینی (مساجد ،حسینیه ها ،تکایا) با الزامات
یک شهر زیارتی()0

0

0

شمار و جذابیت آئین ها و مراسم مذهبی در شهر()0

0

0

تناسب فضای حرم مطهر رضوی با حجم زائران()0

0

0

تناسب فضاهای تفریحی با نیاز زائران و مجاوران()0

0

0

شمار و جذابیت نمایشگاه های فرهنگی (ماهانه ،فصلی ،ساالنه()0

0

0

تناسب شمار مراکز فرهنگی (کتابخانه ،کانون های فرهنگی،
خانه های فرهنگ ،موزه) با الزامات یک شهر زیارتی -فرهنگی()1

0

0

میزان باسوادی در شهر مشهد()0

0

0

سرانه مطالعه در شهر مشهد()0.25

0

0

عملکرد حوزه های علمیه در توسعه معرفت دینی در شهر
مشهد()0.75

0

0

کیفیت آموزش عالی در شهر مشهد()0

0

0

واکاوی مؤلّفه های شهر زیارتی مطلوب (مورد مطالعه شهر مشهد)

مؤلّفه اصلی و
امتیاز

رتبه مؤلّفه اصلی در
تحقق توسعه کمی و
کیفی زیارت

رتبه شاخص
رتبه شاخص در تحقق
در تحقق مؤلّفه
توسعه ک ّمی و کیفی زیارت
اصلی

بستر زير ساختي و کالبدي ()0.36

معماری()0.31

0.116

وضعیت فعلی معماری مشهد از نظر استحکام و بناها()0.68

0.21

0.075

وضعیت فعلی معماری شهر مشهد از نظر هویت بخشی ()0.32

0.1

0.036

وضعیت المان های شهری به لحاظ هویت بخشی فرهنگی
مذهبی()0

0

0

وضعیت نمادها و المان های شهری به لحاظ کمیت (تعداد)()0

0

0

وضعیت المان های شهری به لحاظ زیبا سازی()0

0

0
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امتیاز

زیرساختی()0.69

رتبه مؤلّفه اصلی در
تحقق توسعه کمی و
کیفی زیارت

0.25

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
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کالبدی()0

0

شاخص ها و امتیاز

رتبه شاخص
رتبه شاخص در تحقق
در تحقق مؤلّفه
توسعه ک ّمی و کیفی زیارت
اصلی

وضعیت شبکه های آبرسانی شهری()0.047

0.032

0.015

وضعیت شبکه های برق و گاز()0

0

0

وضعیت مخابرات و ارتباطات الکترونیکی (اینترنت)()0

0

0

وضعیت طرح های حمل و نقل درون شهری()0

0

0

وضعیت طرح های حمل و نقل برون شهری()0

0

0

وضعیت بهداشتی و محیط زیست شهری (زباله ،فاضالب)()0.21

0.144

0.052

کیفیت منابع آب شرب شهروندان و زائران()0.32

0.22

0.08

کمیت منابع آب مصرفی (شرب و غیر شرب) شهروندان و
زائران()0.41

0.282

0.1

کیفیت ارائه خدمات پذیرایی و غذای زائران()0

0

0

روند توسعه افقی شهر مشهد ( توسعه کالبدی در سطح)()0

0

0

روند توسعه عمودی شهر مشهد (افزایش تراکم ها)()0

0

0

نحوه توزیع کاربری های وابسته به گردشگری()1

0

0

کیفیت کاربری های وابسته به گردشگری (اقامت ،حمل و نقل)()0

0

0

وضعیت کاربری های تجاری (محدوده مرکز شهر)()0

0

0

وضعیت طرح های توسعه فضای سبز شهری()0

0

0

وضعیت طرح های توسعه مراکز اقامتی و اسکان()0

0

0

در مرتبة بعد از بین بیست مؤلّفه اصلی تعیینشده در چهار بستر،
دوازده مؤلّفه با تأثیر مهم تر شــناخته شــده اند (نمودار شماره .)4
چنانچه در نمودار مشاهده می شود مؤلّفة زیرساختی در بسترکالبدی
و سیاست گذاری معطوف به زیرســاخت ها در بستر سیاست گذاری
اهمیــت بیشتری تلقی
و مدیریت نســبت به ســایر مؤلّفه ها بــا
ّ
می شــوند .پس از آن اخالق کسب و کار در بستر اقتصادی ،معماری
امنیت (بســتر اجتماعــی) مؤلّفههای
(بســترکالبدی) و آموزش و ّ
مهم تری هستند.
نمودار شماره  :4ضرایب مؤلّفه های اصلی دارای اولویت در توسعه کمی و
کیفی زیارت
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نمودارشماره  :3ضرایب بسترهای اصلی مؤثر بر توسعه کمی و کیفی
زیارت توسط AHP

 .5بحث و نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر نشــان می دهد که در فرآیند تحلیل سلسله
مراتبــی و با لحــاظ نمودن جنبه هــای تعاملــی مؤلّفه های درون
سیســتمی ،دوازده مؤلّفه در چهارعرصه نظری مدل شهر زیارتی بر
کمی و کیفی زیارت تأثیرگذار هســتند .ازآنجا که توسعه
توســعه ّ
در معنای عام و توســعة زیارت در شــهر زیارتــی در معنای خاص
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1. Zhao, Jingzhu
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 .3چهــار نوع مقتضیات کارکردی انطباق ( adaptationفاز  ،)Aتحصیل
هدف ( goal attainmentفاز  ،)Gانســجام ( integrationفاز  ،)Iحفظ
الگوی نمــادی نهفته ( latent pattern maintenanceفاز  )Lبرای نظام
پاســخگوی چهار مشکل مواجهه با محیط بیرونی و بقا ،تحصیل هدف،
هماهنگی و همکاری بین اجزای نظام و مشــکل تولید ،اشــاعه و حفظ
رموز برای بقای هر نظام است.

واکاوی مؤلّفه های شهر زیارتی مطلوب (مورد مطالعه شهر مشهد)

مفهومــی ماهیتــا چندوجهی اســت ،کمتر می تــوان بین وجوه
اقتصادی ،اجتماعی و سیاســی آن تمایزی مشاهده نمود .از سوی
وضعیت نیست بلکه بیشتر فرآیندی است که
دیگر توســعه ،یک
ّ
با عنایت به هدف گذاری انجام شــده می تواند صورت های متفاوتی
پیدا کند .بر اساس رویکرد نظری که در این نوشتار از سیستم شهر
زیارتی و پدیدة زیارت معرفی گردید ،نشــان داده شــد که توسعة
کنش زیارتی زائران ،مســتلزم ایفای کارکــرد انطباقی خرده نظام
اقتصادی است که ذیل آن منابع شهر زیارتی به صورت پایدار مورد
بهره برداری قرار می گیرند .در ذیل این خرده نظام ،شــاخص های
کالبدی ،محیطی و اقتصادی مدنظر قرار گرفت .هم چنین بســیج
منابع یا مدیریّــت آن ها ،در جهت اهداف مورد نظر ،انســجام در
تعامالت بین کنشــگران و در نهایت پایــداری الگوها و آرمان های
زیارت از کارکردهای دیگر سیســتم شــهر زیارتی معرفی شــد.
بنابراین با عنایت به اثر گشایندگی ،که خرده نظام اقتصادی برای
سیستم ایفا می نماید ،می توان شاخص و عوامل مرتبط با آن را به
کمی مؤثر دانست ،هر چند سایر عوامل نیز
طور مستقیم بر توسعة ّ
به صورت غیرمســتقیم کنش زیارتی و بالطبع توسعه آن را تحت
توجه به سرشــت تعاملی پديدههاي
تأثیر قــرار می دهد .اصوالً با ّ
اجتماعــي ،فرهنگي ،رفتارها و افعال اعيان اجتماعي و فرهنگي به
نحوي مستقيم يا غيرمستقيم از افعال اعیان پیرامونی اثر پذیرفته
و بــر آن ها اثر می گذارند .در این مدل ،خروجی سیســتم شــهر
زیارتــی ،حاصل تعامل پیچیده بین عناصر درون و برون سیســتم
و خردهنظامهای چهارگانة شــهر زیارتی اســت .لــذا اگر برونداد
فعلیت رساندن آن برای تعداد
سیستم ،افزایش فرصت زیارت و به ّ
بیشتری از زائران (داخلی ،خارجی) بالقوة امام رضا (ع) به صورت
پایدار و تعمیق تجارب معنوی و اثربخشــی بیش تر این تجربه در
کم و کیف این فرصت
زندگی زائران حرم رضوی مورد انتظار باشدّ ،
تابع تعامل عوامل اشاره شده است.
اهمیت
با اســتناد به نتایج مطالعه ،مؤلّفهای که پرداختن به آن از ّ
بیشتری برخوردار است ،زیرساختهای شهر مشهد است .همانگونه
کیفیت منابع آب شهر مشهد
کمیت و ّ
که در جدول نشــان داده شد ّ
جزو این دسته است و از باالترین ضرورت در میان همه شاخصهای
بــه کار رفته در مدل برخوردار اســت .پس از زیرســاختها ،مؤلّفه
اهمیت قرار گرفت.
مدیریّت معطوف به زیرساخت شهری در رتبة دوم ّ
از شاخصهای اصلی این مؤلّفه میتوان به حفاظت و توسعه جاذبههای
گردشــگری مذهبی و زیارتی شهر مشهد و فرآیند تصمیمسازی در
حوزة مدیریّت گردشگری و زیارت شهر مشهد و سپس مدیریّت حمل
و نقل عمومی اشــاره کرد .سومین مؤلّفة مهم ،اخالق کسب و کار در
میان بازاریان مشــهد و مؤلّفة چهارم معماری شــهر مشهد است که
استحکام بناها و هویّتبخشی معماری در جهت گردشگری مذهبی از
امنیت شهر مشهد با شاخصهای
شاخصهای اصلی این مؤلّفه هستندّ .
امنیت زائران و شهروندان ،آموزش با شاخصهای سطح دانش
احساس ّ
تخصص مدیران و مسئوالن صنعت گردشگری ،آموزش ف ّعاالن بخش
و ّ
خدمات و آموزش فرهنگ میزبانی به مردم شــهر مشــهد در مراتب

اهمیت قرار دارند .ایمنی با تأکید بــر ایمنی در حمل و نقل
بعــدی ّ
اهمیت هفتم از نظر اجرایی
جادههای منتهی به شهر مشــهد دارای ّ
است .پس از این مؤلّفهها به مؤلّفه پایداری اقتصادی زیارت میرسیم
که شاخصهای مهم آن شامل پایداری اشتغال و درآمدهای ایجاد شده
از طریق گردشگری و ارزآوری اقتصادی است .مؤلّفهای که اولویّت نهم
را از لحاظ اجرایی دارد سیاستگذاری معطوف به زائر در بستر مدیریّت
و سیاستگذاری است که تطابق هدفگذاری و اهداف تعیینشده با
واقعیتهای موجود و تعداد زائر و همچنین سیاستگذاری کارآمد در
ّ
زمینه اسکان زائران شاخصهای اصلی این مؤلّفه هستند .سه مؤلّفة
جذابیت اقتصادی شهر
بستر اقتصادی شامل رقابتپذیری اقتصادی،
ّ
مشــهد و توســعة اقتصادی در مراتب بعدی قرار گرفتند .مهمترین
کیفیت
شاخصهای این سه مؤلّفه عبارتند از :متناسب بودن قیمت و ّ
کاالهــا و خدمات با توان اقتصادی زائران ،تأثیرات شــرایط و رویکرد
اقتصادی فعلــی از لحاظ بینالمللی ،تن ّوع ســرمایهگذاری ،عملکرد
اقتصادی از حیث کمک به توســعهیافتگی و تأثیر متقابل جنبههای
مادی و معنوی زیارت .سایر مؤلّفهها و شاخصها دارای ضریب اولویت
صفر برآورد شده که نشاندهندة پایینترین ضرورت اجرایی نسبت به
بقیه است .بنابراین برای تبدیل شهر مشهد به شهر مطلوب زیارتی باید
توجه بیشتری شود.
به شاخصها و مؤلّفههای دارای اولویّت ّ

4. Fuzzy AHP

5. Pairwise comparisons
)6. Confirmatory factor analysis (CFA
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