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Extended Abstract
Introduction
Increased population, economic development of societies, the rapid growth of cities, and lack of
attention to natural areas are the factors causing degradation of natural zones surrounded by
urban texture, and environmental issues. Ignorance of tourism potentials of urban ecological
areas and lack of tourism management in district 9 of Isfahan have led to degradation of some
gardens and agricultural lands, as well as non-optimal use of natural attractions over recent
years. Therefore, this study was conducted to evaluate the management status of urban
ecological textures in district 9 of Isfahan, Iran.
Methodology
The present research is applied and descriptive-analytical in terms of purpose and method,
respectively. Regarding the study field, research method, and diverse aspects of the studied
subjects, a hybrid method of bibliographic (using books, statistical references, and observing the
studied texture) and field studies (map of current and past situation, questionnaire, and
interview) were used. The statistical population comprised District 9 of Isfahan Municipality,
and the sample size included 15 managers and experts in urban ecologic textures of Isfahan. The
study was conducted using the STAR method.
Results and discussion
Findings in the field of texture management in District 9 of Isfahan show that in terms of
legislation, currently the law of Article 14 of the Municipal Land, Clean Air Law, Law on
Preservation and Expansion of Green Space in cities for tissue management has been approved.
Municipality and Agriculture Ministry are responsible for texture management planning which
Municipality prevents any illegal construction through control and surveillance patrols. The
agriculture Ministry also monitors and controls these lands. Regarding resources management,
Municipality allocates a part of toll revenues to the development and preservation of Nazhvan
Zone. According to the findings of ecologic texture in District 9 of Isfahan, this texture is
managed and protected by the Agriculture Ministry and Municipality, Environment
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Organization, Regional Water Organization, and Ministry of Energy. The current situation of
the ecologic texture of District 9 is not optimal in terms of development and urban upgrading.
Furthermore, the relevant rules are not efficient, and people cannot use their land optimally.
According to findings associated with ecotourism in District 9, some factors have caused
improper economic situation of studied texture. These factors include lack of ownership rights
of farmers who cannot benefit from revenues of agricultural and horticultural products, lack of
tourist attraction plans for the development of ecotourism and agricultural tourism, absence of
medicinal plants and gardens to develop this industry and its financial benefits. This area
presents considerable social characteristics so that neighbours have indigenous and rural
structures with neighbor-oriented culture, local communities, and family relations near the
construction and neighbouring blocks. On the other hand, all measures and actions are pursued
by trustees in neighbourhood. Environmental features of the studied district can be seen in the
Zayandeh Rud River, surrounding areas, streams, rivers, and Madis (rivers that join the
streams), Atashgah Mountain, etc. Cultural characteristics also include indigenous and
neighbourhood texture with local customs.
Conclusion
Results indicated inappropriate current management situation of the ecological texture of
District 9 in Isfahan. According to obtained results of t-value, mean values of texture
management (-7.15), ecological management (-0.13), and ecotourism (-9.15) were significantly
lower than the average rate of 3 (Sig≤0.05). Therefore, the obtained t-values proved the nonoptimal management situation of all three dimensions of texture management, ecological
management, and ecotourism in District 9 of Isfahan. The results also signified that the
weakness in the regulations, lack of proper planning and negligence of the principled land uses
have caused the region’s ecological situation to be presently not desirable. In this study, a model
has been offered and its application can be accompanied by positive results for the improvement
of ecotourism management in district 9. Based thereon, for better management of the ecological
textures, especially in district 9 of Isfahan’s municipality, attention should be paid to the aspects
of urban texture, ecological texture and ecotourism management. Therefore, it is necessary for
managers to recognize and analyze the current situation in these dimensions, and pay attention
to them in planning. Accordingly, some strategies must be adopted to improve ecotourism
management of urban ecological textures of District 9 in Isfahan. These strategies include
improving structure quality, coordinating associated organizations, participation of people in
comprehensive tourism plan, protecting resources and security, exploiting ownership rights and
economic revenues, promoting quality of natural spaces and areas, and developing ecological
zones.
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چکیده
در سالهای اخیر ،کمتوجهی به پتانسیلهای گردشگری پهنههای اکولوژیک شهری و عـدم مـدیریت درسـت در
حفظ آنها در منطقه  9شهر اصفهان باع از بین رفتن برخی باغها و اراضی کشاورزی و عدم اسـتفاده بهینـه از
جاذبههای این پهنهها گردیده است .بر همین مبنا ،هدف پـژوهش حاضـر ارزیـابی وضـعیت مـدیریت بافتهـای
اکولوژیک شهری در منطقه  9شهر اصفهان میباشد .روش تحقیق توصیفی –تحلیلی بوده و تجزیهوتحلیل دادهها
با روش  STARو آماره  Tانجامشده است .جامعه آماری شامل گروه خبرگان و حجـم نمونـه تعـداد  15نفـر از
مدیران و کارشناسان متخصـص در زمینـه بافتهـای اکولـوژی شـهری در اصـفهان اسـت .یافتـههای پـژوهش
نشاندهنده آن است که مدیریت بافتهای اکولوژیک شهری دارای سه بعد مشتمل بر مـدیریت بافـت (بـا چهـار
شاخص ازجمله قانونگذاری ،برنامهریزی ،مدیریت منابع و کنترل و نظارت) ،بافت اکولوژیک (شـامل دو شـاخص
حفاظت و توسعه و بهسازی) و اکوتوریسم (چهار شاخص اقتصادی ،اجتماعی ،زیسـتمحیطی و فرهنگـی) اسـت.
نتایج روش  ،STARنشان میدهند که وضعیت فعلی مدیریت بافت اکولوژی منطقه  9شـهر اصـفهان مطلـوب
نیست و نتایج حاصل از آماره  ،Tبیانگر آن است که میانگین بعد مدیریت بافـت ،بافـت اکولوژیـک و اکوتوریسـم
بهطور معناداری پایینتر از حد متوس ( )3برآورد شده است .همچنین مقدار آماره  Tبرای این سه بعد بـه ترتیـب
برابر با  -0/13 ،-7/15و  -9/15است .همچنین بر اساس نتایج حاصل ،بهطور عمده شهرداری و جهاد کشاورزی
در مدیریت بافت اکولوژی منطقه  9شهرداری اصفهان ،نقش دارند .بر اساس نتایج حاصل از انجام ایـن پـژوهش
میتوان گفت ،ضعف در قوانین ،عدم برنامهریزی مناسب و توجه نکردن به کاربریهای اصولی ،سـبب شـده کـه
وضعیت اکولوژیکی منطقه در حال حاضر در شرای مطلوب نباشد .در این راستا راهبردهـایی نظیـر ارتقـاء کیفـی
ساختار و هماهنگی دستگاههای ذیرب ؛ همراهی مردمی در طرح جامع گردشگری و حفظ منابع و تأمین امینـت؛
بهرهبرداری از حقوق مالکانه و عواید اقتصادی آن؛ ارتقاء وضع کیفی فضاها و پهنههای طبیعی موجـود و حفـظ و
توسعه پهنههای اکولوژیک در مدیریت اکوتوریسم بافتهای اکولوژیک شهری منطقه  9شهر اصفهان مؤثر است.
واژگان کلیدی :مدیریت ،بافت اکولوژی شهری ،روش  ،STARمنطقه  9اصفهان.
 .این مقاله برگرفته از رساله دکتری سرکار خانم سمیه حمصیان اتفاق در رشته شهرسازی به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشـگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکزی میباشد.
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مقدمه
رشد سریع جمعیت انسانی و پیشرفتهای اقتصادی در جوامع مختلف در دهههای اخیر به تشـدید بحـران تنـوع زیسـتی
منجر شده است ( .)Brandt & Buckley,2018:115همزمان با فعالیتهای انسانی اخیر ،تغییـرات زیسـتمحیطی و
کــاهش تنــوع قلمروهــای زیســتی و همچنــین کــاهش تنــوع گونــهها ،روبــه افــزایش بــوده اســت ( & Janusz

 .)Bajdor,2013:526; Osmana et al,2018:130; Gigović et al,2016:350توسـعه کالبـدی شـهرها
پیامدهای گوناگونی ازجمله ،نابودی اراضی کشاورزی و گسترش به سمت پهنههای آسیبپذیر مانند حوزههـای سـیالبی،
مسیر رودخانهها ،گسلها و شیبهای نامناسب را بـه دنبـال دارد ( .)Srivastava & Gupa,2003:95ایـن پیامـدها
باع به هم خوردن تعادل و پایداری اکولوژیک در شهرها و به هدر رفتن هزینههای مالی و سبب بروز مخاطرات طبیعی
و تلفات جانی میشود (عرب اسدی و رستمی .)27 :1395،بـر ایـن اسـاس ،شناسـایی و نگهـداری منـاطق حفاظتشـده
بهمنظور حفظ چشمانداز اکولوژیکی از اهمیت بسزایی برخوردار است که موجب دستیابی به توسـعه پایـدار منـابع طبیعـی
میشود (بزم آرابلشتی و همکاران .)98 :1396 ،بنابراین ،مطالعه و بررسی پهنـههای حفاظتشـده بـهمنظور برنامـهریزی
برای حفظ و نگهداری از آنها امری ضروری است .در این میان ،منطقه  9شهر اصـفهان بـه علـت همجـواری و وجـود
مادیها و انهار مختلف ،دارای پهنههای اکولوژیکی زیادی بهصورت نواری که امتداد رودخانه زایندهرود را شامل میشـود
و پراکنده در سطح منطقه که جویها و مادیهای موجود را پوشش میدهد ،میباشد .پوشش گیـاهی طبیعـی منطقـه ،9
پارك طبیعی ناژوان با مساحت  1200هکتار میباشد .ناژوان تنها بقایای فضای سبز متمرکز شهر اصـفهان میباشـد کـه
انجام پروژههای آبرسانی ،برقرسانی و تأمین روشنایی ،محوطهسازی ،ایجاد پارکینگ ،احداث بـاغ پرنـدگان ،نمایشـگاه
دائمی پروانهها ،احداث پاركهای متعدد و زمینهای بازی در آن ،احداث پل و  ...آن را به بزرگترین پارك تفریحی شهر
اصفهان تبدیل کرده است .بافت روستایی این منطقه حدود  15سال است که در محدوده شهر اصفهان قرارگرفتـه اسـت.
اما هنوز زیرساختهای زندگی شهری بهطور کامل در این محدوده ایجاد نشده است .کمتوجهی بـه پهنـههای اکولـوژی
منطقه و نامطلوب بودن وضعیت مدیریت بافت منطقه به دلیل اینکه جمعآوری اطالعات در آن ،آسـانتر اسـت بـهعنوان
محدوده مکانی موردپژوهش پذیرفتهشده است .در سالهای اخیر ،از بین رفتن باغها و اراضی کشـاورزی ،بـرهم خـوردن
انسجام اجتماعی محلـهها ،وجـود بافـت فرسـوده و نـامطلوب ،کمتـوجهی بـه پتانسـیلهای گردشـگری منطقـه پهنـه،
نابسامانیهای موجود در بافت های با پیشینه روستایی یا تاریخی منجر به کاهش مطلوبیت فضـایی در ایـن منطقـه شـده
است .با توجه به وجود بافتهای اکولوژیک در منطقـه ،حفـظ و توسـعه آنهـا ،نیازمنـد اعمـال مـدیریت بهتـری اسـت.
بهعنوانمثال وجود زمینهای کشاورزی در منطقه و رعایت حق مالکانه آنها ،تغییر کاربریها ،آثار مثبت و منفی توسـعه
گردشگری در منطقه ،ازجمله عواملی هستند که مدیریت بافت اکولوژی منطقه میبایست برای آنها ،تصمیمگیری کنـد.
این منطقه در بخش طبیعی خود ،پتانسیلهای خوبی برای گردشگری طبیعی (اکوتوریسم) فراهم آورده است .لذا شـناخت
و توجه به ابعاد مدیریت اکوتوریسم برای مدیریت بهتر بافتهای اکولوژی در منطقه ،ضروری است .لذا با توجه به اهمیت
و نقش بافتهای اکولوژی در توسعه پایدار و بهتبع آن اقتصاد و پیشرفت کشور ،هدف این مقاله ،ارزیابی وضعیت مدیریت
بافت اکولوژیک شهری در منطقه  9شهر اصفهان ،میباشد .بر همـین مبنـا ،پـژوهش حاضـر بـه دنبـال پاسـ گویی بـه
پرسشهای زیر است :مهمترین ابعاد مدیریت بافت اکولوژیک شهری در منطقه  9شهر اصفهان چیسـت؟ وضـعیت ابعـاد
مختلف مدیریت بافت اکولوژیک شهری در منطقه  9شهر اصفهان چگونه است؟
در رابطه با موضوع موردمطالعه تاکنون تحقیقاتی در خارج و داخـل صـورت گرفتـه اسـت کـه در ادامـه بـه مهمتـرین و
مرتب ترین آنها با موضوع موردمطالعه اشارهشده است.
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ژانگ1و همکـاران ( )2019بـرای افـزایش ارتباطهـای اجتمـاعی و عملکردهـای اکولـوژیکی بـا آنـالیز حـداقل هزینـه،
کریدورهای بهینه برای اتصال لکههای سبز (پاركهای شهری) تعیین و سپس به کمک مـدل کشـش و تئـوری گـراف
شبکه اکولوژی فضای سبز شهر دترویت را ایجاد کردند .اکسیو2و همکـاران ( )2017در مقالـهای بـه دیـدگاه اجتمـاعی-
اقتصادی شبکههای سبز شهری در استکهلم پرداختهاند .نتایج پژوهش آنها بیانگر آن اسـت کـه بـر اسـاس نقشـههای
بیوتوپ و نیازهای اجتماعی شهر استکهلم لکههایی که باید با هم ارتباط داشته باشند را شناسایی کردند .سپس با کمـک
تئوری گراف شبکههای فضای سبز بین لکهها ایجاد شد و با آنالیزهای مدل حداقل هزینـه بهینـهترین راه ارتبـاطی بـین
لکههای فضای سبز شهر استکهلم تعیین شد .دونگ3و همکاران ( )2016در مقالهای مروری به ارزیـابی روشهـای شـهر
اکولوژیکی با تأکید بر یکپارچگی شهری پرداختهاند .نتایج پژوهش آنها بیانگر آن است که بـا مـرور روشهـای ارزیـابی
پایداری محی زیست و ارائه تجزیهوتحلیل انرژی و هزینه ،میتوان یک رهیافت جامع را ارائه داد .این رهیافـت میتوانـد
مشکالتی که هر کدام از روشهای مذکور بهتنهایی قادر به حل آن نبودهاند را در یک شهر اکولوژیک حل نمایـد .هـو4و
همکاران ( )2016در مقالهای به شهرهای اکولوژیکی با تأکید بر سه شهر آسیایی مشتمل بر پنگـو در تـایوان ،سـئول در
کره جنوبی و تیانجین در چین پرداختهاند .نتایج پژوهش آنها نشانگر آن است که این شـهرها رهیافتهـای مختلفـی را
برای تحقق شهر اکولوژیک امتحان کردهاند .رهیافتهای مختلف برای ساختن شـهر اکولوژیـک بررسـی کردهانـد .ایـن
رهیافتها شامل استفاده از رویکردهای ملی ،حضور مقامات محلی و تعامل با شهروندان بوده است که هدف آن افـزایش
بهرهوری ،اقتصاد و اثربخشی در ساخت شهر اکولوژیک بوده اسـت .مـک فرسـون5و همکـاران ( )2016در مقالـهای بـه
توسعه اکولوژی شهری در ارتباط با علوم شهری پرداختهاند .نتایج پژوهش نشاندهنده آن است که در اکولـوژی شـهری،
اجماع و کلنگری میتواند بهتر پاس گو باشد چرا که تصمیمگیری باید بر مبنای روابـ پیچیـده اجتمـاعی ،اقتصـادی و
بومشناسی صورت گیرد .کریمی و همکاران ( )1398در مقالهای به مستند نگاری روند و علل تغییرات اکولوژیکی طبیعـی
و انسانی بافت تاریخی شهر کرمان پرداختهاند .نتایج پژوهش حاکی از آن است با توجه بهسرعت رونـد تخریـب و از هـم
گسستگی در بافت تاریخی شهر کرمان و حذف یکایک فضاهای باز شهری (و نقش غیرقابلانکار عوامل انسانی) ،بازبینی
سیاستهای توسعهای و تعریف پروژههای تخصصی مستند نگاری در بافت تاریخی ،جهت اتصـال گذشـته ارزشـمند بـه
آیندههای با هویت و پویا ضروری به نظر میرسد .اله یاری و همکاران ( )1397در مقالـهای بـه برنامـهریزی اکولوژیـک
خیابان بهمنظور ارائه راهبرد مناسب در مدیریت شهری در خیابان آزادی کالنشهر تهران پرداختهاند .یافتـههای پـژوهش
نشان میدهد راهبرد تدافعی در برنامهریزی خیابان آزادی به دست آمد .بنابراین استراتژیهای تعیینشده موقعیت بحرانی
خیابان آزادی را ازنظر اصول اکولوژیکی نشان میدهند که باید در برنامهریزیهای شهری موردتوجه قرار گیرند .ملکـی و
همکاران ( )1393در مقالهای به آسیبشناسی اکولوژیک شهری شهر یزد پرداختهاند .نتایج پژوهش بیـانگر آن اسـت کـه
ترازهای صوتی اندازهگیری شده در  20ایستگاه از میزان استاندارد  65دسیبل بـرای منـاطق تجـاری بـاالتر بـوده و بـا
استفاده از نقشههای تراز صوتی و پایش آنها مناطقی که تحتفشار صوتی باالتر قرار دارد ،بهویژه مناطق حسـاس مثـل
بیمارستان و مدارس را تعیین و راهکارهای عملی برای کاهش آلودگی صوتی را بررسی نمود .همچنین تستهای صورت
گرفته از گازهای خروجی  321وسیله نقلیه بنزینی بیانگر باال بودن مقدار هیدروکربن ( 575/25قسمت در میلیون حجمی)
و مونواکسید کربن ( 5/25درصد حجمی) تولیدشده از میزان حد مجاز (استاندارد تعریفشده شورای حفاظت محی زیست)
. Zhang
. Xiu
. Dong
. Hu
. McPhearson
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میباشد .بنابراین میتوان گفت ،در اغلب مطالعات انجامشده در حوزه مدیریت اکوتوریسـم ،شـاخصهای زیسـتمحیطی،
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و برنامهریزی ،مشترك میباشند .این شاخصها ارکان اصلی مدیریت اکوتوریسم را تشـکیل
میدهند .در این پژوهش ،عالوه بر بررسی شاخصهای ذکرشده که در تجارب جهانی و داخلی به آن پرداختهشـده اسـت
بر مدیریت اکوتوریسم با تأکید بر بافتهای اکولوژیک شهری ،نیز تأکید شده است .لـذا ،فاکتورهـای اکوتوریسـم ،بافـت
اکولوژیک و مدیریت بافت شهری ،ارکان مدیریت اکوتوریسم در بافتهای اکولوژیک شـهری را تشـکیل میدهنـد .ایـن
عناصر در کنار هم و با اثرگذاری بر رویهم ،مدیریت اکوتوریسم را میسازند.
مبانی نظری
در سالهای اخیر حوزهای از پژوهش در خصوص تفکیک «شهر» و «اکولوژی» نمایان شده اسـت .بیشـتر پژوهشهـای
شهری روی خصیصه اجتماعی شهرها متمرکزشدهاند و نظریه شهری نیز اکولوژی شهر را نادیده انگاشته است ،درحالیکه
تأکید اصلی اکولوژی بر مناطق کمتر شهری شده میباشد .علم اکولوژی بـه علـت نگرانـی نسـبت بـه درك فراینـدهای
«طبیعی» گسترشیافته است .تأکید اصلی علم اکولوژی بر اکوسیستمها و توجه حداقلی بـه کنشهـا و ارتباطـات انسـان
میباشد .مدلهای اولیه اکولوژی بیشتر به اکوسیستمهای بکر و دستنخورده توجه داشتند .باوجوداین ،در سالهای اخیـر
اکولوژی شهری پدید آمده است (بنتون -شـورت و شـورت .)23 :1398 ،اکولـوژی شـهری ،شـهرها را بـهعنوان مکـان
فرایندهای بیوفیزیکی موردتوجه قرار میدهد که بهطور گسست ناپذیری با فرایندهای اجتمـاعی در شـبکه پیچیـدهای از
رواب انسانی – زیستمحیطی پیوند یافتهاند ( .)Pickett et al,1997:183استفاده از مدلهای اکولـوژی در مطالعـات
شهری ،موضوع جدیدی نمیباشد .در ثل اول سده بیستم نظریهپردازان مکتب شیکاگو ،رابرت پـارك و ارنسـت بـرگس،
مدلهای ساختار شهری و تغییر اجتماعی را مطرح کردند که بهطور ضمنی بر زبان اکولوژیکی تهاجم و جانشـینی1تأکیـد
میکرد .آنها از اصطالحات زیستشناسی برای توصیف شهر و فرآینـد تفاوتهـای اجتمـاعی در زمـان و فضـا اسـتفاده
مینمودند .درحالیکه بعداً منتقدان ،آنها را به داروینیسم اجتماعی خام2متهم میکردنـد ،امـا رفرنسهـای زیستشناسـی
آنها بیشتر بالغی و استعاری3بود تا اینکه علت و معلولی4باشد .بـر اسـاس مـدل آنهـا ،سـاختار شـهر عبـارت اسـت از:
منطقه تجاری مرکزی؛ منطقه گذار؛ دایره ساکنان داخلی که به سمت تراکم پایینتر گرایش دارنـد؛ و مـرز حومـهای کـه
زمینهای کشاورزی در حال تبدیلشدن به کاربریهای شـهری هسـتند .پـسازآن سـاختار سـادهای بـرای فرآینـدهای
اکولوژیکی شهری پیشنهاد دادهاند (شورت .)56 :1390 ،مهمترین ویژگی منطقـه تجـاری مرکـزی ،مجموعـه انبـوهی از
ساختمانها و انباشت سطوح مصنوعی و کاربریهای شهری است .بنابراین ،به دلیل تراکم سطوح نفوذناپذیر ،جاری شدن
سیل بارزتر بوده و جزیره گرمایی شهری شکلگرفته است .جاری شدن سیل بهوسیله سیستمهای تخلیه مصنوعی صورت
میگیرد که می توانند با اوج تخلیه ناگهانی آب مقابله کنند .جزیره گرمایی شهری ،به معنای گـرم شـدن متمـایز منـاطق
شهری در مقایسه با مناطق روستایی است .برای مثال ،در مناطق مادر شهری ایالت متحده آمریکا ،بهطور متوس مناطق
شهری دو تا  10درجه سانتیگراد نسبت به مناطق روستایی پیرامـون ،گرمتـر هسـتند .جزایـر گرمـایی بهوسـیله توسـعه
فضاهای باز و منابع آب کاهش مییابد و با ساختمانسازیهای شهری به اوج خود میرسد .هر چه به سمت مرکز متراکم
شهر حرکت میکنیم ،دمای هوا افزایش مییابد؛ به خاطر اینکه درختان و پوششهای گیاهی پاكسازیشدهاند .همچنین
ساختمانهای بلند و خیابانهای باریک ،جریان هوا را مسدود کردهاند و این امر موجب گرم شدن هـوای محبـوس شـده
. Ecological language of invasion and succession
. Crude social Darwinism
. Rhetorical & metaphorical
. Causal
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میگردد .در حقیقت ،دو جزیره گرمایی وجود دارد؛ یکالیه سایهبان در سطح زمین و الیه مرزی بـاالتر جزیـره گرمـایی.
ترسیم نقشه دمای الیه سایهبان سطح زمین شهر بالتیمور در اکتبر  2001نشـان میدهـد کـه هشـت درجـه سـانتیگراد
اختالف دما بین مناطق محلی پوشیده از جنگل و مناطق شهری دارای جزایر گرمایی بهخصوص مرکز شـهر وجـود دارد.
در مرکز شهر یک جزیره خنکتری وجود دارد که بهوسیله سایه ساختمانهای بلند ایجادشده است .در این شهر سایهای،
دمای سایهبان سطح زمین پنج تا  10درجه سانتیگراد نسبت به دیگر مناطق شـهر خنـکتر میباشـد (بنتـون-شـورت و
شورت .)102 :1398 ،مدل برگس تنها یک زون گذار و یک منطقه مسکونی روبهزوال را فرض کـرده اسـت .درحالیکـه
میتوان به مجموعهای از زونهای گذار مشتمل بر رها کردن ساختمانهای مسکونی قدیمی ،صـنعتی زدایـی زونهـای
مربوط به کارخانههای صنعتی و مناطق ساختمانهای جدید اشاره کرد .در هر یک از این زونهـا ،اکولوژیهـای شـهری
جدیدی ایجادشده است .زوال تولید ،بخصوص در مناطق داخلی قدیمی شهر ،اراضی قهوهای مربوط به میراث صـنعتی را
ایجاد کرده که مسائل آلودگی و آلودگی خاك در آنها نمایان اسـت .مسـیر از کارخانـهها بـه اراضـی قهـوهای و سـپس
مکانهای سبز نهتنها یک فرآیند اجتماعی است ،بلکه یک تغییر اکولوژیکی نیز میباشد .در محـدوده منـاطق مسـکونی،
مجموعهای از فرآیندهای اکولوژیکی وجود دارد .گسترش شـهرها بـه افتـراق پوشـش گیـاهی و همچنـین پدیـد آمـدن
اکولوژی های جدیدی منجر شده است .یکـی از بـارزترین ایـن افتـراق ،مربـوط بـه پیـدایش فضـاهای سـبز و باغهـای
مهندسیشده میباشد .ازیکطرف این موضوع میتواند شامل بهکارگیری کودهایی باشد که سطوح روزافزونی از نیتـروژن
و فسفر را در جریان آبوخاك ایجاد کرده است .در بسیاری از شهرها ،حرکت به سمت باغهای «طبیعی» بهخصـوص در
اقلیمهای خشک و لمیزرع بوده ،جایی که ماندگاری چمنهای سبز بهوسیله استفاده مستمر از آب و کود امکانپذیر است.
از طرف دیگر و از یک نقطهنظر مثبت ،باغهای شهری میتوانند از گونههای در معرض تهدید محافظت کنند .بسیاری از
شهرها بهطور آگاهانه ،پوششهای گیاهی را رشد میدهند که حشرات زنده و پرندگان در معرض تهدید را جذب میکنـد.
برای مدتزمانی طوالنی ،نقش باغهای محلی در تغییرات اکولوژیکی و پیـدایش سـلولهای اکولـوژیکی جدیـد ،نادیـده
گرفتهشده است .مناطق حومهای ،سیستم پیچیدهای از فرمهای انسانساخت و فضاهای سبز هستند که میتوانند پناهگاه
مناسبی برای طیف وسیعی از زندگی گیاهی و حیوانی باشند ( .)Kirkpatrick,2006:89بر اساس مطالعات انجامشـده،
مدیریت بافت اکولوژیک شهری ،شامل قسمتهای مختلفی است که میبایست موردتوجه قرار گیـرد .موضـوعی کـه در
تمامی مدلهای مرتب با مدیریت بافت اکولوژیک به آن توجه شده است این است که بهطور مسـتقیم ،مسـئول حفـظ و
توسعه بافت اکولوژیک است .مسائل اقتصادی و تأمین منابع مالی الزم برای توسعه برای بافتهـای اکولوژیـک ،مسـائل
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی نیز شاخصهای دیگری هستند که در جنبه اکوتوریسم آن ،باید مدنظر قرار بگیرند .وظـایف
کلیدی مدیریت که در هر بخش یا سازمانی سازوکارهایی تقریباً مشابه دارد ،بهصورت :برنامهریزی ،سازماندهی ،هـدایت،
هماهنگی ،کنترل و اصالح برنامهها ،تعریف میشوند در این راستا ،بهمنظور طراحی یک مدل مدیریت بافـت اکولوژیـک،
الزم است ابتدا وضعیت موجود مدیریت بافت اکولوژیـک و همچنـین نقـاط قـوت و ضـعف آن ،شناسـایی شـود .سـپس
برنامههای و اقدامات مدنظر برای آینده طراحیشده و با تجزیهوتحلیل آنها قابلیت اجرایی بودن آنها ،موردسنجش قرار
بگیرد .بنابراین برای ارائه مدل جهت مدیریت اکوتوریسم ،الزم است به سه بعـد کلیـدی ،اکوتوریسـم ،بافـت اکولـوژی و
مدیریت بافت شهری توجه شود.
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شکل شماره  .1چارچوب مفهومی تحقیق

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از منظر روش توصیفی – تحلیلی میباشد .روش مطالعه با توجه به زمینه پـژوهش
و الگوی روش تحقیق و همچنین جنبههای متنوع مسئله پژوهش ،ترکیبی از روشهـای کتابخانـهای (اسـتفاده از کتـب،
منابع آماری و مشاهده بافت موجود) و میدانی (نقشه وضع موجود و گذشته و پرسشنامه و مصاحبه) میباشد .برای بررسی
موضوع از روش  STARاستفادهشده است .تعداد شرکتکنندگان در مطالعات کیفی – ازجملـه در اسـتار -از ابتـدا قابـل
پیشبینی نیست .حجم نمونه توس دادههای جمعآوریشده و تحلیل آنها مشخص میشود .نمونهگیری ادامه مییابد تـا
دادهها به اشباع برسد .اشباع در استار داده بنیاد به معنی کامل شدن سطوح کدها و اینکه اطالعات مفهومی جدیـدی کـه
نیازی به کد جدید یا گسترش کدهای موجود داشته باشد ،به دست نیاید .محقق از طریق بررسی مرتب دادهها نهایتـاً بـه
احساس اشباع و بستن نمونه میرسد .در نمونهگیری هدفمند یا نظری ،هدف اصلی انتخاب افرادی اسـت کـه شـناخت و
تجربه کافی نسبت به موضوع مطالعه داشته باشند به این منظور از تعداد  15نفر از مـدیران و کارشناسـان متخصـص در
زمینه بافتهای اکولوژی شهری در اصفهان ،مصاحبه بهعملآمده است .مصاحبهشوندگان شامل :مدیرکل توسعه شـهری
و منطقهای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری ،مدیرکل نظارت بر اجرای ضواب شهرسـازی معاونـت شهرسـازی و
معماری شهرداری ،رئیس اداره ضواب شهرسازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری ،شـهردار منطقـه  9شـهرداری،
معاون شهرسازی منطقه ( 15مسئول اسبق طرح تفصیلی منطقه  9شهرداری) ،معاون بهرهبرداری متـرو (شـهردار اسـبق
منطقه  9شهرداری) ،رئیس شهرسازی منطقه (( 4معاون اسـبق شهرسـازی منطقـه  9شـهرداری) ،بازنشسـته شـهرداری
(معاون اسبق شهرسازی منطقه  9شهرداری) ،معاون شهرسازی منطقـه  ،9معـاون شهرسـازی منطقـه ( 8معـاون اسـبق
شهرسازی منطقه  9شهرداری) ،مسئول امور مهندسین نظاممهندسی اصفهان ،مسئول شهرسـازی منطقـه  9شـهرداری،
معاون شهرسازی و معماری شهرداری ،رئیس اداره شهرسازی منطقه ( 2مسئول اسبق شهرسـازی منطقـه  2شـهرداری)،
مسئول طرح تفصیلی منطقه ( 10مسئول اسبق طرح تفصیلی شهرداری .)9
بر اساس مطالعات کتابخانهای و میدانی ،مدیریت بافت شهری در منطقه  9شهرداری اصفهان در قالـب  3بعـد مـدیریت
بافت ،بافت شهری و اکوتوریسم ،بررسیشده است .مدیریت بافت شامل  4شاخص قانونگـذاری ،برنامـهریزی ،مـدیریت
منابع و کنترل و نظارت میباشد .بافت اکولوژی دارای دو شاخص حفاظت و توسعه و بهسازی بوده و اکوتوریسم تحـت 4
شاخص اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و فرهنگی ،مورد بررسی قرار دادهشده است.
روش  STARیک روش مبتنی بر مصاحبه برای بررسـی یـک موضـوع اسـت .بـه ایـن منظـور ،سـؤاالت مصـاحبهها،
پرسشهایی درباره وضعیت در گذشته میباشد .در این مقاله ،وضعیت مدیریت بافت اکولوژی منطقه  9شهرداری اصفهان
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در گذشته ،مدنظر قرار دادهشده است .ازآنجاکه عملکرد گذشـته میتوانـد پیشبینـی خـوبی از آینـده باشـد ،از ایـن نـوع
مصاحبهها برای ارائه برنامههای پیشنهادی و پیامدهای مورد انتظار ،استفاده میشود .بهطورکلی STAR ،مخفـف چهـار
مفهوم کلیدی است .هر مفهوم گامی است که مصاحبهشونده میتواند برای پاس بـه یـک سـؤال مصـاحبه رفتـار کنـد.
مفاهیم اختصار عبارتاند از:
موقعیت( :)S1وضعیت و موقعیت فعلی به چه صورتی است.
وظیفه :)T(2بعد ،مسئولیت افراد و سازمانها در این وضعیت شرح داده میشود.
اقدامات :)A(3اقدامات انجامشده و روش چگونگی رفع موانع در این گام مشخص میگردد.
نتیجه :)R(4درنهایت ،نتایج یا نتایج حاصل از اقدامات مشخص میشود.
مراحل روش استار به شرح ذیل است:
مرحله اول :ورود اطالعات مصاحبه با رایانه :در مرحله اول پاس سؤاالت مصـاحبه کـه بهصـورت دسـتنویس بـود ،وارد
رایانه شد و در نسخه ورد نگارش شده است.
مرحله دوم :استخراج کدهای اولیه :بر اساس پاس هایی که به سؤاالت دادهشده ،فاکتورهای اصلی و اولیـه استخراجشـده
است.
مرحله سوم :انجام کدگذاری باز :در این مرحله کد گذاری اولیه (باز) انجامشده است .به این معنا که کـدهایی کـه در هـر
کدام از پاس ها نهفته بود ،استخراجشده است .درواقع کدگذاری اولیه جهت آماده شدن برای کدگذاری محـوری ،صـورت
پذیرفته است.
مرحله چهارم :انجام کدگذاری محوری :در این مرحله کدگـذاری محـوری انجامشـده اسـت .بـه ایـن منظـور بـا انجـام
ویرایشهایی بر روی کدهای اولیه که استخراجشدهاند ،کدگذاری محـوری جهـت آمـاده شـدن جـدول بـرای کدگـذاری
انتخابی ،انجامشده است.
مرحله پنجم :انجام کد گذاری گزینشی :در این مرحله با مرتب کردن کدهای گزینشی ،زمینـه بـرای تنظـیم مؤلفـههای
شکلدهنده هر دسته از کدهای محوری فراهم گردیده است.
مرحله ششم :تجزیهوتحلیل دادهها
محدوده مورد مطالعه
محدوده موردمطالعه پژوهش حاضر منطقه  9شهر اصفهان میباشد .منطقه  9ازجمله مناطق حاشیه غربی شـهر اصـفهان
است که قسمتی از مرز غربی اصفهان را تشکیل داده و بهواسطه اماکن تاریخی (کوه آتشگاه و منارجنبـان) و اکولوژیـک
(پهنه ناژوان و زایندهرود) دارای موقعیت توریستی نیز میباشد .این منطقه با مساحت  2025هکتاری حـریم و محـدوده و
جمعیتی معادل  75168نفر در آخرین سرشماری رسمی (آمارنامه شهر اصـفهان )68 :1395 ،سـهمی معـادل  4/1درصـد
مساحت و  4/25درصد جمعیت شهر اصفهان را به خود اختصاص داده است (مرکز آمار ایران.)1395 ،
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شکل شماره  .1موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه

بحث و یافتهها
در ابتدا ویژگیهای عمومی پرسششوندگان ازنظر سابقه کار و سن و جنسیت و  ...برسی شده است .ازنظر جنسیت 86/7
درصد از مصاحبهشوندگان مرد و  13/3درصد زن بودهاند .این موضوع با توجه به شرای شغلی افراد پاسـ دهنده و اینکـه
این افراد اغلب در ردههای مدیریتی هستند ،منطقی میباشد .ازنظر گروههای سنی  33/4درصد بین  40-35سال ،اغلـب
مصاحبهشوندگان ( 40درصد) در رده سنی  41-45سال 13/3 ،درصد بین سنین  50-46و مابقی نیز بین  55-51بودهاند.
در این رده سنی ،مصاحبه شوندگان نه بسیار جوان هستند که تجربه کاری باالیی نداشته باشند و نه همسنشان بهگونـهای
است که برای پاسخگویی حوصله نداشته باشند .افزون بر این ،اغلب مصاحبهشوندگان دارای سـابقه کـار بـین  10تـا 20
سال ( 66/7درصد) هستند .درصدهای نسبتاً خوبی نیز سابقه کار باالتر از  20سال ( 20درصد) را دارنـد .سـابقه کـار بـاال
نشانه خوبی برای باال رفتن اعتماد به نتایج حاصل میباشد .بیشتر افراد پاس دهنده ( 66/7درصـد) بـین  10تـا  20سـال
تجربه کاری دارند که این میزان تجربه ،کیفیت پاس ها را افزایش میدهد.
بهمنظور پیادهسازی مدل پیشنهادی ،ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهای و میدانی ،ابعاد و شاخصهای مؤثر بر مدیریت
بافت اکولـوژی شـهری منطقـه  9شـهرداری اصـفهان ،شناساییشـدهاند .سـپس بـا کمـک روش  ،STARمؤلفـههای
شناساییشده ،مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفتهاند .روش  4 ،STARسؤال اساسی را برای تحلیل وضعیت مطرح کـرده کـه
میبایست به آنها پاس داده شود .در این پژوهش برای هر کدام از  10شاخص شناساییشده ،سؤاالتی مطرحشده اسـت.
بهمنظور ارائه بهتر نتایج حاصل ،خالصه پاس های مطرحشده برای هر کـدام از ابعـاد در جـداول شـماره  2 ،1و  ،3آورده
شده است .جدول شماره  ،1دربرگیرنده نتایج حاصل از روش  STARبرای بعد مدیریت بافت در منطقه  9شهر اصـفهان
است که نتایج بیانگر آن است ازلحاظ قانونگذاری ،در حال حاضر قانون ماده  14زمین شـهرداری ،قـانون هـوای پـاك،
قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها برای مدیریت بافت تصویبشده است .برنامهریزی مدیریت بافت بـر عهـده
شهرداری و جهاد کشاورزی است که شهرداری از طریق گشتهای کنترل و نظارت بـا هرگونـه ساختوسـاز غیراصـولی
مقابله میکند .درعینحال ،جهاد کشاورزی نیز بازدیدهایی جهت کنترل این اراضی انجام میدهد .ازلحاظ مدیریت منـابع،
شهرداری بخشی از درآ مد عوارض ساختمانی کلیه مناطق را جهت توسعه و حفظ پهنه ناژوان اختصاص داده است .ضـمناً
جهاد کشاورزی و وزارت نیرو نیز مصوباتی در خصوص تخصیص منابع مالی به پهنـههای اکولوژیـک دارنـد .بـاوجوداین،
عواملی نظیر عدم هماهنگی دستگاهها و زمانبر بودن اخذ مجوزهای مربوطه و عـدم توجـه بـه نیازهـای مـردم موجـب
سردرگمی و مبادرت به تخلفات مختلف از قبیل ساختوساز و تفکیکهای غیراصولی میگردد .همچنین در حـال حاضـر
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مدیریت بافت توس واحدهای مرتب با کنترل در شهرداری و جهاد کشـاورزی و بازدیـدهای دورهای ،کنتـرل و نظـارت
میشوند.
جدول شماره  .1پاسخهای مطرحشده روش  STARبرای بعد مدیریت بافت
شاخص

قانونگذاری

برنامهریزی

سؤال و پاس
در حال حاضر چه قوانینی مرتب با مدیریت بافت اکولوژیک تصویبشده است؟پاس  :قانون ماده  14زمین شهرداری ،قانون هوای پاك ،قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها.
سازمان شما نسبت به تصویب قوانین و اجرای آنچه وظایفی دارند؟پاس  :انجام مکاتبات الزم با ارگانهای مختلف توس شهرداری جهت تصویب قوانین یا صدور مجوزهای مربوطه.
چه اقدامات عملی برای تصویب و اجرای قوانین بهتر میبایست انجام گیرد؟پاس  :الف) هماهنگی دستگاههای ذیرب جهت اصالح قوانین مدیریت شهری برای حفظ بافتهای اکولوژیک.
ب) متولیان کاربری و شهرداری بهعنوان یک سازمان خدمترسانی بهصورت مشترك قانون ویژهای جهت تصویب ارائه نمایند که
در راستای حفظ اراضی و توسعه گردشگری باشد.
وضع قوانین بهتر چه نتایجی به همراه دارد؟پاس  :الف) ایجاد نظم در حفظ پهنههای اکولوژیک.
ب) جلوگیری از سودجویی برخی افراد.
ج) حفظ اراضی بافتهای اکولوژیک.
د) ایجاد زمینه برای استفاده عموم از این اراضی.
وضعیت موجود مدیریت بافت اکولوژیک در منطقه  9شهر اصفهان چگونه است؟پاس  :بهطور عمده بر عهده شهرداری و جهاد کشاورزی است که شهرداری با کمک گشتهای کنترل و نظارت نسبت به
جلوگیری از هرگونه ساختوساز غیراصولی اقدام می نماید و جهاد کشاورزی نیز بازدیدهایی جهت کنترل این اراضی به عهده دارند.
از طرفی ،شهرداری با اجرای قوانین مدیریت شهری و التزام کلیه دستگاههای ذی رب به کنترل و منع هرگونه مجوز غیراصولی که
اقدام به ساختوساز مینمایند ،میپردازد .در حال حاضر به علت خلل موجود در قوانین و اینکه مالکیت افراد بهصورت فردی روی
زمینها میباشد ،حفظ این اراضی بهعنوان ریه تنفسی اصفهان دشوار شده است.
وضعیت گردشگری در بافت اکولوژیک منطقه  9به چه صورتی است؟پاس  :با توجه به پهنه ناژوان و کوه آتشگاه و رودخانه زایندهرود ،بازدید توریست صرفاً از این پهنههای اطراف رودخانه بهصورت
تفریح و تفرج در طبیعتهای دستساز یا بعضاً بکر صورت میگیرد.
چه برنامهریزیهایی برای بهتر شدن مدیریت بافت اکولوژیک منطقه  ،9انجامشده است؟پاس  :الف) برگزاری جلسات مختلف با جهاد کشاورزی جهت بعضی اقدامات مانند طراحی باغ ویال با بهرهگیری از قانون ماده 14
زمین شهری جهت حفظ اراضی کشاورزی و باغات و بهرهبرداری اصولی از آنها در چارچوب قوانین موجود که میتواند منجر به
کنترل هر چه بیشتر این اراضی گردد.
ب) برگزاری نمایشگاههای فصلی گل و گیاه جهت جذب هر چه بیشتر گردشگر.
ج) مکاتبات مختلف با دستگاههای ذیرب در جهت تعامل بین دستگاهها و برای صدور هرگونه مجوز که مرتب با سازمانهای
متولی امر باشد؛ مخصوصاً بین شهرداری و جهاد کشاورزی.
پیشنهاد شما برای برنامهریزی مناسب و قابلاجرا در این زمینه چیست؟پاس  :الف) استفاده از برنامهریزی مشارکتی و واگذاری امور به مردم جهت شرکت مردم در امور شهری و مدیریت آن و همچنین
در تدوین ضواب و مقررات که بیشتر جنبه اجرایی آن را محقق کند.
ب) قوانین نظارتی شدیدتر شود.
ج) بجای جلوگیری از استفاده مردم از مالکیت خود و مداخله جهت خرید زمین آنها و آزادسازی برای ایجاد فضای سبز ،متولیان
زمینه را برای طرح اکولوژیک و گردشگری ایجاد نمایند
برنامهریزیهای قابلاجرا با چه مشکالت و چالشهایی در اجرا روبهرو خواهند بود؟پاس  :بعضاً عدم هماهنگی دستگاهها و زمان بر بودن اخذ مجوزهای مربوطه و عدم توجه به نیازهای مردم باع سردرگمی و
مبادرت به تخلفات مختلف از قبیل ساختوساز و تفکیکهای غیراصولی میگردد.
بهطورکلی میتوان گفت ،برنامهریزی بدون نظارت قوی و قوانین نظارتی قوی با شکست مواجه خواهد شد.
در حال حاضر منابع تخصیص دادهشده به بافت اکولوژیک منطقه  9چگونه مدیریت میشود؟پاس  :شهرداری رقمی را در عوارض ساختمانی کلیه مناطق جهت توسعه و حفظ پهنه ناژوان اختصاص داده که باید در این جهت
مورد مصرف قرار گیرد .ضمناً جهاد کشاورزی و وزارت نیرو نیز مصوباتی در خصوص تخصیص منابع مالی به پهنههای اکولوژیک
دارند.
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مدیریت
منابع

کنترل و
نظارت

وظایف هر کدام از سازمانهای مسئول در مدیریت منابع بافت اکولوژیک منطقه  ،9چیست؟پاس  :سازمانهای مختلفی در این زمینه دخیل هستند ازجمله:
شهرداری :جلوگیری از هرگونه ساخت وساز غیراصولی و حفظ فضای سبز از طریق بودجه اختصاص دادهشده و کنترل واحد خدمات
شهری شهرداری.
اداره آب :حفظ منابع آبی اعم از جویها ،رودخانهها و هر آب جاری.
اداره گاز :صدور هرگونه مجوز در پهنههای اکولوژیک با هماهنگی جهاد کشاورزی.
جهاد کشاورزی :حفظ فضاهای سبز از طریق ممانعت از صدور مجوزهای غیراصولی و صدور مجوزهای منطبق بر قوانین
وضعشده (دیوارکشی ،تأسیسات آب ،برق ،گاز و پروانه)
چه اقداماتی برای مصرف بهینه منابع تخصیص دادهشده ،میبایست صورت گیرد؟پاس  :الف) شناسایی کلیه منابع و موارد مصرف آنها و شناسایی کلیه اراضی مستعد بهرهمندی از این منابع و تخصیص اصولی
موارد مصرف جهت جلوگیری از تضییع منابع و مشارکت افراد بومی جهت سرویسدهی مذکور و بهرهبرداریهای اصولی مالکانه از
پهنههای اکولوژیک بهصورت تولیدات محصوالت کشاورزی و گیاهان دارویی و جذب گردشگر جهت بازدید از آنها.
ب) پیشنهاد طرح ملی جهت اراضی ناژوان.
ج) تصویب طرح.
د) اختصاص منابع کافی جهت طرح.
و) مشارکت مردم در طرح با در نظر گرفتن منافع آنها.
ه) نظارت در اجرای طرح بدون اغماض.
اقدامات اجراشده چه نتایجی را به دنبال خواهند داشت؟پاس  :الف) استفاده بهینه و جذب گردشگر و بهرهبرداری مالکین و مردم از منابع عنوانشده.
ب) ارتقای بافت.
در حال حاضر برنامهها و اقدامات انجامشده چگونه کنترل و نظارت میشوند؟پاس  :توس واحدهای مرتب با کنترل در شهرداری و جهاد کشاورزی و بازدیدهای دورهای.
نهادهای نظارتی که بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر بافت اکولوژیک منطقه  9نظارت دارند ،چه وظایفی را بر عهده دارند؟پاس  :جلوگیری از هرگونه ساختوساز ،دیوارکشی و اقدام غیراصولی مغایر با ضواب .
بهمنظور عملکرد بهتر در نظارت و کنترل بافت اکولوژیک منطقه  9چه اقداماتی برای آینده مدنظر است؟پاس  :هماهنگی دستگاهها و برگزاری جلسات دورهای پیرامون حفظ و گسترش پهنههای اکولوژیک.
نتایج اقدامات انجامشده و برنامههای نظارتی پیش رو چیست؟پاس  :تکمیل بانک اطالعاتی امالك واقع در پهنههای اکولوژیک جهت نظارت و کنترل بهتر و شناسایی کلیه پالكهای
ساختهشده ،بایر ،دایر و غیره.

جدول شماره  2دربرگیرنده نتایج حاصل از روش  STARبرای بعد بافت اکولوژیک در منطقه  9شـهر اصـفهان اسـت و
نتایج بیانگر آن است که بافت اکولوژیک منطقه  9توس سازمانهای جهـاد کشـاورزی و شـهرداری ،محی زیسـت ،آب
منطقهای ،وزارت نیرو حفاظت میشود .وضعیت موجود بافت اکولوژیـک منطقـه  9ازنظـر توسـعه و بهسـازی قابـلقبول
نمیباشد .هم قوانین کارایی الزم ندارند و هم مردم از زمینهای خود بهصورت بهینه نمیتوانند استفاده کنند.

شاخص

جدول شماره .2پاسخهای مطرحشده روش  STARبرای بعد بافت اکولوژیک
سؤال و پاس
در حال حاضر چگونه از بافت اکولوژیک منطقه  9حافظت میشود؟پاس  :توس ارگانهای جهاد کشاورزی و شهرداری ،محی زیست ،آب منطقه ای ،وزارت نیرو در خصوص حریم و بستر رودخانه و
حفاظت از آن.
چه بخشهایی وظیفه حفاظت از بافت اکولوژیک منطقه را عهده دارند؟پاس  :الف) ضواب مربوط به حفاظت از حریم رودخانه زایندهرود بر عهده وزارت نیرو.
ب) ضواب مربوط به استعالمهای برق و آب و غیره در اراضی کشاورزی و باغات و پهنههای سبز با جهاد کشاورزی.
ج) ضواب در خصوص حفاظت پهنههای بکر و طبیعی با محی زیست.
د) ضواب مربوط به عدم ساختوساز جهت حفاظت از بافت های اکولوژیک و صدور پروانه و دیوارکشی و حفظ اراضی اکولوژیک با
شهرداری.
چه اقداماتی برای حفاظت بهتر منطقه  9در آینده در نظر گرفتهشده است؟پاس  :الف) تصویب قوانین هوای پاك و حفظ و گسترش فضای سبز جهت جلوگیری از آلودگی پهنههای اکولوژیک و منع
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ساختوساز در این عرصهها.
ب) حفظ کاربریهای باغ و کشاورزی
چ) اجرای قوانین تغییر کاربریها
نتایج مورد انتظار از طرحهای در دست بررسی و اقدامات پیش رو ،چیست؟پاس  :حفظ و گسترش فضاهای سبز و پهنههای اکولوژیک و طبیعی و حفاظت بهینه از آنها.
وضعیت موجود بافت اکولوژیک منطقه  9ازنظر توسعه و بهسازی چگونه است؟پاس  :وضعیت شامل موارد کمی و کیفی میباشد که با توجه به شرای موجود از فایلهای  GISو نقشههای هوایی و اقدامات
زیربنایی و پروانهها و مجوزهای صادره قابلبررسی است.
بهطورکلی وضعیت قابلقبولی نمیباشد .ازیکطرف طرح قوانین شدید در حفظ کاربریها میباشد و از طرف دیگر مردم از زمینهای
خود بهصورت بهینه نمیتوانند استفاده کنند.
وظیفه توسعه و بهسازی بافت منطقه  9بر عهده چه بخشهایی است؟پاس  :جهاد کشاورزی ،وزارت نیرو ،محی زیست ،شهرداری.
چه اقداماتی برای توسعه بهتر منطقه  9در آینده در نظر گرفتهشده است؟پاس  :سیاستگذاریهایی جهت الحاق کلیه پهنههای برخوردار و حفاظت هر چه بیشتر از آنها.
 نتایج مورد انتظار از طرحهای توسعه در دست بررسی و اقدامات پیش رو ،چیست؟پاس  :تولید اکسیژن بیشتر ،سرزندگی ،شادابی ،جذب گردشگر و توسعه اکوتوریسم ،چشماندازهای بلندمدت پهنه طبیعی ناژوان در
حفاظت پهنههای اکولوژیک.

جدول شماره  3دربرگیرنده نتایج حاصل از روش  STARبرای بعد اکوتوریسم در منطقه  9شهر اصفهان اسـت و نتـایج
بیانگر آن است ازلحاظ اقتصادی وجود مسائلی مشتمل بر عدم برخورداری حقوق مالکانه کشاورزان جهـت بهرهمنـدی از
عواید محصوالت کشاورزی و باغی ،عدم وجود برنامههای جذب گردشگر و توسعه اکوتوریسم و توریسم کشاورزی ،عـدم
ایجاد باغهای گیاهان دارویی جهت توسعه این صنعت و بهرهگیریهای مالی آن ،موجب شده است که وضعیت اقتصادی
بافت ازنظر اقتصادی نامطلوب باشد .ازلحاظ اجتماعی ،دارای ویژگیهای بارزی است که ساختار محالت بهصورت بومی و
روستایی و بافرهنگ محله محـوری و اجتماعـات محلـی و مناسـبات فـامیلی در نزدیکیهـای بلوكهـای سـاختمانی و
محلهای ،کلیه اقدامات و مناسبتها از طریق معتمدین محـالت قابـلپیگیری اسـت .ازلحـاظ زیسـتمحیطی نیـز دارای
ویژگیهایی مشتمل بر وجود رودخانه زایندهرود ،پهنههای اطراف ،وجود نهرها ،جویها و مادیها ،وجـود کـوه آتشـگاه و
غیره است .ازلحاظ فرهنگی نیز دارای ویژگیهایی نظیر بافت بومی و محلهای و روستایی با آدابورسوم محلی است.

شاخص

اقتصادی

جدول شماره .3پاسخهای مطرحشده روش  STARبرای بعد اکوتوریسم
سؤال و پاس
وضعیت موجود بافت اکولوژیک منطقه  9ازنظر اقتصادی چگونه است؟پاس  :در حال حاضر وضعیت اقتصادی بافت ازنظر اقتصادی به دالیل زیر مطلوب نمیباشد:
عدم برخورداری حقوق مالکانه کشاورزان جهت بهرهمندی از عواید محصوالت کشاورزی و باغی ،عدم وجود برنامههای جذب
گردشگر و توسعه اکوتوریسم و توریسم کشاورزی ،عدم ایجاد باغهای گیاهان دارویی جهت توسعه این صنعت و بهرهگیریهای
مالی آن.
منابع تأمین مالی بافت اکولوژیک منطقه  9چگونه تأمین میشود؟پاس  :در شهرداری با توجه به مصوبه شورای شهر در خصوص تخصیص بخشی از بودجه مناطق جهت توسعه پهنههای اکولوژیک
ناژوان و تولید اکسیژن-این اقدامات انجامشده.
چه اقداماتی برای افزایش منابع اقتصادی بافت اکولوژیک منطقه  9انجامشده است؟پاس  :اقدامات انجامشده عبارتاند از :بهره برداری حقوق مالکانه ،توسعه اکوتوریسم و توریسم کشاورزی با امکانات الزم ،استفاده از
قانون ماده  14زمین شهری جهت احداث باغ ویال ،احداث گلخانه های گیاهان دارویی و فروش محصوالت کشاورزی و باغی و
خریدوفروش میوه و سبزیهای در مزرعه از تولید به مصرف و واگذاری باغهای اجارهای.
اقدامات انجامشده چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت؟پاس  :حفظ و گسترش بهتر اتفاق میافتد .پهنهها از دست نمیروند و حفظ میشوند .جلوگیری از تخلفات ساختمانی صورت
میگیرد.
-وضعیت موجود اجتماعی بافت اکولوژیک منطقه  9چگونه است؟
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اجتماعی

زیستمحیطی

فرهنگی

پاس  :ساختار محالت به صورت بومی و روستایی و بافرهنگ محله محوری و اجتماعات محلی و مناسبات فامیلی در نزدیکیهای
بلوكهای ساختمانی و محلهای ،کلیه اقدامات و مناسبتها از طریق معتمدین محالت قابلپیگیری است.
وظایف اجتماعی مانند امنیت و غیره ،بافت اکولوژیک منطقه  9به عهده چه بخشهایی است؟پاس  :معتمدین محل ،شهرداری از طریق مشارکت و اعالم موارد به معتمدین محل جهت حل مشکالت و معضالت اجتماعی،
جهاد کشاورزی ،نیروی انتظامی.
چه اقداماتی میبایست برای کیفیت مطلوب بافت اکولوژیک منطقه  9ازنظر اجتماعی انجام شود؟پاس  :الف) برگزاری جلسات متعدد با معتمدین محالت و آموزش در رسانهها ،برگزاری مراسم آئینی و جشنوارههای گلوگیاه و
کلیه اقدامات که ازلحاظ اجتماعی به جذب گردشگر و توسعه توریسم کمک میکند.
ب) تدوین طرح جامع گردشگری و اطالعرسانی به مردم.
ج) برنامهریزی جهت ایجاد انگیزه در مردم بهمنظور همراهی با طرح جامع گردشگری.
اقدامات انجامشده چه نتایجی را به دنبال خواهند داشت؟پاس  :سبب ارتقای کیفی و توسعه فضاهای سبز ،میشود.
شرای فعلی بافت اکولوژیک منطقه  9ازنظر زیستمحیطی چگونه است؟پاس  :وجود رودخانه زایندهرود ،پهنههای اطراف ،وجود نهرها ،جویها و مادیها که از دل زمینهای کشاورزی و باغات جهت
آبیاری آنها میباشد ،وجود کوه آتشگاه و غیره ،محی زیست بافت را تشکیل میدهند.
وظیفه زیستمحیطی بافت اکولوژیک منطقه  9به عهده چه بخشهایی است؟پاس  :جهاد کشاورزی ،وزارت نیرو ،شهرداری ،سازمانهای محی زیست و غیره.
چه اقداماتی میبایست برای حل مسائل زیستمحیطی بافت اکولوژیک منطقه  9انجام شود؟پاس  :الف) تدوین قوانین مرتب و ضواب مربوطه جهت حفظ و گسترش هرچه بیشتر و هماهنگی دستگاههای اجرایی.
ب) تدوین طرح جامع گردشگری منطقه
ج) ساماندهی کاربریهای مختلف موجود در منطقه.
این اقدامات زیستمحیطی انجامشده چه نتایجی را به دنبال خواهند داشت؟پاس  :الف) ارتقای وضعیت کیفی فضاها و پهنههای طبیعی موجود.
ب) ایجاد انگیزه برای مردم در همراهی طرح جامع گردشگری منطقه.
ج) جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد.
ازنظر فرهنگی وضعیت بافت اکولوژیک منطقه  9چگونه است؟پاس  :بافت بومی و محلهای و روستایی با آدابورسوم محلی.
وظیفه فرهنگسازی استفاده بهتر بافت اکولوژیک منطقه  9به عهده چه بخشهایی است؟پاس  :شهرداری با ایجاد فرهنگسراهای مختلف در نقاط مختلف منطقه جهت پوشش بهتر فرهنگی ،سازمان فرهنگ و ارشاد و
میراث فرهنگی با برگزاری جل سات مختلف و مراسم مختلف فرهنگی در اماکن تاریخی نظیر کوه آتشگاه و منارجنبان ،صداوسیما
جهت پوشش خبری و ایجاد فرهنگسازی و گردشگری جهت معرفی هرچه بهتر جنبههای فرهنگی آنها.
چه اقداماتی فرهنگی برای فرهنگسازی مردم نسبت به بافت اکولوژیک منطقه  9میبایست انجام پذیرد؟پاس  :الف) برگزاری جلسات با معتمدین محالت جهت آموزش و برگزاری مراسم و جشنوارههای گلوگیاه و برنامهریزیهای
مشارکتی و کلیه اقدامات جهت جذب گردشگر و توریسم بهصورت نمایشگاههای فصلی و محلی باهدف نمایش ویژگیهای محلی
منطقه.
ب) تدوین سند باالدستی در مورد ارتقاء سطح کیفی بافت اکولوژیک منطقه بهگونهای که عموم مردم انگیزه همراهی با آن را
داشته باشند.
ج) مشخص نمودن وظیفه سازمانها ،نهادها و تشکلهای مختلف در سند.
اقدامات فرهنگی انجامشده چه نتایجی را به دنبال خواهند داشت؟پاس  :الف) باال بردن دانش و حفظ محی زیست طبیعی و آگاهی هرچه بیشتر.
ب) مشارکت حداکثری مردم در ارتقای کیفیت و سرعت انجام کارها.
ج) تأثیر زیاد بر کاهش هزینهها.

در ادامه برای ارزیابی وضـعیت ابعـاد مختلـف مـدیریت بافتهـای اکولوژیـک در منطقـه  9شـهر اصـفهان از آمـاره T

استفادهشده است .در این رابطه مقدار آماره  Tبرای هریک از ابعاد مدیریت بافتهای اکولوژیک محاسبهشده است که در
ادامه نتایج حاصل از آن آورده شده است.
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وضعیت بعد مدیریت بافت در منطقه  9شهر اصفهان

بهمنظور ارزیابی بعد مدیریت بافت از آزمون تی تکنمونهای استفادهشده که نتایج آن در جدول  4ارائهشده اسـت .نتـایج
حاصل از آماره  ،Tدر خصوص بعد مدیریت بافت در منطقه  9شهر اصفهان نشانگر آن است که میانگین این بعـد بـهطور
معناداری پایینتر از حد متوس ( )3برآورد شده است ( .)Sig ≥ 0/05در نتیجه نتایج بر این امر صحه میگذارد کـه بعـد
مدیریت بافت در منطقه  9شهر اصفهان ،وضعیت مناسب و مطلوبی ندارد.
جدول شماره .4برآورد آزمون تی تکنمونهای جهت بررسی میانگین بعد مدیریت بافت
آمار استنباطی
آمار توصیفی
شاخصها
Test Value
Sig
Df
آماره T
انحراف معیار
میانگین
0/001
53
-7/15
0/22
2/51
ابعاد مدیریت بافت

وضعیت بعد بافت اکولوژیک در منطقه  9شهر اصفهان

میانگین بعد اکولوژیک در مدیریت بافتهای شهری منطقه  9شهر اصفهان برابر با  1/92است .نتایج حاصل از آمـارهٔ
 ،Tدر خصوص ارزیابی بعد اکولوژیک در مدیریت بافتهای شهری منطقه  9شـهر اصـفهان نشـاندهنده آن اسـت کـه
میانگین این بعد بهطور معناداری پایینتر از حد متوس ( )3برآورد شده است ( .)Sig ≥ 0/05در نتیجه نتایج بر ایـن امـر
صحه میگذارد که بعد اکولوژیک در منطقه  9شهر اصفهان ،وضعیت مناسب و مطلوبی ندارد.
جدول شماره  .5برآورد آزمون تی تکنمونهای جهت بررسی میانگین بعد مدیریت بافت
آمار استنباطی
آمار توصیفی
شاخصها
Test Value
Sig
Df
آماره T
انحراف معیار
میانگین
0/001
53
-0/13
0/53
1/92
ابعاد بافت اکولوژیک

وضعیت بعد اکوتوریسم در مدیریت بافتهای اکولوژیک شهری منطقه  9شهر اصفهان

میانگین بعد اکوتوریسم در مدیریت بافتهای اکولوژیک شهری منطقه  9شهر اصفهان برابر با  2/76است .نتایج حاصـل
از آماره  ،Tدر خصوص ارزیـابی بعـد اکوتوریسـم در مـدیریت بافتهـای اکولوژیـک شـهری منطقـه  9شـهر اصـفهان
نشاندهنده آن است که میانگین این بعد بهطور معناداری پایینتر از حد متوس ( )3برآورد شده است ( .)Sig ≥ 0/05در
نتیجه نتایج بر این امر صحه میگذارد که بعد اکوتوریسم در منطقه  9شهر اصفهان ،وضعیت مناسب و مطلوبی ندارد.
جدول شماره  .6برآورد آزمون تی تکنمونهای جهت بررسی میانگین بعد مدیریت بافت
شاخصها

ابعاد اکوتورسیم

آمار توصیفی
میانگین
2/76

انحراف معیار
0/25

آمار استنباطی
Test Value
Df
آماره T
53
-9/15

Sig
0/001

نتیجهگیری
این پژوهش ،ابعاد و شاخصهای مدیریت بافتهای اکولوژی را مورد بررسی قـرار داده و آنهـا را تجزیـهوتحلیل نمـوده
است .به این منظور از انجـام مصـاحبه بـا کارشناسـان و خبرگـان شـهرداری و ذیربـ در مـدیریت شـهری اصـفهان،
استفادهشده است .با کمک مطالعات کتابخانهای و مطالعات میدانی 3 ،بعد و  10شاخص ،مورد بررسـی قرارگرفتـه اسـت.
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ابعاد اصلی شامل مدیریت بافت با شاخصهای ،قانونگـذاری ،برنامـهریزی ،مـدیریت منـابع و کنتـرل و نظـارت؛ بافـت
اکولوژی با شاخصهای ،حفاظت و توسعه و بهسازی ،اکوتوریسم با شاخصهای ،اقتصـادی ،اجتمـاعی ،زیسـتمحیطی و
فرهنگی ،هستند .دادههای حاصل از انجام مصاحبهها با استفاده از روش  ،STARتجزیهوتحلیل شـدهاند .نتـایج حاصـل
نشان میدهند که وضعیت فعلی مدیریت بافت اکولوژی منطقه  9شهرداری اصفهان مطلوب نیست ولی با انجام اقداماتی
میتوان ،وضعیت را بهبود بخشید .افزون بر این ،از آماره  Tنیز برای ارزیابی وضعیت ابعـاد مختلـف مـدیریت بافتهـای
اکولوژیک در منطقه  9شهر اصفهان استفادهشده است .در ایـن رابطـه مقـدار آمـاره  Tبـرای هریـک از ابعـاد مـدیریت
بافتهای اکولوژیک محاسبهشده است که نتایج نشان داده است در هر سه بعـد بررسیشـده مـدیریت بافـت اکولوژیـک
وضعیت مناسبی برخوردار نمیباشد .همچنین بر اساس نتایج حاصل ،بهطور عمده شهرداری و جهاد کشاورزی در مدیریت
بافت اکولوژی منطقه  9شهرداری اصفهان ،نقش دارند .شهرداری با کمک گشتهای کنترل و نظارت نسبت به جلوگیری
از هرگونه ساختوساز غیراصولی اقدام مینماید و جهاد کشاورزی نیز بازدیدهایی جهت کنترل این اراضی به عهده دارند.
از طرفی ،شهرداری با اجرای قوانین مدیریت شهری و التزام کلیه دستگاههای ذیرب به کنتـرل و منـع هرگونـه مجـوز
غیراصولی که اقدام به ساختوساز مینمایند ،می پردازد .برخورد مدیریتی با این موارد از طریق ارسـال کلیـه تخلفـات بـه
کمیسیونهای ماده  100صورت میگیرد .بر اساس نتایج حاصل از انجام این پژوهش میتوان گفـت ،ضـعف در قـوانین،
عدم برنامهریزی مناسب و توجه نکردن به کاربریهای اصولی ،سبب شده که وضعیت اکولوژیکی منطقه در حـال حاضـر
در شرای مطلوب نباشد .بنابراین راهبردهایی نظیر ارتقاء کیفی ساختار و هماهنگی دستگاههای ذیرب ؛ همراهی مردمی
در طرح جامع گردشگری و حفظ منابع و تأمین امینت؛ بهرهبرداری از حقوق مالکانه و عوایـد اقتصـادی آن؛ ارتقـاء وضـع
کیفی فضاها و پهنههای طبیعی موجود؛ حفظ و توسعه پهنههای اکولوژیک و در مدیریت اکوتوریسم بافتهای اکولوژیک
شهری منطقه  9کالنشهر اصفهان مؤثر است .بر طبق پیشینه و تجارب جهانی در پژوهشـی در سـال  ،2015بـر نقـش
طبیعتگردی و پایداری زیستمحیطی بر خدمات اکوسیستم در برنامهریزی فضایی تأکید شده است و در مطالعهای دیگـر
به تشکیل انجمنهای محلی و نقش آن در توسعه گونههای گردشگری بهعنوان توسعه اقتصادی پرداختهشـده اسـت .در
سال  2010در تحقیقی دیگر بر تأثیر توریسم جامعهمحور مانند توریسم فرهنگـی و تـاریخی بـر افـزایش فرصـت جهـت
مدیریت فعالیتهای ساکنان محلی و حفاظت از هویت اجتماعی آنها تأکید شده است .در تحقیقی که در ایـران در سـال
 1395با عنوان اصول و مفاهیم دستیابی به اکوتوریسـم موفـق انجامگرفتـه بـر لـزوم مشـارکت مـردم محلـی و کسـب
رضایتشان در انجام فعالیتهای توریستی برای نیل به توسعه پایدار توجه شده اسـت .بنـابراین میتـوان گفـت ،در اغلـب
مطالعات انجامشده در حوزه مدیریت اکوتوریسم ،شاخصهای زیستمحیطی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و برنامهریزی،
مشترك میباشند .این شاخصها ارکان اصلی مدیریت اکوتوریسم را تشکیل میدهند .در این پژوهش ،عالوه بـر بررسـی
شاخصهای ذکرشده که در تجارب جهانی و داخلی به آن پرداختهشده است بر مدیریت اکوتوریسم با تأکید بر بافتهـای
اکولوژیک شهری ،نیز تأکید شده است .لذا ،فاکتورهای اکوتوریسم ،بافـت اکولوژیـک و مـدیریت بافـت شـهری ،ارکـان
مدیریت اکوتوریسم در بافتهای اکولوژیک شهری را تشکیل میدهند .این عناصر در کنار هم و با اثرگذاری بر رویهـم،
مدیریت اکوتوریسم را میسازند (جدول شماره .)7
جدول شماره  .7نتایج حاصل از اجرایی نمودن راهبردهای مدیریت اکوتوریسم با تأکید بر بافتهای اکولوژیک شهری
نتایج حاصل از راهبردها
اجتماعی

قانونگذاری
ارتقاء کیفی ساختار و
هماهنگی دستگاههای
ذیرب

برنامهریزی
همراهی مردم در طرح جامع
گردشگری

مدیریت منابع
همراهی مردمی در حفظ منابع

کنترل و نظارت
امنیت و بهکارگیری قدرت
مردمی جهت جلوگیری از
تخلفات

حمصیان اتفاق و همکاران /ارزیابی وضعیت مدیریت بافتهای اکولوژیک شهری…
اقتصادی

بهرهبرداری از پتانسیل
اقتصادی پهنهها با تولیدات
و نمایشگاههای مختلف
باال بردن آگاهی و ارتقاء
کیفی فرهنگی

زیستمحیطی

اجرایی شدن و ایجاد انگیزه
در مردم در همراهی طرح
جامع گردشگر
اصالح ساختار و قوانین
حفاظتی
استفاده از قوانین جهت
گسترش پهنههای
اکولوژیک

فرهنگی

حفاظت بافت اکولوژیک
توسعه و بهسازی بافت
اکولوژیک

بهرهبرداری از حقوق مالکانه و
عواید اقتصادیاش
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ایجاد انگیزه و باال رفتن آگاهی
مردمی در اصالح امور

بهرهبرداری مالکین از فواید
حاصل از تولید و عرضه و
نمایش محصوالت و خدمات
باال رفتن آگاهی مردمی در
حفظ منابع

حفظ محی زیست و کاهش
خطرات آن

ارتقاء وضع کیفی فضاها و
پهنههای طبیعی موجود

کاهش هزینههای نظارتی
و ناشی از تخریب
ساختوسازهای غیراصولی
باال رفتن آگاهی مردمی
جهت جلوگیری از هرگونه
ساختوساز غیراصولی
حفظ محی زیست و
کاهش مخاطرات آن

حفظ پهنههای اکولوژیک

حفاظت از منابع اکولوژیک
موجود
توسعه پهنههای اکولوژیک

حفاظت از پهنههای
اکولوژیک موجود
توسعه و بهسازی بلفت
های اکولوژیکی مستعد
توسعه و نیازمند بهسازی

ایجاد بانک اطالعاتی امالك
جهت توسعه بافت اکولوژیک

تقدیر و تشکر
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Extended abstract
Introduction
Urban areas are often considered important tourism destinations due to their historical and
cultural attractions. Urban tourism creates a great cultural, social and economic opportunity for
the world's metropolises. Historical and old textures, due to the nostalgic, architectural, cultural
and valuable buildings that are symbols of the economic, religious and social conditions of that
time, are one of the vital, influential and important urban tourism destination. However, these
days, with the growth of urbanization, the land use of these textures has been changed and
deteriorated. In this regard, the approach of tourism in the field of reviving the old textures of
cities, especially textures that have historical value and identity, has been considered. District 12
of Tehran, has not yet achieved its status as an active, coherent and organized destination,
despite the presence of valuable monuments, which play vital role in preserving urban
authenticity and identity and also as an important tourism destination and a significant source of
income. In this regard, it is necessary to make special planning. The tourism development
approach, as mentioned earlier, provides a beneficial basis for the preservation, revitalization,
reconstruction and development of such textures. The same method that has been used in
developed countries for many years and to be implemented in our country requires the study and
analysis of appropriate effective factors based on the conditions of the region. The main purpose
of this study is to identify the main effective factors on the tourism development in historical
valuable textures and then analyze each of the factors on the development of tourism in the
historical texture of the district 12 of Tehran. Also, as mentioned, the importance and necessity
of the research was determined with regard to the current situation of District 12 of Tehran and
the need to preserve its valuable historical texture based on a new approach. Therefore, main
research questions are as follows:
1. What are the effective factors on the tourism development of historical valuable textures?
2. How is the impact of each factor on tourism development of historical valuable texture of
district 12 of Tehran?
Methodology
The present study is an applied and a descriptive-analytical research in terms of content and
methodology. Required information was collected through the library and field method. The
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statistical population of this study includes tourism and urban planning experts that finally, after
sample calculation by Sample Power software, 246 people were identified. Also in order to
analyze the extent of impact of each final factors on the dependent variable of tourism
development of historical valuable texture, quantitative software Smart-PLS has been used.
Results and discussion
Finally, through reviewing the literature of the research and theoretical foundations, six factors
including welfare, access and infrastructure, attraction quality, mental image, financial and
human resources management and security have been identified as key components of tourism
development of historical valuable textures. Then, the effect of each of these factors has been
investigated via the Smart-PLS software. According to the results, all 6 factors and their impact
on the tourism development of historical valuable texture were significant. According to the
path analysis, the safety factor with the path coefficient 0/391, human and financial resources
management 0/250, welfare facilities 0/224, mental image 0/177, access and infrastructure
0/141 and attraction quality 0/132 have the most impact on tourism development of historical
valuable texture of district 12 of Tehran.
Conclusions
From the point of view of experts, it is clear that historical valuable contexts play a key and
effective role in the identity of a society, city and country. The tourism approach has been
considered in the field of reviving historical textures for nearly two decades. The development
of tourism not only preserves and revives historical textures, but also leads to economic
prosperity and social dynamism in urban centers and historical textures. Accordingly, experts,
especially the World Tourism Organization, have proposed standard criteria in the field of
effective factors on the tourism development, which have a comprehensive and specialized
perspective and can be said only in the light of their realization can expect the development of
tourism, especially tourism in historical textures. Based on the results obtained from quantitative
analysis in Smart-PLS software, it turned out that the security factor was ranked first among the
other ones. Also the mental image factor which is one of the distinguishing features of the
present study is also ranked fourth and ahead of the two factors of accessibility and quality of
attractions, that implies the importance of the cognition and perception of tourists from the
region. Therefore, in light of the discussions explained, it can be said that the present study
differs from other ones in this regard.
Keywords: Tourism development, historical valuable texture, District 12 of Tehran, SmartPLS.
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مطالعه موردی :محالت شهر زنجان

نرگس کریمی  -دانشجوی دکتری شهرسازی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
فرح حبیب -1استاد شهرسازی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
ایرج اعتصام – استاد معماری ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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چکیده
حس تعلق به مکان بهعنوان عامل ارتقاء دهنده تعامل و ارتباط میان فرد بـا محـی  ،رفـاه ذهنـی فـرد و یکـی از
عناصر کلیدی توسعه پایدار محلی در فضاهای شهری است؛ لذا شناخت حس تعلق و عوامل مؤثر بر آن و راههای
ارتقای آنیکی از موضوعاتی است که میتواند به ارتقای شرای زیستی و محـی کالبـدی منجـر شـود .از میـان
عوامل متعددی که بر حس تعلق افراد مؤثر است ،نقش انگیزی و میزان خوانـایی محیطـی از طریـق نشـانههای
فضاهای شهری است .در این خصوص شکلگیری نقشه ذهنی سـاکنین محـالت برگرفتـه از نشـانهها و عناصـر
نمادین اهمیت ویژهای دارد .در این مطالعه ضمن تحقیق در خصـوص عوامـل مـؤثر بـر شـکلگیری نقشـههای
شناختی و افزایش نقش انگیزی نشانههای شهری بر نحوه اثر بر حس تعلق ساکنین پرداختهشده اسـت .بـه ایـن
منظور شش محله از شهر زنجان (به نامهای سبزهمیدان ،سعدی ،کوچه مشکی ،انصاریه ،کارمندان و گل شهر) که
در سه بافت تاریخی ،میانی و جدید هستند ،برای مطالعه انتخابشدهاند .تعداد  300پرسشنامه برای سنجش حس
تعلق افراد استفادهشده و به دو روش میدانی و تحلیل نرمافزاری مطالعه صورت پذیرفتـه اسـت .عـالوه بـر تهیـه
پرسشنامه ،نقشههای ذهنی پرسششوندگان نیز از طریق ترسیم و تحلیل آنها استخراجشده است .نتایج حاصل از
مطالعه نشان میدهد که میان حس تعلق ساکنین و نقشه شناختی شکلگرفته در ذهن ساکنین و تعداد نشانههای
اشارهشده در هر یک از نقشهها رابطهای مستقیم و معنادار برقرار است .بهعبارتدیگر با افزایش میزان حس تعلـق
در مکان نقشههای شناختی ساکنین نیز تقویت و ارجاعات ذهنی بیشتری به نشانههای محی میگردد .همچنـین
مطالعات نشان داد ساکنین محالتی که در بافتهای تاریخی و میانی هستند به دلیل تعـدد نشـانههای نمـادین و
معنایی درگذر زمان نسبت به محالت جدید از حس تعلق باالتری برخوردارند .همچنین نتایج حاصل از آزمونهای
استنباطی نشان داد که نشانههای شهری به میزان  0/623بر حس تعلق افراد تأثیر مستقیم و معناداری دارد.
واژگان کلیدی :حس تعلق ،نشانههای فضاهای شهری ،محالت شهر زنجان.

 این مقاله برگرفته از رساله دکتری سرکار خانم نرگس کریمی در رشته شهرسازی بـه راهنمـایی نویسـنده دوم و مشـاوره نویسـنده سـوم در
دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران میباشد.
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مقدمه
شهر به عنوان محی زندگی انسان باید قابلیت ایجاد ادراك هویت فضایی ،احساس تعلق و ادراك زیبایی را ،کـه ارتبـاطی
تنگاتنگ با یکدیگر دارند ،دارا باشد .بهگونهای که ایجاد آرامش ،امنیت و لذت را در آنان موجب گردد (عامری سیاهویی و
همکاران .)1 :1396،درواقع بدون احساس هویـت از طریـق نشـانههای شـاخص در فضـاهای شـهری نمیتـوان بـه آن
دلبستگی و تعلقخاطر پیدا کرد (احمدیه .)89 :1385،نشـانههای شـهری عناصـری و اجزایـی از محـی شـهریاند کـه
بهعنوان نقاط کلیدی در این محی ها موجب به یادماندن و قابلتشـخیص بـودن شـهرها و بخشهـای گونـاگون آنهـا
میشوند (موسوی .)2 :1397،این نشانهها در هر نوعی که باشند درواقع توانستهاند ارتباطی صـریح و عمیـق بـا مخاطـب
برقرار نموده و بخشی از هویت کالبد شهر را تشکیل دهند و همچنین شناخت ذهنی شهروندان از شهر را سـازمان دهنـد
(ترکاشوند و مجیدی .)12 :1392،بناها ،فضاهای فرهنگی ،عرصههای اجتماعی و در حالت کلی ،هر عنصری که بـه طـرز
مطلوبی شاخص باشد و بستر مناسبی را برای شکلگیری رویدادهای جمعی فراهم آورد میتواند یـک نشـانهٔ شـهری
باشد (ترکاشوند و مجیدی .)6 :1392،بناهـای فرهنگـی و هـویتی ،بازارهـا ،گرههـا ،پاتوقهـا ،فضـاهای تـاریخی نقـش
نشانههای شهری دارند و با کمکی که در شکلگیری تصویر ذهنی دقیق و روشنی از شهر دارند موجب شکل بخشی بـه
هویت کالبدی فضای شهری میشوند و درنتیجه بر ارتقاء حس تعلق به مکان نیز مؤثر میباشند .امروزه این بناهـا جـای
خود را به ساختمانهای غیرعمومی بلندمرتبهای دادهاند .و بسیاری از فضاهای شهری بهواسطه از دسـت دادن الگوهـای
نشانهای در ابعاد فضایی ،معنایی و رویدادی اجتماعی خاطرهانگیز نیستند (حسنی میانرودی )242 :1398،امـروزه نشـانهها
در فضاهای شهری کمرنگ شدهاند و این موضوع مقدمهای بر تضعیف حس تعلق به مکان در محالت شهرها شـدهاند و
در ادامه معنامندی فضاهای شهری را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد .این امر سبب شده است شهر و شهرسازی معاصـر
با چالشهای تازهای مانند کمرنگ شدن هویت و حس تعلق به مکان مواجه شود (دانشپور و صـفار سـبزوار.)126 :1397،
این در حالی است که یکی از پایههای اصلی توجه به پایداری سکونت در فضاهای شهری ،حس تعلق به محل زیسـت و
فعالیت خود در فضاهای شهری است .این حس ،عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسـی و
رفتاری ویژه برای افراد خاص میشود .حس مکان و تعلق مکانی عالوه بر اینکه موجب احسـاس راحتـی از یـک محـی
میگردد ،باع دستیابی به هویت برای افراد میشود (مشکینی و همکـاران .)42 :1393،در شـرای حاضـر ،در بهتـرین
حالت ،بناهای احداثی در بافت موجود تنها پاسخگوی نیاز به سرپناه کاربران میباشد و توجهی به نیازهـای روانشـناختی
آنها نشده است (عنانهاد و همکاران .)74 :1398،فقدان حس مکان در توسعه شهری بهویژه در فضاهای جدید شـهرها و
بهتبع آن ،عدم احساس تعلق به آنها از مشکالت پنهانی است که در درازمدت احسـاس بیریشـگی را در سـاکنان ایـن
محی ها دامن میزند و رابطه انسانها را با یکدیگر و با محی زندگیشان به بیتفاوتی میکشـاند (دانشپایـه و حبیـب،
 .)18 :1396این در حالی است که از دیدگاه برنامهریزی شهری ،فضای شهر بهعنوان محی زیسـت انسـانی بایـد بتوانـد
شرای و بسترهای الزم را برای تعامالت دوسویه (تعامالت اجتماعی ـ فرهنگی انسان با انسـان و محـی ) و درك بهتـر
محی فراهم نماید و این ممکن نمیگردد ،مگر آنکه انسان نسبت به محـی احسـاس تعلقخـاطر نمایـد .درواقـع بـدون
احساس تعلق به مکان نمیتوان به احساس زیبایی و لذت زیباییشـناختی دسـتیافت (ولـدبیگی و حبیبیـان-45 :1394،
 .)44ازآنجاکه نشانههای شاخص شهری از مهمترین عوامل هویت شهری هستند کاهش آنها میتواند تهدیـدی جـدی
هم برای هویت شهرها و هم برای حس تعلق ساکنین به محالت بـه شـمار آیـد .بنـابراین ،تقویـت و پررنـگتر کـردن
نشانههای موجود ،در کنار راهکارهای مناسب دیگر ،میتواند خوانایی شـهرها را تقویـت نمـوده و موجبـات تـداوم هویـت
شهری (ترکاشوند و مجیدی )6 :1398،و ارتقاء حس تعلق را در آنها فراهم آورد .حس تعلق به مکان مفهومی چندبعـدی
است که محققین رشتههای مختلف (جامعهشناسی ،روانشناسی محیطـی و طراحـان محیطـی) جنبـههای گونـاگون ایـن
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مفهوم را مورد ارزیابی قرار دادهاند ( .)Trentelman,2009:194; Windsong,2010:207از مهمترین ویژگیهای
که بر حیات جمعی و رواب اجتماعی تأثیر میگذارد ،تعلق به مکان خاصی است (ضیابخش .)2 :1399 ،بعضی از محققان
وجود حس تعلق به مکان را از چندین جهت مثبت ارزیابی کردهاند .اول آنکه حس تعلق به مکـان باعـ بـرآورده شـدن
بسیاری از نیازهای روحی انسان مانند (داشتن احساس امنیت ،آزادی ،حـریم ،آسـایش روانـی و فیزیولـوژیکی) میگـردد
( )Scannell & Gifford,2017:122و از سـوی دیگـر باعـ ارتقـاء الگوهـای رفتـاری افـراد شـده ( & Vaske

 )Kobrin,2001:16و با ایجاد احساس مسئولیتپذیری افراد را وادار به حل مسائل و بحرانهای مکان و فضای کالبـدی
مینماید ( .)Comstock et al,2010:4ساختار شهرهای امروزی و بهنوعی بافت جدید شهری ،با مشخصههایی نظیـر
گسسته شدن مفهوم محالت ،پیدایش فضاهای جدید شهری با معمـاری بیگانـه بافرهنـگ بـومی (یزدانـی و همکـاران،
 ،)10 :1398حاکمیت نظم خشک مقیدی بهجای تنوع اجتماعی (دانشپور و شیری ،)18-19 :1394،بحران هویت ،فقـدان
پویایی و رابطهٔ احساسی و عاطفی میان ساکنان (محمدمرادی و همکاران ،)174 :1398،شناخته میشوند.
شهر زنجان یکی از شهرهای با قدمت طوالنی و هویت و نشانههای شاخص شهری طی دورههـای مختلـف دسـتخوش
تغییرات اجتماعی ،کالبدی شده است و در حال حاضر فضای کالبدی و فیزیکی شهر بهگونهای است که بهوضوح میتوان
شاخصها و نشانههای هویتی را در بافت محالت شهر یافت .لذا در این پژوهش هـدف آن اسـت کـه تـأثیر نشـانههای
شهری بر حس تعلق به مکان بررسی شود .در این راستا شش محله از شهر زنجان بهعنوان نمونههای موردمطالعـه ایـن
پژوهش موردبررسی و مقایسه قرارگرفته است .با توجه به اهمیت حس تعلق به مکان در پایدار محالت مختلـف شـهری،
سؤالهای اساسی که محققان در پژوهش حاضر به دنبال بررسی آن هستند عبارتاند از :وضعیت حس تعلق به مکـان در
میان ساکنان محالت (منتخب) شهر زنجان به چه صورتی است؟ نقش نشانههای شهری بر حس تعلق به مکان در بـین
ساکنان به چه میزان است؟
یان )2019(1در پژوهشی به بررسی نقش نشانههای شهری در برند تجاری شهر سئول بهعنوان یک شهر جهانی پرداخته
است این مقاله استدالل میکند که اگرچه نشانههای معاصر شهری در شهر سئول امکان تبدیلشدن به مناظر تجـاری را
دارند ،اما همه آنها در تبدیلشدن به یک نسخه ساده یا یک مد موقتی کوتاه نمیمانند .بلکه شرای بازتولیـد هـر نقطـه
عطف عمیقاً وجود دارد و شکاف بین آرمان و واقعیت نتایج متفاوتی را بـه همـراه دارد .آلکـان بـاال )2016(2در پژوهشـی
تحت عنوان نشانهها در فضاهای شهری شهر قونیه در ترکیه را مورد بررسی قرار داده است .و به این نتیجه رسیده اسـت
که نشانههای فضاهای شهری بهعنوان نشانههای مرجعی برای شهروندان هستند که جهتیابی را در یک محـی ناآشـنا
آشنا میکنند .با تجزیهوتحلیل یافتههای حاصل از مصاحبه شش نوع مختلف از نشـانههای شـهری بهدسـتآمده اسـت.
منظره – میدان ،ساختمانهای بلندمرتبه – آسمانخراشها ،حافظه شخصی – ادراك شخصی ،الگوی گردش ،نشانههای
تاریخی در شهر .دویران و احمدی ( )1399در پژوهشی به بررسی تولید فضاهای پیاده راهـی و پایـداری هویـت و حـس
مکانی شهروندان در پیاده راه خیابان امام شهر زنجان بـه مطالعـه پرداختهانـد و بـه ایـن نتیجـه رسـیدهاند کـه ســطح
شاخصهای ایجادکننده هویت و حس تعلق مکانی در پیاده راه شهر زنجان از حد استاندارد باال بوده و نزدیـک بـه حــد
مطلـوب میباشد .همچنین شاخصهای هویت و حس تعلق مکانی با همدیگر همبستگی با جهت مثبت و متوس داشـته
و بهطور پیوسته با همدیگر عملکرد یافتهاند .میزان اثر هرکدام از شاخصها در ضــریب رگرســیونی اســتاندارد نشــده
مشابه ولی در ضریب تعیین استانداردشده (مستقیم و خالص) متفاوت از هم میباشند .اثر شـاخصهای مـورد بررسـی بـر
هویت و حس تعلق مکانی منجر به تعدد میزان و زمان حضور در فضای پیاده راه شده و مــراودات اجتمــاعی را توسـعه
1 . Yun Jieheerah
2 . Alkan Bala
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داده است .حبیبی و همکاران ( )1397در پژوهشی به تبیین حس تعلق به مکان و هویت در فضاهای شهری با تأکیـد بـر
بازارهای سنتی پرداختهاند .که حس تعلق به مکان که عامل مهـم در شـکلگیری پایـههای ارتبـاطی اسـتفادهکنندگان و
محی میباشد ،نهایتاً منجر به ایجاد محی های باکیفیت میگردد .دراینبین عواملی نظیـر :عوامـل کالبـدی ،کـارکردی،
اجتماعی و ادراکی که خود دارای ریز معیارهایی نیز هسـتند ،مهمتـرین مؤلفـههای شـکلدهنده حـس تعلـق بـه مکـان
میباشد .موسوی و شکور ( )1397در پژوهش خود تحت عنوان بررسی و نقش نشانههای شهری بـا تأکیـد بـر شناسـایی
هویت فضا (مطالعه موردی :بلوار شهید چمران شـیراز) ،پرداختهانـد .نتـایج نشـان داده اسـت کـه نشـانههای شـهری از
مهمترین عناصر یاریرسان در امر خوانش شهر و از عناصر مهم هویت بخشی در جامعه است .بیشترین تـأثیر را ضـریب
همبستگی شهروندان با فضای شهری مربوط به جنبههای کارکردی و کمترین تأثیر را مواجهه و خوانش دارد ،بنابراین با
استفاده از نماد و نشانهها میتوان به تقویت خوانایی و هویت بلوار چمران شـیراز کمـک خواهـد نمـود .نصـر ( )1396در
پژوهشی به بررسی جایگاه نشانههای شهری در واکاوی مؤلفههای هویت و فرهنگ در سیمای شهر ایرانی پرداخته است.
نتایج حاصل حاکی از ضرورت توجه به نشانهشناسی شهری برای بازنمایی مؤلفههای هویت فرهنگی در شهرها است کـه
در ارتقاء کالبدی – فضایی ارزشهای شهری بسیار قابلتوجه میباشد .سجاد زاده و وحـدت ( )1395در پژوهشـی تحـت
عنوان نقش منظر فضاهای شهری در میزان حس تعلق به مکان از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی :میدانهای شـهری
همدان) ابعاد حس تعلق منظر شهری را در سـه مؤلفـه انسـانی ،معنـایی – ادراکـی ،کالبـدی – فیزیکـی و  21شـاخص
طبقهبندی و ارائه نمود .به این نتیجه رسیدند که از بین این مؤلفـهها و عوامـل تحقیـق ،شـاخصهای بافـت و تزئینـات،
نمادها و نشانهها ،رویدادهای جمعی و فردی در میدان امام خمینی ،شاخصهای پوشش سبز و طبیعی ،هویت ،ارزشهای
فرهنگی و تاریخی در میدان باباطاهر ،شاخصهای رنگ و فرم عناصر ،نمادها و نشانهها ،ارزشهای فرهنگی – تـاریخی
در میدان بوعلی سینا و شاخصهای پوششهای سبز و طبیعی ،یادمانهای تاریخی ،تعـامالت اجتمـاعی در میـدان شـیر
سنگی بیشترین بار مؤثر را در میزان حس تعلق مکان نسبت به میدانهای موردمطالعه داشتهاند.
مطالعه و بررسیها در رابطه با پیشینه تحقیق نشان داده که تاکنون در رابطه بـا نقـش نشـانههای شـهری در رابطـه بـا
هویت ،فرهنگ ،خاطرات جمعی و  ...بیشتر مطالعات صورت گرفته است .در این پژوهش از میـان عوامـل معرفیشـده در
حس تعلق به مکان به موضوع ادراك و نشانه پرداختهشده است .بایـد در نظـر داشـت کـه حـس تعلـق در محی هـا بـا
عملکردها و مقیاسهای مختلف قابلبررسی و مطالعه است .یکی از محی هایی که در سطح یک شهر به مطالعـه حـس
تعلق در آن پرداخته میشود «محله» است .یک محله از یک شهر با توجه به ابعاد قابللمس و سطح روابـ اجتمـاعی و
احساسات مشترك میان ساکنین ،بستری مناسب برای شکلگیری احساس تعلق و مطالعه آن است .از بررسـی مطالعـات
صورت گرفته مشخص گردید که تاکنون در رابطه با نقش نشانههای شهری در بح برند سازی شهری ،ارتقاء تجـاری،
هویت و فرهنگ ،سرمایه اجتماعی مطالعاتی صورت گرفته و تاکنون در رابطه با نشانههای شهری و ارتباط آنها با حـس
تعلق مطالعه جامعی وجود ندارد .این مطالعه نیز با این هدف محالت (شش محله منتخب) شهر زنجان را موردبررسی قرار
داده است.
مبانی نظری
شهر ساختاری است که داللتکنندهها را به کار میگیرد و این توجه خاص به چگـونگی کـاربرد داللتکنندههاسـت ،کـه
علم نشانهشناسی شهر را پیریزی میکند (ماجدی و زرآبادی .)49 :1389،توجه به این نکته ضروری است کـه نمادهـا و
نشانهها وسیلههای بالقوه برای رساندن معناست (مدنی پور .)102 :1379،نشانهشناسی مطالعـه پدیـدهها بـر پایـه روابـ
داللتی است که به آفرینش و تولید معنا میپردازد (حسنی میانرودی و همکاران .)244 :1398،تأثیر نشانه در سیمای شهر
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عالوه بر هویت ،تنوع است که آن را از بیحالتی و یکنواختی که پسندیده طبع آدمی نیست درمیآورد .بنابراین استفاده از
نشان ه اهمیت دارد زیرا دریافت حقیقت و معنای واقعی اغلب در قالبی غیر از قالب نشانه و رمز بهدرسـتی ادا نمیشـود ،در
شهرسازی این مرزوبوم بهکرات نشانهها و نمودهایی از کاربرد رمزین اشیا و اشکال برخورد میکنیم که عالوه بـر ایفـای
نقش ظاهری خود چه در قالب تزئینات ،هندسه ،فرم و غیره مخاطب خود را با الیههای مختلفی از معنا و حقیقتی کـه در
ورای ذهن طراح خود است آشنا میکند ،نشانهها چیزهایی هستند کـه بـرای انسـان معنادارنـد (.)Sojoudi,2014:72
بهکارگیری نشانهشناسی بهمثابه ابزاری برای تحلیل و ارزیابی هویـت ،اسـتعارهها و داللتهـای تصـریحی و تلـویحی در
ساختار شهر ،نمودی از کاربرد نشانهشناسی شهری است (ماجـدی و زرآبـادی .)49 :1389 ،درك نشـانهها بـهطور کـامالً
ناخودآگاه از طریق ارتباط دادن با نظامهای از هنجارها و قراردادهای اجتماعی بر حس تعلق به مکان اثرگذار است .حس
مکان موجب ایجاد حس رضایتمندی در استفادهکننده شده و با یادآوری فرهنگ یا تاری یک اجتماع و یا تجـارب ذهنـی
گذشته فرد ،بر مفهوم هویت تأکید کرده و کیفیـات فضـای ساختهشـده را بـرای مخاطـب ارتقـاء میبخشـد (رضـویان و
همکاران .)91 :1393 ،تعلق مکان بهعنوان پیوندی مؤثر که مردم با قرارگاههای مکانی برقرار میکننـد تعریـف میشـود،
جایی که آنها تمایل به ماندن دارند و جایی که آنها احساس راحتی و امنیت دارند (حبیبی و همکاران .)2 :1396 ،تعلـق
به مکان که بر پایه حس مکان به وجود میآید فراتر از آگاهی از استقرار در یک مکان است .این حس بـه پیونـد فـرد بـا
مکان منجر شده و در آن انسان خود را جزئی از مکان میداند و بر اساس تجربههای خود از نشانهها ،معانی ،عملکردهـا و
شخصیت نقشی برای مکان در ذهن خود متصور میسازد و مکان برای او قابلاحترام میشود ( .)Steele,1981:67حس
تعلق به محی های شهری اگرچه در حیطه بعد اجتمـاعی و روانـی محسـوب میگـردد ،لـیکن تـأثیرات بسـیار عمیـق و
قابلتأملی بر محی کالبدی و عینی شهرها دارد .تأثیرات عینی و کالبدی به همراه اهمیتی که از جنبه روانـی و اجتمـاعی
داراست ،موجب شده است که این بعد روانی از شهر ،جنبهای شاخص و مهم در مطالعات شـهری پیـدا کنـد .در برخـی از
مطالعات نخستین به این موضوع اشاره گردیده که حس تعلق ،گونهای از حس در «خانه» بـودن اسـت .بـر ایـن اسـاس
مطالعـات بسـیاری ( Kasarda&Janowitz,1975:332, Barton & Rodgers,1961; Fried & Glecher,
 )1975: 311صورت گرفته که پرسش اساسی این مطالعات از مردم این است که آیا آنها زمانی کـه در محلـه هسـتند
احساس در خانه بودن میکنند؟
در ابتداییترین مفهوم میتوان حس تعلق را عامل پیوند مردم و مکان دانست .در تعاریف دیگری که محققان ارائه کردهاند
بیان داشتهاند که حس تعلق پیوند مؤثر و مثبتی میان فرد و مکان است کـه حـاوی بـار عـاطفی بـرای شـخص میباشـد
( .)Oktay,2009:8آلتمن و الو تعلق به مکان را پیوندی میان مردم و مکان میدانند که شامل عوامـل مـؤثر متفـاوت،
ارتباطات اجتماعی و مکانها با مقیاسهای مختلف است ( .)Altman & Low,1992:5ایـن پیونـد عـاطفی میتوانـد
میان یک فرد و محی های معنادار شهری (همچون کوچه ،خیابان ،محله ،شهر و مانند آن) باشد و یا با محی های طبیعی
برقرار گردد ( .)Gifford & Scannell,2010; Manzo,2005:73در یک نگاه کلـی بایـد حـس تعلـق را یکـی از
جنبههای «حس مکان» دانست .حس مکان آن چیزی است که توس فرد از محی شناسایی میگردد (بهزاد فـر،1386 ،
 .)66حس مکان خود به سه جنبه «هویت مکان»« ،وابستگی به مکان» و «تعلق به مکان» تقسیم میشود .هویت مکان
مجموعه احساساتی اسـت کـه بهواسـطه آنیـک فـرد نسـبت بـه یـک مکـان معنـا و هـدفی میبخشـد ( Giuliani,
 .)1993:278در خصوص وابستگی باید بیان کرد که این جنبه از حس مکان به میزان پاسـخگویی محـی در برطـرف
کردن نیازهای فرد میپردازد (.)Jorgensen,2001:240
روش پژوهش
تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش در حیطه تحقیقات توصیفی – تحلیلی قرار دارد .جمـعآوری دادههـا بـه
روش اسنادی – کتابخانهای و روش میدانی انجامشده است .در این تحقیق بـهمنظور دریافـت تصـویر ذهنـی سـاکنین و
بررسی نحوه تأثیر نشانه در احساس تعلق ساکنین ،شش محله از شهر زنجان موردمطالعه واقعشدهاند .این محالت شامل
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سبزه میدان ،سعدی ،کوچه مشکی ،انصاریه ،کارمندان و گل شهر هستند .این شش محله قدمتهای متفـاوتی دارنـد و در
بافت درونی (تاریخی) ،میانی و جدید شهر زنجان واقعشدهاند .بر اساس فرمول کوکران و بر این اساس که هر محله چند
نفر ساکن دارد ،در کل در این شش محله تعداد  300پرسشنامه تهیهشده که از این تعداد در هر محله بهصـورت مسـاوی
 50عدد پرسشنامه توزیع گردید .در سنجش میزان حس تعلق در این محالت از پرسشهایی استفادهشده که در مطالعـات
پیشین برای سنجش این بعد به کار گرفتهشدهاند ( Bonaiuto,2003; Hidalgo,2001; Oktay,2009; Ujang,
 .)2010; Ryan,2005برای بررسی روایی (صـوری) پرسشـنامه مـذکور از نظـرات اسـاتید دانشـگاهی ،کارشناسـان و
متخصصان مربوطه استفادهشده است و همچنین برای بررسی پایایی آن ،از پیشآزمون استفاده بهعملآمده است .به ایـن
صورت که تعداد  30پرسشنامه در خارج از محدوده مطالعاتی توزیع و تکمیل شد و ضریب آلفای کرون بـاخ محاسبهشـده
برای بخشهای مختلف پرسشنامه ،باالتر از  0/7بود و نشاندهنده پایایی ابزار مورداستفاده بود .برای توزیع پرسشنامه در
محدوده موردمطالعه کامالً تصادفی ساده استفادهشده اسـت .بـرای تجزیـهوتحلیل دادههـای گردآوریشـده متناسـب بـا
سؤاالت پژوهش از نرمافـزار  spssو آزمونهـای ضـریب همبسـتگی پیرسـون و رگرسـیون خطـی استفادهشـده اسـت.
شاخصهای بررسیشده در پژوهش ،شامل موارد مطرحشده در جدول  1میباشند.

ابعاد
کاربری

نشانههای
شهری

محل استقرار
در بافت
تمایز فرمی –
اندازهای
ارتفاعی
مشاهدهپذیری

کالبدی -
فضایی
حس تعلق
ادراکی –
شناختی
اجتماعی –
فرهنگی

جدول شماره  .1معیارهای بازشناسی نشانههای شهری
معیارها
خاص و متمایز از واحدهای مجاور خود و حتی مستقر در کل شهر
بار کاربریهای اطراف سازگار باشد
عمومی باشد
به نحوی در بافت استقرار یابد که بیشترین میزان نفوذپذیری را داشته
باشد
در قسمتهایی از بافت مکانیابی گردد که کریدور بصری مطلوبی به آن
وجود داشته باشد
طوری استقرار یابد که دسترسی به آن راحت و بی مشکل باشد
فرمی متمایز نسبت به اطرافش داشته باشد
دارای اندازهای متفاوت نسبت به دانههای اطراف باشد
تأکید بر جزییات معماری یک لبه ،که آن را تبدیل به یک نشانه میکند
برجسته کردن بخشهایی از بنا که تمایز فضایی یا بصری ویژهای را
ایجاد میکند
عناصر طبیعی و آسایش محیطی
کیفیتهای فضایی
دسترسی و نفوذپذیری
کارکردها و فعالیتها
مبلمان و تجهیزات
هویت
خوانایی
زیبایی و نماد
تعامالت اجتماعی
زمان

منابع
پورجعفر و منتظر الحجه
()1389
ترکاشوند و مجیدی ()1392
بنتلی ،ای ین و همکاران
()1385

گروتر ()1386
ترکاشوند و مجیدی ()1392
حقگویی ()1390

محدوده موردمطالعه
شهر زنجان مرکز استان زنجان و شهرستان زنجان در شمال غربی ایران واقعشده است .بر اساس آمار منتشرشـده دارای
 521302نفر جمعیت در سال  1395میباشد .بیستمین شهر کشور ازلحاظ جمعیت محسوب میشود .شهر زنجـان در دره
زنجان چای از شاخههای قزلاوزن قرارگرفته و سر راه شوسه و راهآهن تهران بـه تبریـز میباشـد .زنجـان از شـمال بـه
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شهرستان طارم و خلخـال و میانـه و از مشـرق بـه سـلطانیه و طـارم و از جنـوب بـه خدابنـده و ایجـرود و از غـرب بـه
شهرستان ماهنشان محدود است و از سطح دریا  1663متر ارتفاع دارد .محالت از نام بانی مساجد و تکایا الهام گرفته یا با
انتساب به صنف خاصی نامگذاری شدهاند .محالت قدیمی دارای عناصـر شـهری منسـجمتری بـوده و بـهعنوان مراکـز
محلهای نقش اساسی را در زندگی عمومی ایفا میکند .این محالت ازنظـر فیزیکـی دارای الگـوی خاصـی اسـت ،بـدین
ترتیب که به عناصری از قبیل مسجد ،تکیه ،حمام ،مراکز خرید روزانه ،مراکز خـدماتی ،آبانبـار ،فضـای مشـاعی جهـت
انجام مراسم مذهبی ،سنتی و تجمعهای عمومی و باالخره محل بازیهای کودکانه مجهزند .بهطوریکه ایـن مراکـز تـا
امروز با حفظ عملکردهای نخستین در تکاپوی حیات در محالت نقش اساسی دارند .در این پژوهش شش محله بهعنوان
محدوده مورد مطالعاتی پژوهش انتخاب شدند .مالك انتخاب این شش محله انتخاب از محالت بافت درونی ،بافت میانی
و بافت جدید شهر بوده است که هرکدام دو نمونه انتخاب گردید .موقعیت این محالت در شهر زنجـان نسـبت بـه سـه
بافت تاریخی ،درونی و میانی نیز در نقشه  1نمایش دادهشده است .در جدول  2قدمت ،محل قرارگیری ،نام محالت آورده
شده است.
جدول شماره  .2محالت موردمطالعه ،قدمت و محل قرارگیری آنها

محدوده موردمطالعه پژوهش ،منطقه  12شهر تهران است که یکی از مناطق قدیمی محسوب میشود .این منطقه ،که در
مرکز شهر تهران واقعشده ،با مساحتی معادل  16/91کیلومترمربع ،شامل  6ناحیه و  14محله است ،که در شـکل شـماره
( )2قابلمشاهده است .از مهمترین ویژگیهای این منطقه قرار گرفتن بازار تهران 18 ،موزه 57 ،خانه قدیمی 10 ،مدرسـه
قدیمی 22 ،مسجد و مدرسه 12 ،کلیسا ،کنیسه و معبد 18 ،حمام 4 ،آبانبار 4 ،بـاغ 10 ،گورسـتان 15 ،سـقاخانه و غیـره
است .عالوه بر این ،محدوده موردمطالعه بیش از سهچهارم تهران ناصری (مرکز تاریخی تهران) را نیز پوشش میدهـد و
بیش از  34درصد منطقه از گستره و پهنههای شاخص و ارزشمند تشکیلشده است (پوراحمد و احمدی فـرد.)81 :1397 ،
منطقه  ،12از سمت شمال به خیابان انقالب اسالمی ،از سمت جنوب به خیابان شـوش ،از سـمت شـرق بـه خیابـان 17
شهریور و از سمت غرب به خیابانهای حافظ و وحدت اسالمی محدود است.

شکل شماره  .2موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه

بحث و یافتهها
آمار توصیفیهمانطور که اشـاره شـد جامعـه آمـاری هـدف پـژوهش حاضـر ،متخصصـان و کارشناسـان گردشـگری و
برنامهریزی شهری است که در نهایت پس از محاسبات حجم نمونه توس نرمافزار  246 ،Sample Powerنفر مشخص
شدند .ازلحاظ وضعیت تأهل؛  %35/5مجرد و  %64/5متأهل ،در زمینه تحصیالت؛  %49/4لیسانس %38/8 ،فوقلیسـانس
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و  %11/8دکتری ،و ازلحاظ سن نیز پاسخگویان پژوهش  %2/4بین  30 – 25سال 35- 30 %21/6 ،سال 35 %38/8 ،تا
 40سال 45 – 40 %27/2 ،سال و در نهایت  %10/0باالی  40سال است.
پس از بررسی آمار توصیفی پژوهش ،اکنون نوبت به مرحله بررسی و تحلیل میزان تأثیر هر یک از عوامل بـر متغیـر
وابسته توسعه گردشگری بافتهای باارزش تاریخی میرسد .در اینجا الزم به ذکر است ،همانطور که پیشتـر در بخـش
روش پژوهش اشاره گردید ،در پاس به سؤال اول مبنی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری بافتهای باارزش تـاریخی ،بـر
مبنای ادبیات و مبانی نظری و صاحبنظران امر در نهایت شش عامل اصلی تسهیالت رفـاهی ،دسترسـی زیرسـاختها،
کیفیت جاذبهها ،تصویر ذهنی ،مدیریت منابع مالی و انسانی و امنیت استخراج گردید و بهعنوان عوامل و معیارهای نهایی
پژوهش معین شدند .بنابراین و بهمنظور تحلیل هریک از این عوامل از نرمافزار  Smart-PLSبهره گرفتهشـده اسـت .در
این بخش پس از ورود متغیرهای مکنون و آشکار در نرمافزار مربوطه ،مدل بیرونی در دوحالت تخمین ضرایب استاندارد و
معناداری ضرایب مورد تحلیل قرار گرفت (شکل  3و .)4

شکل شماره  .3مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد
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شکل شماره  .4مدل در حالت تخمین معناداری ضرایب
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الزم است تا پایایی و روایی مدل نیز بررسی شود که این امر در قالب چهـار آزمـون آلفـای کرونبـاخ ،آزمـون پایـایی
اشتراکی (دلوین گلدشتاین) ،پایایی همبستگی اسپیرمن سواالت ) (rho-aو در نهایـت آزمـون پایـایی اشـتراکی صـورت
پذیرفت .نتایج در جدول زیر آورده شده است.
جدول شماره  .2آزمونهای پایایی مدل
همبستگی اسپیرمن
پایایی ترکیبی)(CR
آلفای کرونباخ

متغیرهای تحقیق

پایایی اشتراکی

)(RHO_A

تسهیالت رفاهی
دسترسی و زیرساختها
کیفیت جاذبهها
تصویر ذهنی
مدیریت منابع مالی و انسانی
امنیت
توســعه گردشــگری بافتهــای
باارزش تاریخی

)(AVE

0/893
0/719
0/814
0/844
0/826
0/897

0/926
0/841
0/890
0/785
0/896
0/878

0/904
0/725
0/933
0/896
0/830
0/701

0/759
0/638
0/730
0/779
0/743
0/614

0/823

0/852

0/824

0/654

مطابق نظر صاحبنظران از جمله رینجل ( )2015و جانسون  ،2008مقدار آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و همبستگی
اسپیرمن باید باالی  0/7باشد و مقدار پایایی اشتراکی باالی  ،0/5بر همین اساس و بـا توجـه بـه نتـایج بهدسـتآمده از
جدول  2کلیه ضرایب بهدستآمده دارای شرای مذکور هستند و با توجه به چهار آزمون پایایی ،مدل صاحب پایایی است.
همچنین مطابق نظر رینجل و هنسلر اگر شرط  CR>AVEبرقرار باشد؛ روایی همگرایی مدل تأیید میشود .با توجه بـه
جدول ( )2مشاهده میشود که مدل دارای روایی همگرا نیز است.
بهمنظور بررسی روایی واگرا از آزمون فورنل و الکر استفاده گردید که نتـایج آن در جـدول  3ارائـه گردیـد .آزمـون
فورنل و الکر1است که در سال  1986این دو شخص بیان نمودند که عالوه بر سواالت یک متغیـر کـه بایـد از سـواالت
متغیر دیگر واگرا باشد ،باید خود متغیرهای پژوهش نیز بر اساس مفاهیمشان همبستگی بحرانـی بـاهم نداشـته باشـند .از
جدول همبستگی متغیرها و میانگین واریانس استخراجی استفاده کردند و جدولی را بـا نـام جـدول فورنـل و الکـر پدیـد
آوردند .اعداد روی قطر اصلی جذر  AVEاست که اگر بزرگتر از همبستگی آن متغیر با متغیرهـای دیگـر باشـد ،روایـی
واگرا توس این آزمون تأیید میشود.

امنیت

جدول شماره  .2آزمون فورنل و الکر
توسعه گردشگری
تصویر
تسهیالت
بافتهای باارزش
ذهنی
رفاهی
تاریخی

دسترسی و
زیرساختها

مدیریت منابع مالی
و انسانی

امنیت

0/783

تسهیالت رفاهی

0/502

0/870

تصویر ذهنی
توســـعه گردشـــگری
بافتهـــای بـــاارزش
تاریخی
دسترســـــــــــی و
زیرساختها
مدیریت منابع مـالی و
انسانی
کیفیت جاذبهها

0/445

0/451

0/692

0/766

0/692

0/576

0/809

0/161

0/319

0/082

0/277

0/799

0/644

0/634

0/432

0/754

0/301

0/862

0/505

0/647

0/384

0/623

0/371

0/664

کیفیت
جاذبهها

0/854

1. Fornell-Larcker Criterion
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مطابق با نتایج بهدستآمده ،اعداد روی قطر اصلی جذر  AVEبزرگتر از همبستگی متغیـر مربوطـه بـا متغیرهـای
دیگر است ،بنابراین نهتنها سواالت یک متغیر با متغیر دیگر باهم همبستگی نداشته بلکه متغیرهای تحقیق نیز همبستگی
بحرانی با همدیگر ندارند بنابراین روایی واگرا توس این آزمون تأیید میشود.
بهمنظور بررسی معناداری مسیرها ،سه مورد ضریب مسیر یا  T-value،βو  Sigباید بررسی شود کـه ضـریب مسـیر
شدت و جهت را نشان داده و  T-valueباید در بازه  -1/96و  1/96و مقدار  Sigکوچـکتر از  0/05و یـا  0/01باشـد در
این صورت میتوان گفت به ترتیب در سطح اطمینان  %95و  %99معنادار میباشد .یعنی پیشبینی میشود در یک نمونه
بزرگتر از همان جامعه رابطه علی تأیید شود.

مسیر

جدول شماره  .4آزمون معناداری و تحلیل مسیر
T-value
ضریب مسیر β

تسهیالت رفاهی
توسعه گردشگری بافتهای باارزش تاریخی
دسترسی و زیرساختها
توسعه گردشگری بافتهای باارزش تاریخی
کیفیت جاذبهها
توسعه گردشگری بافتهای باارزش تاریخی
تصویر ذهنی
توسعه گردشگری بافتهای باارزش تاریخی
مدیریت منابع انسانی و مالی
توسعه گردشگری بافتهای باارزش تاریخی
امنیت
توسعه گردشگری بافتهای باارزش تاریخی

sig

0/224

4/990

0/000

نتیجه
معنادار

0/141

2/391

0/014

معنادار

0/132

2/827

0/000

معنادار

0/177

6/362

0/000

معنادار

0/250

6/597

0/001

معنادار

0/391

12/254

0/000

معنادار

بر مبنای جدول ( )4و نتایج حاصل از آزمون معناداری و تحلیل مسیر ،تمامی مسیرها با توجه به مقدار  T-valueکـه
خارج از بازه  1/96و  -1/96و یا مقدار  Sig<0/01در سـطح اطمینـان  %99معنـادار هسـتند و تنهـا مسـیر دسترسـی و
زیرساختها بر متغیر توسعه گردشگری بافتهای باارزش تاریخی ،با توجـه بـه مقـدار  T-valueکـه بزرگتـر از  1/96و
مقدار  Sig< 0/05در سطح اطمینان  %95معنادار است.
بر اساس تحلیلهای صورت گرفته جدول شماره ( ،)4در پاس به سؤال دوم پژوهش مبنی بر میزان تأثیر هر یـک از
عوامل بر توسعه گردشگری بافت باارزش تاریخی منطقه  12تهران مشخص گردید که به ترتیب عوامل امنیت با ضـریب
مسیر 0/391؛ مدیریت منابع مالی و انسانی با ضریب مسیر 0/250؛ تسهیالت رفـاهی بـا ضـریب مسـیر 0/224؛ تصـویر
ذهنی با ضریب مسیر 0/177؛ دسترسی و زیرساختها با ضریب مسیر  0/141و کیفیت جاذبهها با ضـریب مسـیر 0/132
بیشترین شدت تأثیر را بر توسعه گردشگری بافت باارزش تاریخی منطقه  12تهران دارا میباشند.
آزمون برازش مدل کلی (معیار )GOF
برای بررسی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری را کنترل میکند ،معیار  GOFبه ترتیب زیـر
محاسبه میشود:
=GOF

)(1

 GOFمعیار محاسباتی از مجذور میانگین ) R square (R2در ) AVE(communalityاست که برازش کلی ساختار
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مدل تحلیل مسیر را تأیید مینماید .وتزلس و همکاران )2009( 1سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36را بهعنوان مقادیر ضعیف،
متوس و قوی معرفی کردهاند .توس این معیار میتوان برازش بخش کلی را کنترل نمود (.)Wetzels et al,2009:180
مطابق با محاسبات پیشین شکل ( )1مقدار  R2برابر است با  0/776و میانگین مقادیر اشتراکی برابـر اسـت بـا  0/702در
نتیجه مطابق با فرمول مقدار  GOFبرابر است با  0/738بنابراین چون مقدار بهدستآمده بـرای  GOFاز  0/36بزرگتـر
است ،نشان از برازش قوی مدل کلی دارد.
نتیجهگیری
با توجه به دیدگاه صاحبنظران امر ،بهوضوح روشن است که بافتهای باارزش تاریخی در هویـت یـک جامعـه ،شـهر و
کشور نقش کلیدی و مؤثر دارد .از قرن  18و  19میالدی به بعد با توجه به انقالب صنعتی و تأثیرات حاصل از آن ،شـاهد
رشد سریع شهرنشینی هستیم که منجر به تغییر کاربری در شهرها بهویژه در مراکز شهرها که بافتهای تـاریخی عمـدتاً
در آن جای دارند ،گردید .در نتیجه ،بهمرور بافتهای تاریخی دچار افول و فرسودگی شدند .بر همین اساس تا به امروز با
توجه به ارزش هویتی و اقتصادی و اجتماعی که این بافتها دارند ،در سطح جهانی رویکردهای متعددی متوجه اینگونـه
بافتها شده است .بااینحال و بهویژه در کشورهای درحالتوسعه از جمله کشور ما تجربه نشان داده است کـه رویکـردی
صرفاً کالبدی نمیتواند در زمینه احیاء و حفظ اینگونه بافتها مؤثر واقع شوند و باید رویکرد به سمت رویکـردی فعالیـت
مدار پیش رود تا در کنار رویکردهای کالبدی بتواند بهترین نتیجه را در برداشته باشد .در همین راستا ،رویکرد گردشـگری
نزدیک به دو دهه است که مدنظر قرارگرفته است .توسعه گردشگری نهتنها باع حفظ و احیاء بافتهای تاریخی میشود
بلکه منجر به رونق اقتصادی و پویایی اجتماعی در مراکز شهری و بافتهای تاریخی میشود .بر همین اساس و با توجـه
به اینکه بافتهای تاریخی از جمله مهمترین مقاصد گردشگری محسوب میشـوند ،صـاحبنظران امـر بـهویژه سـازمان
جهانی جهانگردی ،معیارهای استانداردی را در زمینه عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مطرح نموده است کـه عـالوه بـر
نگاهی جامع ،تخصصی نیز میباشد و میتوان گفت تنها در سایه تحقق آنها میتوان انتظار توسعه گردشگری بـاخخص
گردشگری در بافتهای تاریخی را داشت .در پژوهش حاضر ،که هدف اصلی آن ارائه مدل توسعه گردشـگری بافتهـای
باارزش تاریخی از طریق بررسی و تحلیل تأثیر عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری بافتهای باارزش تاریخی بوده است ،بـا
بررسی ادبیات پژوهش و مبانی نظری در نهایت  6عامل ،تسهیالت رفاهی ،دسترسـی و زیرسـاختها ،کیفیـت جاذبـهها،
تصویر ذهنی ،مدیریت منابع مالی و انسانی و امنیت بهعنوان عوامل اصلی مؤثر در توسعه گردشگری بافتهـای بـاارزش
تاریخی شناخته شدند و سپس از طریق نرمافزار  Smart-PLSسعی بر آن شد تا میزان تأثیرات این عوامل در جهت ارائه
مدل بررسی شود .طبق نتایج بهدستآمده هر  6عامل و تأثیر آن در توسعه گردشگری بافتهای باارزش تاریخی معنادار و
تأیید شدند و بر اساس تحلیل مسیر و جدول ( )4به ترتیب عامل امنیت با ضریب مسـیر (تـأثیر)  ،0/391مـدیریت منـابع
مالی و انسانی با  ،0/250تسهیالت رفاهی با  ،0/224تصویر ذهنی با  ،0/177دسترسـی و زیرسـاختها  0/141و کیفیـت
جاذبهها با  0/132بیشترین تأثیر را در توسعه گردشگری بافت باارزش تاریخی منطقـه  12تهـران دارا هسـتند .همچنـین
نکتهٔ حائز اهمیت که در یافتهها به چشم میخورد ،عامل امنیت است که در رتبه اول قرارگرفته شد که خود داللت بر
اهمیت این عامل در توسعه گردشگری منطقه دارد و ضرورت توجه ویژه را میطلبد .بر همین مبنا ،مشـخص گردیـد کـه
پژوهش حاضر با سایر تحقیقات بهویژه مطالعه تیموری و همکاران ( ،)1393اسعدی و اردکانی در سال ( ،)1394فرنانـدزو
همکاران ( )2016که در زمینه عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری تاریخی صورت پذیرفته؛ تفاوت فاحشی وجـود دارد زیـرا
همانطور که بیان گردید پس از مرور ادبیات مربوط سعی شد تا طیف کاملی از عوامل مدنظر قرار بگیرد از جملـه عامـل
امنیت و تصویر ذهنی که در تحقیقات قبلی مورد تأکید واقع نشده بود .بر اساس نتـایج بهدسـتآمده از تحلیـل کمـی در
نرمافزار  ، Smart-PLSمشخص گردید که عامل امنیت رتبه اول را در بین سایر عوامـل کسـب نمـود ،همچنـین عامـل
تصویر ذهنی که از ویژگیهای متمایزکننده تحقیق حاضر است نیز در رتبه چهارم و قبل از دو عامل دسترسـی و کیفیـت
1. Wetzels
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جاذبهها قرارگرفته که خود نیز داللت بر اهمیت ادراك و برداشت گردشگران از منطقه دارد .بنابراین با توجـه بـه مباحـ
بیانشده ،میتوان گفت که مطالعه حاضر از این حی با سایر تحقیقات ،تفاوت دارد .همچنین مشخص گردیـد کـه مـدل
متناسب توسعه گردشگری بافت باارزش تاریخی منطقه  12کالنشهر تهران مبتنی بر تحقق  6عامل با محوریت امنیت و
تصویر ذهنی (با توجه به نتایج) است.
تقدیر و تشکر

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله که مستخرج از رساله دکتری است ،حامی مالی نداشته است.
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Extended Abstract
Introduction
Ethnic tourism is one of the types of tourism that is done to observe the lifestyle of local
indigenous people. The purpose of this type of tourism is to understand the culture, customs,
religion, type of clothing, language or dialect, spirits, food and quality of accommodation and
many other cases. It is about different tribes and nomads. Having multiple ethnic groups can be
considered as a positive opportunity and characteristic for a tourism destination, provided that
proper management, security, culture, competitiveness, principled and professional marketing.
Because tourism is very important in the global economy and is an important source of foreign
exchange earnings for countries, as it accounts for a large part of planning and investment in the
current world. The high priority given to ethnicity and ethnic groups reflects the potential
marketing opportunities offered by ethnic marketing for businesses in advanced economies and
tourism development, and due to the growing trend of tourism and the desire of more tourists to
get acquainted with the ethnicities of other countries, it is expected to take advantage of these
potential opportunities. Meanwhile, the city of Tehran as the capital of Iran due to its
administrative-political centrality and the existence of more facilities and resources as an
immigrant city of all different ethnicities and races throughout the country. This can become an
opportunity for ethnic tourism in the city, despite the problems. But looking at ethnic diversity
in the city, the problem is that a new concept of ethnic tourism marketing that responds to this
diversity has not been specifically addressed in the tourism marketing literature. Given the
above and the purpose of the research, the main question is as follow: What is the ethnic
marketing model for foreign tourists?
Methodology
The present research is an applied one in terms of purpose and descriptive-analytical in aspect
of content. The method of data collection is the predominant method of library and field and
with the help of questionnaires. This research has used the literature on the subject and the
meta-combination method, as well as expert surveys using a questionnaire and the Delphi
technique. In this regard, the 10-member list of academic experts as well as 10 managers and
specialists in the field of tourism were selected. For the validity of the questionnaire, the group
of experts who helped in answering the questionnaire was used and for the reliability of the
questionnaire, the Cronbach's test method was exerted. The obtained value from this test was
0.821, which shows the correlation between the questions. Kendall agreement coefficient was
exploited to agree on the poll.
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After defining the dependent and independent variables, a researcher-made questionnaire was
designed and the validity of the final research model was tested by using of structural equation
modeling using PLS software program.
Results and discussion
After the reliability of the questionnaire in the first stage, Delphi has been equal to 0.937 and
because it is higher than 0.7, it is acceptable. The Delphi questionnaire was administered in
three rounds and in three time periods. In the first round, since all the proposed factors were
somehow the same as those presented in previous studies, no new factors were added to the
research at this stage. In the second round, the reliability of the questionnaire was equal to
0.889. Also, Kendall coordination coefficient, which is to check the consensus of opinions, was
calculated by SPSS, which is equal to 0.12. In the third round of Delphi, Kendall coordination
coefficient was calculated for the questionnaire, which is equal to 0.137. In the third round of
Delphi, in all indicators, at least 90% of the respondents considered the indicators to have a high
and very high impact (average above 3).
Conclusion
The results of this software program showed that ethnic food, strong marketing and
acculturation indices have a direct and significant effect on ethnicity index. Acculturation index
also has a direct effect on adaptation index. Finally, the two indices of ethnic food and ethnic
marketing indirectly and indices of acculturation and ethnicity and adaptation have a direct and
significant relationship with the main research variable, namely foreign tourists. According to
the obtained results in today's world, the importance of tourism cannot be ignored. In many
cases, the importance of tourism is seen only in generating income and job opportunities; while
the importance and greatness of tourism is not limited to economic interests and If planned
properly, it can improve indicators of social justice, living standards, public welfare, regional
balance and equilibrium.
Keywords: Ethnic Marketing, Ethnicity, Ethnic Food, Foreign Tourists.
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طراحی و تبیین مدل بازاریابی قومی گردشگران خارجی
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چکیده
امروزه رشد فزاینده تجارت جهانی و جهانیشدن زمینه را برای بازاریابی قومی ،مهاجرت و گردشگری فراهم کرده
است .دراینبین پتانسیل کشور ایران با داشتن قومیتهای گوناگون و متنوع در این زمینه بسیار مهم اسـت و نیـاز
به تبیین و طراحی مدلی از بازاریابی قومی برای گردشگری دارد .در ایـن راسـتا ایـن پـژوهش باهـدف شناسـایی
مؤلفهها و عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر طراحی و تبیین مدل بازاریـابی قـومی بـرای گردشـگران خـارجی و بـا
استفاده از روششناسی پژوهش آمیخته مورد تحلیل قرارگرفته اسـت .بـدین منظـور ،از ادبیـات موضـوع و روش
فراترکیب ،همچنین نظرسنجی خبرگان به کمک پرسشنامه و تکنیک دلفی ،بـا روش نمونـهگیری غیـر احتمـالی
(قضاوتی و گلوله برقی) از نظرات  10نفر از خبرگان دانشـگاهی و  10نفـر از مـدیران و متخصصـان بازاریـابی و
گردشگری استفادهشده است و جهت توافق نظرسنجی از ضریب توافق کندال بهره گرفتهشده است و طی مرحله
کیفی ،جهت رسیدن به اجماع نظر خبرگان سه مرحله تکنیک دلفی اجرا و مدل نهایی پژوهش استخراج گردید .با
توجه بااینکه صنعت گردشگری راهحلـی بـرای اقتصـاد محسـوب میشـود ،بـرای بهـرهور کـردن آن الزم اسـت
پیشبینیهایی انجام شود تا از آثار منفی آن جلوگیری شود .در این راستا پژوهش بر روی مـدل بازاریـابی قـومی
برای گردشگران خارجی در شهر تهران و در این زمینه بیشتر بر کاالیی کردن غذا ،بهمنظور دستیابی به راههایی
برای سودآوری بیشتر و توسعه اقتصادی تمرکز دارد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که ازنظر خبرگان به ترتیب
ابعاد بازاریابی قومی ،فرهنگ پذیری گردشگران خارجی ،فرهنگ ،قومیت ،غذاهای قومی ،در اولویت هستند.
واژگان کلیدی :بازاریابی قومی ،قومیت ،غذاهای قومی ،گردشگران خارجی.

 این مقاله برگرفته از رساله دکتری سرکار خانم سمیه رشیدی در رشته مدیریت بازاریابی به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در
دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم میباشد.
Email: dr.sanavifard@gmail.com
 .1نویسنده مسئول
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مقدمه
گردشگری قومی یکی از گونههای گردشگری است که بهمنظور مشاهده سبک زندگی افراد بومی محلی انجام میشـود،
هدف از این نوع گردشگری شناخت فرهنگ ،آدابورسوم ،دین و مذهب ،نوع پوشش ،زبان یا گویش ،روحیـات ،غـذاها و
کیفیت اسکان و بسیاری موارد دیگر در مورد اقوام و عشایر مختلف میباشد (باقری و همکـاران .)323 :1398،دارا بـودن
اقوام متعدد بهشرط مدیریت مناسب و ایجاد امنیت و فرهنگسازی ،و رقابتی بودن و بازاریابی اصولی و حرفهای میتوانـد
یک فرصت و ویژگی مثبت برای مقصد گردشگری تلقی شود .چراکه گردشگری در اقتصاد جهانی اهمیـت زیـادی دارد و
از منابع مهم درآمدهای ارزی کشورها است بهطوریکه بخش بزرگی از برنامهریزی و سرمایهگذاریها در جهان فعلـی را
به خود اختصاص داده است .بارونق جهانی صنعت گردشگری ،بسـیاری از منـاطق در کشـورهای درحالتوسـعه ،اهمیـت
گردشگری را بهمنزله عامل مهم در توسعه اقتصـاد منطقـهای درك کردهانـد؛ بـدین ترتیـب ایـن صـنعت ،پدربـازدهترین
سرمایهگذاریها محسوب میشود (بهمنی و نمامیان .)2:1398 .رشد تجارت جهانی ،تقاضـا بـرای بازاریـابی ،مهـاجرت و
گردشگری ،رشد نظریههای رفتار مشتری که شامل قومیت و هویت قومی است را فراهم کرده است .عصری که ما در آن
زندگی میکنیم شاهد رشد وابستگی متقابل و همگرایی در جهان بوده است ،بهطوریکه حد نهایی تغییرات اجتمـاع را در
سطح بینالمللی ،محلی و منطقهای نشان داده است .پتانسیل ایران با داشتن قومیتهای گوناگون و متنوع برای توجه بـه
این مفهوم بسیار جالب توجه بوده است و این موضوع فرصت بسیار مناسب و درخوری بـرای توسـعه گردشـگری بـهویژه
برای جذب گردشگران خارجی میباشد .با این نگاه به آینده میتوان به بازاریابیهای فرهنگـی و قـومی و جایگـاه آن در
توسعه گردشگری امیدوار بود .امـا بـه دلیـل افـزایش رقابـت جهـانی در صـنعت گردشـگری ،مقصـدها بایـد بـه دنبـال
استراتژیهای کارآمدتر بازاریابی باشند (اکبریان رونیزی و رستگار .)26 :1398 ،این در حالی است که در سـالهای اخیـر
صرف داشتن امکانات و تکنولوژیهای پیشرفته ،مهارتها و تجربههای شغلی و تعامالت اجتماعی ،موفقیت سـازمانها را
تضمین نمیکند (اشفاق و همکاران .)17 :1398 ،و بایستی از جوانب مختلف بهویژه اصول صحیح بازاریـابی اقـدام نمـود.
برای دستیابی به بازاریابی موفق برنامـه ریـزان گردشـگری بایـد رابطـه میـان اسـتفاده از ابزارهـای بازاریـابی و فراینـد
شکل گیری تصویر مقصد را بررسی کرده تا بتوانند از این ابزارها ،برای انتقال تصویری مثبت بـه بـازار هـدف ،بهصـورت
مؤثرتر استفاده و گردشگران را برای سفر به مقصدی خاص متقاعد کنند (منصوری مؤید و سلیمانی .)95 :1391 ،در عصر
حاضر رقابت فشرده ای در بین اکثر کشـورهای جهـان بـرای جـذب گردشـگران خـارجی بـه چشـم میخـورد .بنـابراین
گردشگری جزء خدماتی محسوب میشود که بازاریابی در آن نقش مهم و کلیدی بازی میکند.
در اولویت قرار دادن و اهمیت زیادی که به قومیتگرایی و گروههای قومی دادهشده است منعکسکننده فرصـتهای
بالقوه بازاریابی ارائهشده توس بازاریابی قومی برای کسبوکار در اقتصادهای پیشرفته و توسعه گردشگری میباشـد و بـا
توجه به روند فزاینده گردشگری و تمایل بیشتر گردشگران به آشنایی با قومیتهای سایر کشورها انتظار بهره بردن بیشتر
از این فرصتهای بالقوه میرود .چنین فرصتهای بالقوه بازاریابی بـهطور گسـتردهای در ادبیـات تخصصـی مـورد تائیـد
قرارگرفته است ( )Jamal et al,2015:45; Pires & Stanton,2015:102و انتظار مـیرود کـه بـا افـزایش رونـدهای
مشخص جهانیشدن و افزایش تنوع قومیتی کشورها در سراسر جهان ،گسترش یابد ( .)Cleverland et al,2015:2امـا
بازاریابی گردشگری به دلیل خدماتی بودن حساسیت ویژهای دارد .ناملموس بودن ،ناپایداری ،ناهمگونی ،تفکیکناپـذیری
و غیر تملکی بودن از ویژگیهای این صنعت خدماتی هستند که در فرایند برنامهریزی برای بازاریابی ،لزوم استفاده از یک
مدل ترکیبی بازاریابی را آشکار میکند (برقی و همکاران .)33 :1391،نظام فرهنگی و ساختار اجتمـاعی کشـور ایـران در
عین وحدت و یگانگی ،توانسته است تکثر و تنوع قومی خود را حفظ نموده ،در طول قرنها با پویایی و بالنـدگی اسـتمرار
یابد .حضور گروه های قومی کرد ،لر ،بلوچ ،ترکمن ،آذری ،عرب و ...که همه زیر چتر عظیم فرهنگ و هویت ملـی ایرانـی
زندگی مسالمتآمیزی دارند ،مؤید همین مطلب است( .ناصری و کیانپور .)2:1394 ،اما یکی از علل عمـده ضـعف کشـور
ایران از روند رو به رشد گردشگری قومی ،ناشی از ضعف شدید در بازاریابی گردشـگری اسـت؛ کـه البتـه همـین عامـل
بازاریابی ،تحت تأثیر عوامل کالنتری است که ابتدا باید آنها اصالح شوند (نعمتی و همکاران .)4:1399 ،تنـوع قـومی و
محلی در پهنه فرهنگی ایران ،مانع توسعه نیست ،بلکه امتیاز و فرصتی مهم توسعه است و تأکید بر جنبـههای توسـعهای
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اقوام در سطح ملی ،موجب توسعه و پیشرفت انسجام اجتماعی و توسعه اقتصادی و فرهنگی در سطح جهانی و منطقـهای
میشود و ضمن حفظ الگوهای فرهنگی محلی و هویتی ،باع تبادل فرهنگی و اقتصادی بیشتر در قالب کاالهای قـومی
و هویتی خواهد شد .که این امر از طریق توسعه گردشگری از نوع قومی امکانپذیر است.
در این میان شهر تهران بهعنوان پایتخت کشور ایران بهواسطه مرکزیت اداری  -سیاسی و وجـود امکانـات و منـابع
بیشتر به عنوان شهر مهاجرپذیری از تمام اقوام و نژاد مختلف در سراسر کشور است .این امر میتواند به علیرغم مسائل و
مشکالتی به عنوان یک فرصت برای گردشگری قومی در این شهر تبدیل شود .اما با نگاهی به تنـوع قـومیتی در سـطح
شهر ،مسئله ای که وجود دارد این است که مفهوم جدیدی از بازاریابی گردشگری قومی که پاسخگوی این تنوع باشـد در
ادبیات بازاریابی گردشگری برای آن بهطور خاص موردتوجه قرار نگرفته است .با توجـه بـه اینکـه یکـی از شـهرهای بـا
بیشترین جذابیتهای گردشگری محسوب میشود ،اما این وضعیت صرفاً در حد حرف باقیمانده و تـاکنون موقعیتهـای
کاربردی این پتانسیل ایجاد نشده است؛ در راستای دستیابی به چنین هدفی تنوع زیـاد در قومیتهـای متنـوع میتوانـد
موقعیت خوبی را برای ایجاد یک بازار قومی گسترده و وسیع و جذاب و توسعه گردشگری برای گردشگران فراهم کند .در
حقیقت ،توجه نکردن به پتانسیلهای بالقوه قومی باع شده است که قومیت بهعنوان منبعی بـرای گسـترش صـنعت و
اقتصاد ،کامالً دچا ر مرگ و فراموشی شود .بنابراین با توجه به موقعیت مهم شهر تهران در فرایند جهانیشدن ،مهمتـرین
پرسش این است که چگونه میتوان از این وضعیت ،برای رسیدن به اهـداف توسـعه گردشـگری و سـودآوری اقتصـادی
استفاده کرد ،و در بازار منطقهای و جهانی حضور فعال داشت .این مسـئله زمـانی اهمیـت مییابـد کـه بـدانیم نیازهـای
گردشگران و خواستهها و تمایالت و ترجیحات مصرفکنندگان متنـوع از گروههـای قـومی از فرهنگهـای نزدیـک بـه
فرهنگ ایران چه تفاوتهایی دارند؟ چه تفاوتی بین منابع اطالعاتی مورداستفاده گردشگران خارجی با گروههای قومی در
بازار وجود دارد؟ با توجه به مطالب ذکرشده و هدف پژوهش پژوهشگر در راستای پاسخگویی به این سؤال است که :مدل
بازاریابی قومی برای گردشگران خارجی چگونه است؟
با توجه به بررسیهای بهعملآمده تاکنون بهصورت جدی در کشور روی این موضوع کار نشده است .چالشـی کـه در
پرداختن به این مسئله وجود دارد این است که یک راهحل ابداع کنیم ،روشی برای تجزیهوتحلیل که بهصورت مسـتقل و
قابلاطمینان ارائه شود ( .)Sergio et al,2018:1بااینوجود در این زمینه تاکنون پژوهشهایی صورت گرفته است که در
ادامه به مهمترین آنها که با پژوهش حاضر نیز سنخیت دارند اشارهشده است.
نسیمی و همکاران ( )1398در پژوهشی طراحی مدل آمیخته بازاریابی گردشگری با تأکید بر وفاداری ذینفعان را ارائـه
دادهاند .نتایج پژوهش مدل نهایی را در  8بعد آمیخته بازاریابی گردشگری شامل (محصول ،قیمت ،ترویج ،مکـان شـواهد
فیزیکی ،بهرهوری و کیفیت ،افراد و فرایند) مورد تائید قرار داد .نتایج تحقیـق نشـان داده اسـت کـه بـین ابعـاد آمیختـه
بازاریابی گردشگری و وفاداری نگرشی و همچنین بین ابعاد آمیخته بازاریابی گردشگری و وفاداری رفتاری رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد .همچنین رابطه مثبت و معنیدار بین وفـاداری نگرشـی و وفـاداری رفتـاری ذینفعـان وجـود دارد.
اکبریان رونیزی و رستگار ( )1398در پژوهشی به مطالعه تحلیل و اولویتبندی مؤلفـههای آمیختـه بازاریـابی در توسـعه
گردشگری شهری موردمطالعه کالنشهر شیراز پرداختهاند .نتایج تحقیق نشان داده اسـت کـه بـین دیـدگاه سـه جامعـه
آماری ،در خصوص مؤلفههای مؤثر آمیخته بازاریابی گردشگری در شهر شیراز تفاوت معناداری وجود دارد .عالوه بر ایـن،
نتایج اولویتبندی مؤلفههای آمیخته بازاریابی گردشگری در این مقصد گردشگری ،بر اساس آزمـون فریـدمن بیـانگر آن
است که مؤلفههای برنامهریزی و مدیریت (میانگین برابر  ،)5/38قیمت (میـانگین برابـر  )4/94و مـردم (میـانگین برابـر
 )3/72بهعنوان مهمترین و تأثیرگذارترین مؤلفهها در اولویتهای اول تا سوم قرار دارنـد .تـدوین یـک برنامـه راهبـردی
توسعه پایداری گردشگری با تأکید بر کاهش ناکارآمدهای فرایندهای بازار گردشگری میتواند زمینهساز پایداری اقتصادی
گردشگری در شهر شیراز باشد .باقری ( ) 1398در مقاله با عنوان طراحی مدل مدیریت گردشگری قومی در ایران به ایـن
نتیجه رسیدند مدل بهدستآمده شامل مقولههای اصلی شرای علی ،شرای زمینهای ،شرای مداخلهگر ،پدیده گردشگری
قومی ،استراتژیها و راهبردها ،و پیامدها میباشد و گردشگری قومی بهعنوان پدیده اصلی موردتحقیق در قالب دو مفهوم
ویژگیهای قومیتی ،گردشگری بر مبنای اقوام و جامعـه محلـی دسـتهبندی گردیـد .صـفرآبادی و همکـاران ( )1395در
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پژوهش خود تحت عنوان مقاصد نوظهور گردشگری شهری با تأکید بر جاذبههای اجتمـاعی فرهنگـی قومیـت (مطالعـه
موردی :شهر کرمانشاه) به این نتیجه رسیدهاند که مؤلفه جاذبههای قومی با بتای ( )0/594در حالـت مسـتقیم بیشـترین
تأثیر و مؤلفه مشارکت جامعه با بتای ( )0/079کمترین تأثیر را بر توسعه گردشگری قومی داشتهاند .سایر مؤلفهها با توجه
به میـزان بتـای محاسبهشـده ،مـدیریت شـهری ( ،)0/388تصـویر ذهنـی ( ،)0/238کیفیـت زنـدگی ( ،)0/190رضـایت
گردشگران ( )0/115و آگاهی ( ،)0/199در توسعه گردشگری قومی شهر اثرگذار بودهاند .شهر کرمانشاه باوجود برخـوردار
بودن از نمایههای فرهنگی بسیار قوی و ریشهدار در فرهنگ قومی ازجمله :زبان کردی ،پوشش و لبـاس خـاص زنـان و
مردان ،موسیقی محلی ،آوازها و رقصهای محلی ،صنایعدستی و ،...نیازمند برنامهریزی و مـدیریت کارآمـد بـرای تـأمین
زیرساختهای موردنیاز برای جذب گردشگران داخلی و بینالمللی است .عباسپور و حسـین زاده ( )1395در پژوهشـی بـه
بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری ایران پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشان داد که بازاریابی گردشـگری
بهعنوان یک علم از اصول مشخص و مدونی تبعیت میکند که برای موفقیت تجاری و افزایش سهم در بازار گردشگری،
پیروی از این اصول ضروری است .حسینی و همکاران ( )1389در پژوهشی بـه بررسـی تأثیرگـذاری توسـعه گردشـگری
قومی بر موضوعات اجتماعات و فرهنگی جامعه (مورد پژوهی :روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشـاه) پرداختهانـد.
نتایج نشان داد که ازنظر گروههای ذینفع ،توسعه گردشگری قومی بر ابعاد اجتماعی -فرهنگی جامعه تأثیرگذار میباشد.
طبق نتایج آزمون دوجملهای و شـاخصهای آمـاری رتبهبنـدی گویـههای مـرتب بـا موضـوعات فرهنگـی  -اجتمـاعی
گردشگری قومی نشان میدهد که موضوعات مرتب با ابعاد چهارگانه اجتمـاعی -فرهنگـی ،دارای یـک درجـه اهمیـت
نیستند از دیدگاه گروههای ذینفع توسعه گردشگری قومی ،بعد هنجارهای فرهنگـی دربرتـرین اولویـت قـرار دارد و بـه
ترتیب موضوعات بعد اجتماعی ،بعد محافظت فرهنگی و بعد اصالت قومی در اولویتهای بعدی میباشند .تانـا کریسـتین1
و همکاران ( )2018در مقالهای با عنوان :بازاریابی قومی برای مشتریان هزاره جهانی :چالشها و فرصتها به این نتیجـه
رسیدند که مؤلفههای چند فرهنگی هزارههای قـومیتی نمیتوانـد از پیامهـای انفـرادی -قـومیتی آمـاده شـوند .هرچنـد
ارتباطات چند قومیتی رسوخ شده امکان دسترسی مؤثر برای مصرفکنندگان گوناگون قومی هـزاره در اجتمـاع مـدرن را
فراهم میکند .همچنین میتواند راهحل عملی در برابر باال بردن خوشبختی و کم کـردن پـیشداوری باشـد .لیـزا پنـالوزا2
( )2018در مقالهای به بررسی پژوهشها و شیوههای بازاریابی قومی در تقاطع بازاریابی و توسعه اجتمـاعی ،یـک بررسـی
کالن از گذشته ،حال و با نگاهی به آینده پرداختهاند .این مقاله بازاریابی اقلیت قـومی ایاالتمتحـده در پاسـ بـه تغییـر
رواب اجتماعی که طی زمان توسعهیافته است ،را دنبال میکند .نتایج نشان داده است کـه درحالیکـه اکثریـت قـومی را
بیثبات میکنند و کاهش میدهد و در تقسیمبندی اجتماعی و چنـد فرهنگـی شـدن ،سـهیم میگـردد و مشـارکتهای
نظری ،تعاریف بازاریابی قومی و پژوهشهای بازاریابی قومی را برای سازگاری با چارچوب ،بهروزرسـانی میکنـد .بینتـر3و
همکاران ( )2016با بهرهگیری از مدل آمیخته بازاریابی به ارائه تصویری از مقصد گردشگری شهر بلد اسلوونی پرداخته و
نشان میدهند که چگونه کیفیت خدمات و توانایی ارائهدهندگان خدمات توریستی و عوامل محیطی تأثیرگذار تخمین زده
میشود .یافتههای پژوهش بیانگر آن است که بیشترین میزان رضایت از وضعیت ایمنی و کمترین میزان رضایتمندی به
مؤلفههای مربوط به ترافیک و تحمل نسبت به سایر ادیان اسـت .کـانتیس و الگـوس )2014(4در پژوهشـی بـه ارزیـابی
عوامل آمیخته بازاریابی در هتلهای  5ستاره شهری پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که فاکتورهای مالی نظیر میزان
فروش ،نفوذ در بازارهای هدف و وضعیت مالی بیشترین میزان اثرگذاری را در بازاریـابی دارد .امـا آنچـه در پژوهشهـای
بازاریابی کمتر موردتوجه قرارگرفته است ،نقش تنوعهای قومیتی در توسعه و جذب گردشگران خارجی است .با توجـه بـه
مطالب فوقالذکر میتوان گفت یکی از مفاهیم بسیار بااهمیتی که باید توس بازاریابها موردتوجه قـرار گیـرد توجـه بـه
تنوعهای قومی و طراحی مدل بازاریابی قومی برای گردشگران خارجی است و در این راسـتا ،هـدف ایـن پـژوهش ارائـه
1. Tana Christine
2. Lisa Penaloza
3. Binter
4. Kontis & Lagos
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الگوی بومیسازی شده طر احی و تبیین مدل بازاریابی قومی برای گردشگران خارجی است؛ با توجه به اینکه پژوهشهای
اندکی در این زمینه صورت گرفته است ضرورت پژوهش حاضر محرز است.
مبانی نظری
مفهوم گردشگری قومی اولین بار در دهه  1980بکار برده شد؛ توصیف گردشـگری بـهعنوان صـنعت میـراث ،بازتـابی از
نقش مهم فرهنگ قومی در توسعه گردشگری است (باقری و همکاران .)6 :1398،منظـور از گردشـگری قـومی هرگونـه
مصرف گردشگرانِ اعم از جابجاییهای فیزیکی ،مجازی ،خرید و استفاده از یادگاریها ،صنایعدستی و غذا و غیـره اسـت
که انگیزه اصلی آن ،عالقه به قومیتی خاص باشد درواقع گردشگری قومی یکی از انواع ششگانه گردشـگری اسـت کـه
بهمنظور مشاهده سبک زندگی افراد بومی و اقوام انجام میشود و هدف آن ،شناخت اقوام مختلف و شرکت در تجربههای
آنها است (فکوهی و نصرتی .)14 :1390،بر اساس تعریف سازمان جهانی توریسم ،گردشگری یا معادل دقیـق و درسـت
انگلیـسی آن توریـسم ،بـه کلیـه فعالیتهای افرادی اطالق میشود که به مکانهایی خارج از محی عادی خود بهمنظور
گذراندن ایام فراغت ،انجـام کار و سایر هدفها ،برای مدت کمتر از یک سال میروند بهاینترتیب ،محدوده گردشگری از
مسافرتهایی که صـرفاً بهمنظور گذراندن تعطیالت و سپری کردن چند روز برای دیدار دوسـتان و آشـنایان و بازدیـد از
منـاطق جـذاب انجـام میگیرد ،بسی فراتر میرود .توسعه صنعت گردشگری از طریق مطالعه علمی و سپس برنامهریزی
دقیق برای بهبود و مستحکم نمودن ارکان این صنعت ممکن میباشد .این ارکان عبارتاند از :جاذبـههـای گردشــگری
منطقه ،وضعیت تسهیالت و خدمات گردشگری موجود در هر منطقه .اگر بنا باشد با دید اقتصـادی بـه گردشـگری نگـاه
کنیم؛ میتوان آن را نوعی مهماننوازی تجاری تلقی نمود کـه طی آن میزبانان به بهترین نحو از میهمان خـود پـذیرایی
کرده و سعی دارند تا خاطرات و تجارب خوشایندی برایشان فراهم نمایند ،اما از ایـن میهمـاننوازی منفعـت نیـز حاصـل
میکنند .کارشناسان اقتصاد منطقهای ،گردشگری را بهعنوان تنها عامل استقرار منابع و توسعه مناطق کمتـر توسـعهیافته
معرفـی مینماینـد (فرجـیراد و آقاجـانی .)2:1388،در عصـر حاضـر فرهنـگ پـذیری فراینـد مهمـی بـه شـمار میآیـد
و میـــل گردشـــگران بـــه تجربـــه کـــردن فرهنگـــی متفـــاوت یکـــی از انگیزههـــای اصـــلی گردشـــگری اســـت
( .)Tovar & Lockwood, 2008:154این مهم از طریق تجربه کردن فرهنـگ حقیقـی و مظـاهر آن همچـون هنـر،
موسیقی ،رقص و صنایعدستی رخ میدهد .در دنیایی که انسان حتی هوای پاك برای تنفس را نیز تبدیل به کاالیی جهت
جذب گردشگر نموده است (رحیم نیا و همکاران .)8 :1393 ،در جوامع اطالعاتی عصر جهانیشدن ،فرهنگ یکی از ابعـاد
مهم و نگرانکننده برای تمامی دولتهاست .آنها همواره به دنبال اشاعه فرهنگ خود در جوامع دیگر بوده و از هیچیک
از اهرمهای ممکن برای این منظور دریغ ندارنـد ،چراکـه قـدرتهای جهـانی در اسـتراتژیهای خـود بـه دنبـال حـذف
ویژگیهای فرهنگی سایر جوامع و ایجاد فرهنگهای ساختگی مطابق با خواستههای خود هستند؛ لذا غنیسازی جامعه از
بدعد فرهنگی ،و در صـورت اتخـاذ دیـدگاهی آینـده نگر ،اشـاعه فرهنـگ ملـی در سـایر جوامـع ،آن را در مقابـل هجـوم
فرهنگهای بیگانه و بعضاً تخریبی مقاوم میسـازد؛ آنچنانکـه ( ،)Mead,1995در کتـاب خـود (الگوهـای فرهنگـی و
تغییرات فنی) ،نیاز ملتها برای دستیابی به درکی عمیق از مفاهیم جهانیشدن و ساختارهای مـدیریت جدیـد جهـان را
امری حیاتی دانسته و واگذاری آن به فردا را کوتاهی محض میپندارد (رحیم نیا و همکاران.)3 :1393،
بازاریابی قومی را بهعنوان فعالیت ،مجموعهای از نهادها و فرآیندها بـرای ایجـاد ،ارتبـاط ،ارائـه و تبـادل پیشـنهادها
تعریف میکنیم که ارزش در تخصیص و اتحاد مصرفکنندگان بهعنوان یک گروه قومیتی را تولیـد میکنـد ،درنتیجـه از
هویــت اعضــاء و توســعه جامعــه ،بــه نفــع مصــرفکنندگان ،مشــتریان ،شــرکا ،جوامــع و جامعــه ،حمایــت میکنــد
( .)Penaloza,2108:5تأکید این تعریف درواقع روی اهمیت هویت قومی ،ساختار جامعه و همچنین روند رشته بازاریـابی
در توجه به ارزش و اهمیت فعالیتهای بازاریابی در جامعه کالن است .پنـالوزا ( )2018در بررسـی پژوهشهـا و اقـدامات
بازاریابی در تقابل بازار و اجتماع تعریف جدیدی از بازاریابی قومی ارائه کـرده اسـت .ایـن پژوهشـگر بازاریـابی قـومی را
اینگونه تعریف میکند :فعالیتها ،مجموعهای از اقدامات و فرایندها برای ایجاد ،ارائه ،برقراری ارتباط و مبادله محصول و
بسته پیشنهادی که برای مشتریان ارزش ایجاد میکند که آنها را در نقش و بـهعنوان عضـوی از گـروه قـومی در نظـر
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میگیرد که از هویت و توسعه جامعه پشتیبانی میکند با ارائه منافعی برای مشتریان ،اربـابرجوع ،شـرکا ،انجمنهـا و در
کلیت جامعه .در تعریف این پژوهشگر ،پژوهشهای بازاریابی قومی کارکردی است که بازاریابهـا را بـا مصـرفکنندهها،
مشتریان و جوامع از طریق اطالعات ارتباط برقرار میکند ( .)Penaloza,2108:5بازاریابان گردشگری با محیطی پیچیده
ناشی از رشد بیسابقه صنعت گردشگری در طول  50سال اخیر روبرو هستند .انتخاب مقصد در دسترس برای گردشگری
افزایشیافته است؛ امروزه بازاریابان گردشگری بایستی بر تصمیمگیری مشتریان در بازارهای پیچیده جهانی اثرگذار باشند
( .)Pick,2005: 102بنا بر نظر ( )Sheyhan et al,2007:89گردشگری یک مجموعـه از گروههـای متنـوع ذینفعـان
فعال است که دارای منافع مختلف در بازار گردشگری میباشند ( )Muzank et al, 1999: 90بنا بر نظـر یانـگ و ویـل1
( )2012چهار گروه عمده بهعنوان ذینفعـان وجـود دارد ،دولـت ،کارآفرینـان ،گردشـگران ،و مـردم بـومی  9اقلیتهـا)
(Stoykova,2015:89؛ باقری و همکاران .)5 :1398،قومیت به معنای تعلقات کهن نسبت به مؤلفههایی چون سـرزمین
اجدادی ،تاری  ،افسانه ،زبان ،نژاد و فرهنگ است (ناصری و کیانپور .)6 :1394،در میان محققان علـوم اجتمـاعی نگـرش
واحدی نسبت به قومیت و گروه های قومی وجود ندارد ازنظر برخی محققان ،نژاد مالك معتبر برای گـروه قـومی بـوده و
ازنظر برخی ،مذهب یا زبان معیار قابل اعتبار است ،به نظر میرسد تعریف گروه قومی بیشتر به سـلیقه و نگـرش محقـق
بستگی دارد تا وجود مالكهای قابلقبول برای همه (بـاقری و همکـاران .)6 :1398،مراحـل پیشـرفت هویـت قـومی را
میتوان از منظر نظریه هویت اجتماعی فهمید .تاجفل2هویت اجتماعی را آن بخشی از خودانگاره فرد تعریف میکند کـه از
دانش عضویت اجتماعیشان در گروه همراه باارزش و اهمیت احساسی عضویت نشأت میگیـرد .هویـت قـومی یکـی از
جنبههای هویت اجتما عی فرد است که شامل مراحل خود همانندسازی با گروه قومی است که افـراد ویژگیهـای قـومی
مشترك دارند .بنابراین گروه قومی بیشتر یک دسته خودنامی است تا دستهای کـه افـراد قـومی توسـ دیگـران بـهطور
خودکار نامگذاری میشوند .در پرتو نظریه هویت اجتماعی ،تصور هویتهای قومی یک دیدگاه مفهومی شده و پویا ارائـه
میدهد که دیدگاه منفی نسبت دادهشده و طبقهبندی قومی را کمرنگ میکند .زیرا بسیاری از افراد قومی لزوماً خودشـان
را در همه شرای وابسته به یک گروه قومی مشخص نمیدانند .مفهومی که اسـتایمن3و دشـپانده4بـرای قومیـت تعریـف
میکنند این است که فردی میتواند هویتهای قومی چندگانه داشته باشد که ازنظر موقعیتی تا حدودی مصـمم هسـتند.
وقتیکه یک هویت اجتماعی خاص برجستهتر است (مانند قومیت ارثی) ،افـراد خودشـان را شخصـیتهای خـاص در آن
طبقهبندی اجتماعی تعریف میکنند .بنابراین در هر زمان فرد میتواند خود را بیشتر متعلق به میراث قومی بداند اگرچه در
زمان های متفاوت ممکن است احساس نزدیکی بیشتر به فرهنگ کشور میزبان کنـد و یـا بـرعکس .دشـپانده و فورهنـد5
درباره تصویر قومی و اشارات لفظی در تبلیغات مطرح میکنند که این امر موجب خودآگـاهی فزاینـده و خـود طبقهبنـدی
میشود و افراد را به اطالعات مرتب قومی بیشتر حساس میکند .درنتیجه ارتباطات بازاریابی قومی اسـتنباط مـوقعیتی از
هویت قومی را فراهم میکند و افراد را از پیشینه قومی خود ،آگاه میسازد نویسنده مقاله میخواهد با بررسـی موشـکافانه
به این نتیجه برسد که چگونه افراد این نسل ساکن در انگلستان چند فرهنگی تصویر تبلیغات قومی و روایتها را تفسـیر
میکنند .همچنین میخواهیم دریابیم که چگونه این امر با پیشرفت هویت قومی ،خوشبختی و پـذیرش آنهـا در جامعـه
میزبان درهمتنیده شده است .بنابراین ما بیننده تبلیغات را در مرکـز مراحـل تفسـیری قـراردادیم و وارد جریـان پـژوهش
متمرکز بر "پاس خواننده" و "مبتنی بر مفهوم" بررسی تبلیغات شدیم (.)Liscandru & ChiCui,2018:3
روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر محتوا توصیفی  -تحلیلی اسـت ،روش جمـعآوری دادههـا بـه شـیوه غالـب
1. Yang & Well
2. Tajfel
3. Stayman
4. Deshpande
5. Forehand
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کتابخانهای و میدانی و با ابزار پرسشنامه میباشد .برای تعریف مفاهیم از مطالعات کتابخانـهای بهـره گرفتـه شـد ،روش
انجام این پژوهش از نوع آمیخته(1کیفی و کمی) است؛ در این پژوهش در مرحله نخست که فاز کیفـی ایـن پـژوهش را
شامل میشود جهت طراحی مدل بازاریابی گردشگری قومی از پارادیم نمادین تفسیری و رویکـرد قیاسـی استفادهشـده و
پژوهشی اکتشافی است .ازآنجاکه وسیله اصلی این پژوهش پرسشنامه است که در بین جامعه و نمونهها توزیـع کـردهایم،
پژوهش از نوع پیمایشی است .این پژوهش از ادبیات موضوع و روش فراترکیب ،همچنین نظرسنجی خبرگان بـه کمـک
پرسشنامه و تکنیک دلفی ،بهره گرفته است .در این راستا لیست  10نفرهای از خبرگان دانشگاهی و همچنـین  10نفـر از
مدیران و متخصصان در حوزه گردشگری که در این حوزه صاحبنظر بودند انتخاب شدند .پس از اطالعرسانی راجـع بـه
موضوع پژوهش و فرآیند آن برای انجام مصاحبه زمان الزم را در اختیار پژوهشگر قراردادنـد .در مرحلـه اول مصـاحبهای
نیمه ساختاریافته ترتیب داده شد .در این مصاحبهها سعی بر این بود کـه ابتـدا رویکـرد و نگـاه متخصصـان بـه موضـوع
بازاریابی قومی و ارتباط آن با گردشگری را مورد کنکاش قرار داده و مهمترین عوامل تأثیرگذار بـر ارتقـاء گردشـگری از
نگاه آنان را شناسایی نمایند .و سپس یافتههای حاصل از مرور منابع را با آنها در میان گذاشته تا نظر آنها را جویا شود.
مراحل و نکات کلیدی حاصل از این مصاحبهها در بخش یافتهها آورده شـده اسـت .پـس از انجـام ایـن دوره و تحلیـل
محتوای مصاحبهها ،شاخصهای اصلی از نگاه مصاحبهکنندهها استخراج شد .کدهای مشترك حذف شد و درنهایت نکات
نهایی بهعنوان حاصل از مصاحبهها برای ادامه روند کار تحلیلی پژوهش در نظر گرفته شد .برای روایی پرسشنامه از گروه
خبرگان که در پاس به پرسشنامه کمک کردهاند بهره گرفتهشده است و برای پایایی پرسشنامه از روش آزمون کرون باخ
استفاده شد مقدار بهدستآمده از این آزمون  0/821بـوده کـه نشـان از همبسـتگی بـین سـؤاالت را دارد .جهـت توافـق
نظرسنجی از ضریب توافق کندال استفادهشده است .اعتبارسنجی مدل پژوهش :در این مرحله پس از تعریـف متغیرهـای
وابسته و مستقل ،با طراحی پرسشنامه محقق ساخته و به کمک روش مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار
 ،plsاعتبار مدل نهایی پژوهش آزمون شده است و عوامل مؤثر در طراحی مدل بازاریابی قومی برای گردشگران خـارجی
تعیین گردیده است.
محدوده موردمطالعه
شهر تهران در  51درجه و  6دقیقه تا  51درجه و  38دقیقه طول شرقی و  35درجه و  34دقیقه تا  35درجـه و  51دقیقـه
عرض شمالی قرارگرفته است و ارتفاع آن از سطح آبهای آزاد بین  1800متر در شمال تا  1200متـر در مرکـز و 1050
متر در جنوب متغیّر است .تهران در میان دو وادی کوه و کویر و در دامنههای جنوبی رشتهکوه البرز گسترده شده است .از
جنوب به کوههای ری و بیبیشهربانو و دشتهای هموار شهریار و ورامین و از شمال توس کوهستان محصورشده است
و شهری با گوناگونی گروههای قومی است اما جمعیت خارجی آن بسیار کم است .بر اساس نتایج سرشماری سال ،1395
شهر تهران  8٬693٬706نفر جمعیت دارد .تهران بیست و چهارمین شهر پرجمعیت جهان و پرجمعیـتترین شـهر غـرب
آسیا به شمار میرود .آبوهوا تهران متأثر از کوهستان در شمال و دشت در جنوب است .غیر از شمال تهـران کـه تحـت
تأثیر کوهستان آبوهوا آن تا حدی معتدل و مرطوب است ،آبوهوای بقیه شهر کالً گرم و خشک و در زمستانها اندکی
سرد است .مهمترین منبع بارش در این شهر بادهای مرطوب مدیترانهای و اطلسی هستند کـه از سـمت غـرب میوزنـد.
رشتهکوه البرز همچون سدی به نحو مؤثری از نفوذ بسیاری از تودههای هوا جلوگیری میکند درنتیجه باع شـده اسـت
که هوای شهر از یکسو خشکتر و از سوی دیگر از آرامـش نسـبی برخـوردار باشـد .تهـران یکـی از مهمتـرین مراکـز
گردشگری ایران بهحساب میآید و دارای مجموعهای از جاذبههای گردشـگری اسـت کـه شـامل کاخهـا و موزههـایش
میشود .به استناد گزارش شورای فرهنگ عمومی کشور کالنشـهر تهـران یکـی از پرتنـوعترین کالنشـهرهای ایـران
برحسب تنوع قومیتی و فرهنگی است .تهران بهواسطه ویژگیهای خاص خود (پایتخت بودگی ،فرصتهای بیشتر ،تمرکز

1. Mixed Method
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امکانات رفاهی و  )...ظرفیت مهاجرپذیری بـاالیی دارد (شـریفی و خوشنویسـان .)200 :1397،در شـهر تهـران میتـوان
جمعیت باالیی از قومیتهای فارس ،کرد ،بلوچ ،ترك ،ترکمن ،عرب و لر را دید؛ همچنـین فرهنگهـای مختلـف شـمال
کشور ،خردهفرهنگهای ارمنی ،گرجی ،آشوری و اقلیتهای دینی و مذهبی ،ترکیب قومی و فرهنگی شهر تهران را ایجاد
کردهاند (طالیی و همکاران.)4 :1391 ،

شکل شماره  .1موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه در کشور و استان

بحث و یافتهها
مشخصات متغیرهای جمعیت شناختی اعضای پنل نشان دادهشده است .در خصوص جنسیت  15نفر از اعضای پنل آقا و
 5نفر خانم بودهاند .همچنین در خصوص تحصیالت اعضای پنل نشان میدهد که  5نفر دارای مدرك کارشناسی 6 ،نفـر
کارشناسی ارشد و  9نفر نیز مدرك دکتری داشتهاند .در خصوص سابقه فعالیت اعضای پنل نشان میدهد که  5نفر بـین
 5تا  10سال 5 ،نفر بین  10تا  15سال ،و  10نفر باالی  15سال سابقه کار داشتهاند .در خصوص سمت شـغلی اعضـای
پنل نشان میدهد که  5نفر استاد دانشگاه 5 ،نفر مدیر هتل 4 ،نفـر مـدیر بازاریـابی و  6نفـر کارشـناس ارشـد در حـوزه
گردشگری بودهاند.
نتایج دلفی:
در این گام بعد از شناسایی معیارهای پـژوهش ،گـروه تصـمیمگیری متشـکل از خبرگـان مـرتب بـا موضـوع پـژوهش
تشکیلشده و پرسشنامهها بهمنظور تعیین مرتب بودن شاخصهای شناساییشده با موضوع اصلی پـژوهش و غربـالگری
برای آنها ارسال میشود که در آن متغیرهای زبانی جدول  1که بر اساس طیف لیکرت اسـت ،بـرای بیـان اهمیـت هـر
شاخص به کار میروند.
جدول شماره  .1عبارات زبانی و اعداد دلفی

عبارات زبانی
خیلی ضعیف

اعداد فازی مثلثی
1
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متوس
خوب
عالی
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2
3
4
5

نتایج دور اول دلفی
بعد از پاسخگویی ،پایایی پرسشنامه توس نرمافزار  SPSSمحاسبه شد که در مرحله اول دلفی برابر با  0/937شده اسـت
و چون باالتر از  0/7میباشد موردقبول است .پرسشنامههای دلفی در سه دور و در سه مقطـع زمـانی در اختیـار خبرگـان
قرارگرفته است .در دور اول پس از توزیع پرسشنامه در بین اعضای پنل و گردآوری دادهها ،شاخصهای آماری میانگین،
انحراف معیار و ترتیب اهمیت هر عامل بر اساس میانگین پاسـ ها محاسبهشـده اسـت .در ایـن دور از پاسـ دهندگان
خواستهشده است تا در صورت وجود سایر عوامل تأثیرگذار یا تأثیرپذیر ،پیشنهاد خود را به همراه توضیحی مختصر ارائـه
نمایند .ازآنجاکه کلیه عوامل پیشنهادی بهنوعی با عوامل ارائهشده در پژوهشهای پیشین یکسان بوده است ،هیچ عامـل
جدیدی در این مرحله به پژوهش اضافه نگردیده است .نتایج دور اول دلفی در جدول  2آورده شده است.

ردیف

ابعاد

1
2
3
4
5
6
7
8

غذاهای قومی

بازاریابی
قومی

9
10
11
12

فرهنگپذیری
قومیت

13
14
15
16
17
18
19

فرهنگپذیری
گردشگران
خارجی

قومیت
گردشگران
خارجی

جدول شماره  .2نتایج دور اول دلفی
تعداد
شاخص
پاس
20
غذا یکی از مهمترین اشکال بروز تقویت هویتهای قومی
غذا بـهعنوان نمـاد هویـت یـک سـرزمین نقـش مهمـی در
20
بازشناسی قومیت
20
ذائقه و عادات غذایی متفاوت افراد بر مبنای اقلیم و قومیت
20
متفاوت بودن غذاهای قومی در قومیتهای مختلف
20
حفظ اصالت قومیت توس غذاهای قومی
20
غذاهای قومی نقش تقویتکننده قومیت رادارند
20
غذاهای قومی بهگونهای نمادین تبلور هویتی را میرساند
گردشگری قومی یکی از سه حوزه بازاریابی قـومی و انگیـزه
20
اصلی آن عالقهمندی به قومیتی خاص
کاالهای غذایی یکی از سه حـوزه بازاریـابی قـومی اسـت و
20
یکی از مهمترین اشکال بروز تقویت هویت قومیتی
20
گسترش بازاریابی قومی با رشد قومیتها
فرهنگپذیری میزانی که گروه قومی از فرهنـگ اقـوام خـود
20
دارد
فرهنگ پـذیری درواقـع یـک فراینـد تغییـر روانـی در بـین
20
قومیتهاست
حفـظ روابـ بــا گروههـای دیگـر در فرهنــگ پـذیری بــین
20
قومیتها
تأثیرگذاری نمادهای فرهنگی مؤثر بر روی فرهنـگ پـذیری
20
گردشگران خارجی
20
تأثیرگذاری سازگاری در فرهنگ پذیری گردشگران خارجی
تأثیرگذاری متغیرهای خاص فرهنگ و فراینـد سـازگاری بـر
20
روی گردشگران خارجی و آموزشهای بین فرهنگی
برانگیخته شدن مصرف قومی با استفاده از ابزارهای قومیـت،
20
مثالً زبان ،در تبلیغ یک کاالی معمولی
20
تشویق گردشگران خارجی با استفاده از قومیت
تأثیرگذاری قومیت در میـزان قیمتـی کـه گردشـگر خـارجی
20
برای پرداخت محصول

کمترین
امتیاز
1

بیشترین
امتیاز
5

3/55

1

5

4

1/124

1
1
1
1
1

5
4
5
5
5

3/8
2/9
3/3
3/3
4

1/105
1/071
1/081
1/174
1/075

1

5

3/85

1/089

1

5

3/65

1/387

1

5

3/3

1/174

1

5

3/05

1/099

1

5

3/15

1/182

1

5

3/35

1/137

1

5

3/6

1/188

1

5

3/5

1/100

1

5

3/55

1/191

1

5

3/95

1/146

1

5

3/55

1/191

1

5

3/7

1/174

میانگین

انحراف
معیار
0/945
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نتایج دور دوم دلفی
در این دور ،ابتدا به ارائه بازخورد به اعضای پنل پرداختهشده است و میـانگین پاسـ های خبرگـان در دور اول دلفـی در
رابطه با هر یک از ابعاد و شاخصهای بهدستآمده برای نظرخواهی در مرحله دوم بـه خبرگـان اعالمشـده اسـت تـا در
صورت تمایل با توجه به نظرات سایر اعضا ،در پاس های خود تجدیدنظر و یا تعدیل اعمال نمایند .بـدین ترتیـب کـه در
مقابل هر عامل ،میانگین پاس های اعضای کارگروه در دوره قبل و پاس هر فرد نیـز بهصـورت جداگانـه درج گردیـده
است .همچنین در این مرحله از خبرگان خواستهشده است تا میـزان اهمیـت هـر یـک از عوامـل را بـا انتخـاب یکـی از
گزینههای خیلی کم=( ،)1کم=( ،)2متوس =( ،)3زیاد=( )4و خیلی زیاد=( )5مشخص نمایند .توزیع پرسشـنامه بـر طبـق
روش دلفی در سه مرحله انجامشده است و در مرحله سه گویههایی که شرط میانگین حـداقل  4را کسـب نمودهانـد ،در
مدل باقیمانده و مؤلفههایی با میانگین کمتر از  4حذف گردیدهاند .نتایج دور دوم دلفـی در جـدول  3آورده شـده اسـت.
همچنین در این دور پایایی پرسشنامه برابر با  0/889شده است همچنین ضریب هماهنگی کندال که برای بررسی اجماع
نظرات میباشد توس  SPSSمحاسبه شد که برابر با  0/12است .حال اگرچه این مقدار از ضـریب کنـدال بـرای اجمـاع
نظرات معنادار است اما باید در مراحل بعد دلفی چک شود و چنانچه اختالف کم باشد میتـوان اجمـاع نظـرات را قطعـی
دانست.
ردیف

ابعاد

1
2

غذاهای
قومی

7

بازاریابی
قومی

3
4
5
6

8
9
10
11

فرهنگ
پذیری
قومیت

12
13
14
15
16
17
18

فرهنگ
پذیری
گردشگران
خارجی

قومیت
گردشگران
خارجی

جدول شماره  .3نتایج دور دوم دلفی
تعداد
شاخص
پاس
20
غذا یکی از مهمترین اشکال بروز تقویت هویتهای قومی
غــذا بــهعنوان نمــاد هویــت یــک ســرزمین نقــش مهمــی در
20
بازشناسی قومیت
20
ذائقه و عادات غذایی متفاوت افراد بر مبنای اقلیم و قومیت
20
حفظ اصالت قومیت توس غذاهای قومی
20
غذاهای قومی نقش تقویتکننده قومیت رادارند
20
غذاهای قومی بهگونهای نمادین تبلور هویتی را میرساند
گردشگری قومی یکی از سه حوزه بازاریـابی قـومی و انگیـزه
20
اصلی آن عالقهمندی به قومیتی خاص
کاالهای غذایی یکی از سه حوزه بازاریابی قومی است و یکـی
20
از مهمترین اشکال بروز تقویت هویت قومیتی
20
گسترش بازاریابی قومی با رشد قومیتها
فرهنگپذیری میزانی که گروه قـومی از فرهنـگ اقـوام خـود
20
دارد
فرهنگپــذیری درواقــع یــک فراینــد تغییــر روانــی در بــین
20
قومیتهاست
20
حفظ رواب با گروههای دیگر در فرهنگپذیری بین قومیتها
تأثیرگذاری نمادهای فرهنگی مؤثر بـر روی فرهنـگ پـذیری
20
گردشگران خارجی
20
تأثیرگذاری سازگاری در فرهنگپذیری گردشگران خارجی
تأثیرگذاری متغیرهای خاص فرهنـگ و فراینـد سـازگاری بـر
20
روی گردشگران خارجی و آموزشهای بین فرهنگی
برانگیخته شدن مصرف قومی با استفاده از ابزارهـای قومیـت،
20
مثالً زبان ،در تبلیغ یک کاالی معمولی
20
تشویق گردشگران خارجی با استفاده از قومیت
تأثیرگذاری قومیت در میزان قیمتی که گردشگر خارجی بـرای
20
پرداخت محصول

کمترین
امتیاز
2

بیشترین
امتیاز
5

3/6

2

5

4/05

0/999

2
2
1
1

5
5
5
5

3/9
3/35
3/35
4

0/912
0/988
1/089
1/076

2

5

4

0/858

1

5

3/75

1/251

1

5

3/3

1/174

1

5

3/05

1/099

1

5

3/15

1/182

1

5

3/4

1/046

1

5

3/6

1/188

2

5

3/6

0/940

2

5

3/6

1/095

1

5

4/1

0/912

2

5

3/75

1/070

2

5

3/8

1/005

میانگین

انحراف
معیار
0/821
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نتایج دور سوم دلفی
نتایج دور سوم دلفی در جدول  4آورده شده است .در راند سوم دلفی نیز ضریب هماهنگی کندال برای پرسشنامه محاسبه
شد که برابر با  0/137است.

ردیف

ابعاد

1
2

غذاهای
قومی

7

بازاریابی
قومی

3
4
5
6

8
9
10
11

فرهنگ
پذیری
قومیت

12
13
14
15
16
17
18

فرهنگ
پذیری
گردشگران
خارجی

قومیت
گردشگران
خارجی

جدول شماره  . 4نتایج دور سوم دلفی
تعداد
شاخص
پاس
20
غذا یکی از مهمترین اشکال بروز تقویت هویتهای قومی
غــذا بــهعنوان نمــاد هویــت یــک ســرزمین نقــش مهمــی در
20
بازشناسی قومیت
20
ذائقه و عادات غذایی متفاوت افراد بر مبنای اقلیم و قومیت
20
حفظ اصالت قومیت توس غذاهای قومی
20
غذاهای قومی نقش تقویتکننده قومیت رادارند
20
غذاهای قومی بهگونهای نمادین تبلور هویتی را میرساند
گردشگری قومی یکی از سه حوزه بازاریـابی قـومی و انگیـزه
20
اصلی آن عالقهمندی به قومیتی خاص
کاالهای غذایی یکی از سه حوزه بازاریابی قومی است و یکـی
20
از مهمترین اشکال بروز تقویت هویت قومیتی
20
گسترش بازاریابی قومی با رشد قومیتها
فرهنگپذیری میزانی که گروه قـومی از فرهنـگ اقـوام خـود
20
دارد
فرهنگپــذیری درواقــع یــک فراینــد تغییــر روانــی در بــین
20
قومیتهاست
20
حفظ رواب با گروههای دیگر در فرهنگپذیری بین قومیتها
تأثیرگذاری نمادهای فرهنگی مؤثر بـر روی فرهنـگ پـذیری
20
گردشگران خارجی
20
تأثیرگذاری سازگاری در فرهنگ پذیری گردشگران خارجی
تأثیرگذاری متغیرهای خاص فرهنـگ و فراینـد سـازگاری بـر
20
روی گردشگران خارجی و آموزشهای بین فرهنگی
برانگیخته شدن مصرف قومی با استفاده از ابزارهـای قومیـت،
20
مثالً زبان ،در تبلیغ یک کاالی معمولی
20
تشویق گردشگران خارجی با استفاده از قومیت
تأثیرگذاری قومیت در میزان قیمتی که گردشگر خارجی بـرای
20
پرداخت محصول

کمترین
امتیاز
2

بیشترین
امتیاز
5

3/6

2

5

4/1

0/912

2
2
1
3

5
5
5
5

3/9
3/35
3/35
4/1

0/912
0/988
1/089
0/852

2

5

4

0/858

1

5

3/75

1/251

1

5

3/35

1/089

1

5

3/05

1/099

1

5

3/15

1/182

1

5

3/4

0/46

1

5

3/6

1/188

2

5

3/6

0/940

2

5

3/6

1/095

3

5

4/2

0/616

2

5

3/75

1/070

2

5

3/9

0/912

میانگین

انحراف
معیار
0/821

نتایج دورههای سهگانه اجرای روش دلفی در پژوهش نشان میدهد که به دالیل زیر اتفاقنظر میان افراد حاصلشده
است و میتوان به تکرار دورهها پایان داد:
 در دور سوم دلفی ،در تمامی شاخصها حداقل  90درصد پاس دهندگان شاخصها را دارای تأثیر زیاد و خیلی

زیاد دانستهاند (میانگین باالتر از  3داشتهاند).
 انحراف معیار پاس های افراد درباره میزان اهمیت عوامل در دور سوم نسبت به دورههای قبلی کاهش داشته
است.
 ضریب هماهنگی کندال برای پاس های اعضا درباره ترتیب عوامل در دور سوم برابر با  0/137است .با توجه به
اینکه تعداد پاس دهندگان بیش از  10نفر بود ،این میزان از ضریب کندال کامالً معنادار بهحساب میآید.
تفاوت ضریب هماهنگی کندال در دور سوم و دور دوم تنها  0/017افزایش داشته است این ضریب یا میزان اتفاقنظر
میان اعضای پانل در میان دو دور متوالی ،رشد قابلتوجهی را نشان نمیدهد.

رشیدی و همکاران  /طراحی و تبیین مدل بازاریابی قومی گردشگران خارجی…
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شکل شماره  .2مدل تأییدشده پس از نظر خبرگان

نتیجهگیری
با توجه بااینکه صنعت گردشگری راهحلی برای اقتصاد محسوب میشود ،برای بهرهور کردن آن الزم است پیشبینیهایی
انجام شود تا از آثار منفی آن جلوگیری شود .آنچه مشخص است این است کـه بازاریابـان بایـد توجـه بیشـتری بـه ایـن
موضوع داشته باشند زیرا میتواند باع رونق اقتصادی شود؛ بنابراین باید در این راستا به دنبال راهکارهایی برای افزایش
جذب مسافران و گردشگران باشند و نیازها و خواستههایی گردشگران نیز بررسی شود .با فـراهم آوردن امکانـات ،زمینـه
جذب گردشگران خارجی را افزایش د اد .ازجمله وجود بسترهای الزم که موجب تسهیل و کمـک بـه توسـعه و رونـق آن
میگردد؛ برای مثال سرمایهگذاری و ترغیب بخش خصوصی در این حوزه از طریق مشوقهای دولتی ،یا تمایل ،رضـایت
و استقبال جامعه محلی از حضور گردشگر ،انتفاع جامعه میزبان از گردشگری را میتوان نام برد؛ در کنار بسترها بایـد بـه
بازدارندهها و موانع نیز اشاره کرد و آنها را مدنظر قرارداد زیرا عدم توجه به این عوامل موجب کندی درروند فرایند توسعه
گردشگری و دلسردی ذینفعان از حضور در آن بازار و درنهایت بیرونقی در آن بازار میگردد .در کنار توجه به آماده کردن
بسترها و از بین بردن موانع در حوزه گردشگری ،باید راهبردها و اقدامات مرتب در جهت اجرای روند حـوزه گردشـگری
قومی را به کاربست که شامل :ارائه محصولی منحصربهفرد ،متناسب با سبک زندگی و آدابورسوم اقوام و انجام بازاریابی
شامل شناسایی وضع موجود و اجرای استراتژیهای بازاریابی میباشد و درنهایت پیامدهایی که از این فعالیتها به دسـت
میآید را باید مورد رصد و بررسی قرار داد زیرا با بررسی پیامدها میتوان به نقاط ضعف و قوت پی برد .در این مقالـه بـر
روی مدل بازاریابی قومی برای گردشگران خارجی بهمنظور توسعه گردشگری تمرکز شـده اسـت و در ایـن میـان شـهر
تهران را بهعنوان نمونه موردمطالعه قرار داده است یافتههای پژوهش نشان میدهد که طی مرحله کیفی ،ازنظر خبرگـان
به ترتیب ابعاد بازاریابی قومی ،فرهنگ پذیری گردشگران خارجی ،فرهنگ ،قومیت ،غذاهای قـومی ،در اولویـت هسـتند.
جهت رسیدن به اجماع نظر خ برگان سه مرحله تکنیک دلفی اجرا و مدل نهایی پژوهش استخراج گردیـده اسـت .بعـد از
تائید نهایی ابعاد و شاخصهای پژوهش با استفاده از نرمافزار  plsمدل نهایی و رواب درونی و محتـوایی شـاخصها نیـز
بررسی شد تا در این راستا مشخص شود که کدام شاخصها بـر همـدیگر اثرگـذاری دارنـد و نـوع اثرگـذاری آنهـا بـر
گردشگری خارجی چگونه است .نتایج حاصل از این نرمافزار نشان داد که شاخصهای غذاهای قومی ،بازاریـابی قـوی و
فرهنگ پذیری بر شاخص قومیت اثرگذاری مستقیم و معناداری دارند .همچنـین شـاخص فرهنـگ پـذیری بـر شـاخص
سازگاری نیز اثرگذاری مستقیمی دارد .درنهایت اینکه دو شاخص غذاهای قومی ،بازاریابی قومی بهصورت غیرمسـتقیم و
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شاخصهای فرهنگ پذیری و قومیت و سازگاری بهصورت مستقیم بر متغیر اصـلی پـژوهش یعنـی گردشـگران خـارجی
ارتباط مستقیم و معناداری دارند .بنابراین با توجه به جنبه اکتشافی پژوهش و جدید بودن موضوع آن در صنعت بازاریـابی
قومی نمیتوان آن را بهطور کامل همسو و در راستای پژوهشهای پیشین دانست ،اما از جنبههایی با برخی پژوهشهای
داخلی و خارجی همسو بوده است .یافتههای پژوهش با یافتههای پژوهش حسینی و همکـاران ( )1391همسـو میباشـد؛
که به مسائلی مانند اصالت محصوالت گردشگری ،تجربه گردشگری قومی ،ظرفیتها و جـذابیتهای قـومی-فرهنگـی،
توجه به مسائل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،پرداخته؛ و همچنین یافتههای پژوهش باقری و همکـاران ( )1398کـه بـه
طراحی مدل پرداخته و مدل بهدستآمده شامل مقولههای اصلی شرای علی ،شرای زمینهای ،شرای مداخلـهگر ،پدیـده
گردشگری قومی ،استراتژیها و راهبردها ،و پیامدها میباشد و گردشگری قومی بـهعنوان پدیـده اصـلی موردتحقیـق در
قالب دو مفهوم ویژگیهای قومیتی ،گردشگری بر مبنای اقوام و جامعه محلی دستهبندی گردید .و همچنین با یافتـههای
پژوهش فکوهی ( ،)1385که بر پایه یافتههای یک طرح فرا تحلیلی پتانسـیلها در چهـار قومیـت ایرانـی و در سـه نـوع
کاالی گردشگری ،رسانهای و غذایی وجود دارد .نتایج بهدستآمده حاصل از این پژوهش با پژوهشهای خـارجی همسـو
نمیباشد .درکل مدل بهدستآمده از رهگذر فراترکیب به تائید باالی خبرگـان مـرتب رسـیده و میتوانـد مبنـایی بـرای
پژوهشهای آتی باشد .درهرحال در دنیـای کنـونی نمیتـوان اهمیـت گردشـگری را نادیـده گرفـت .بسـیاری ،اهمیـت
گردشگری را صرفاً در ایجاد درآمد و فرصتهای شغلی میدانند؛ درحالیکه اهمیت و عظمـت گردشــگری بــه منــافع
اقتـصادی محـدود نمیگردد در صورت برنامهریزی و توسعه برنامهریزیشده ،گردشـگری قـادر اسـت کــه بــه بهبــود
شاخصهای عدالت اجتماعی ،ارتقای سطح زندگی ،رفاه عمومی ،تعادل و توازن منطقهای منجر گردد .در ادامـه بـهمنظور
دستیابی به اهداف پژوهش پیشنهادهای ارائهشده است.








بازاریابان قومی ،به بررسی عواملی که منجر به کاهش دلبستگی به غذاهای قومی میگردد ،بپردازند.
به مدلسازی جامعی از بازاریابی قومی پرداخته شود ،تا ابعاد مؤثر در شکلگیری این بازاریابی ،بهخوبی مشخص
شود.
با توجه به توسعه سطح فناوری و خـدمات اینترنتـی ،بـه ارائـه مـدلی از بازاریـابی قـومی ،بـر اسـاس پـذیرش
فناوریهای جدید پرداخته شود.
پژوهشگران آینده در راستای شناسایی عوامل دیگری که بر نظام بازاریابی قومی تأثیرگذار اسـت ،پژوهشهـای
بیشتری انجام دهند.
ارزشیابی مدل در شهرستانهای کشور نیز صورت پذیرد.
ارزشیابی مدل در حوزههای دیگری بهجز غذاهای قومی صورت پذیرد.
همواره پژوهشگران در پژوهشهای خود با محدودیتهایی مواجه هستند که بخشی از آنها حتی در ابتدای کار
نیز خود را نشان میدهند .عدم امکان دسترسی به برخی خبرگان به خاطر تعطیلی و بیماری ناشـی از کویـد .19
فقدان همکاری برخی از خبرگان جهت تکمیل پرسشنامهها .جدید و نـو بـودن موضـوع پـژوهش و محـدودیت
دسترسی به منابع و مقاالت در این زمینه .فقدان وجود منابع معتبر علمی و مقاالت علمی پژوهشی بسیار انـدك
و محدود در خصوص بازاریابی قومی .با توجه به شیوع ویروس کرونا چندین بار توزیع پرسشنامه به تعویق افتاد.
حتی به دلیل تعطیلیهای مکرر هتلها و رستورانهای بینالمللی توزیع پرسشنامه مدام به تعویق میافتـاد .ایـن
پژوهش نیز همانند سایر پژوهشهای مبتنی بر روش علمی ،دارای یک سری محدودیتهایی است که در ذیـل
به آنها اشاره میشود :احتمال وجود خطای تأثیرگذار بر پاس دهندگان ازجمله خطای آسانگیری که در آن افراد
درجات و امتیاز خیلی زیاد را در نظر میگیرند یا خطای تمایل به مرکز که افراد را به درجات و امتیاز متوسـ در
پرسشنامه متمایل مینماید و یا وجود اثر هالهای که ممکن است یک مورد خاص را بهتمامی موارد تعمـیم دهـد
در این پژوهش این دسته از خطاها خارج از کنترل پژوهشگر بوده و تأثیر آن در نتایج پژوهش مورد تحلیل واقع
نشده است .دسترسی آسان به خبرگان و جامعه هدف ،برای گردآوری دادهها ،بهراحتی امکانپذیر نبوده است .در
این پژوهش ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه بوده است .در پژوهشهای پرسشنامهای ممکن است افراد از پاس
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صحیح به سؤاالت خودداری کنند و این امر میتواند موجب انحراف نتایج شـود ایـن موضـوع یـک محـدودیت
بشمار میآید و از طرف پژوهشگر غیرقابلکنترل است .ازآنجاییکه مدلی برای این پژوهش نه در پژوهشهـای
داخلی و نه در پژوهشهای خارجی ،وجود نداشت طراحی مدل بسیار وقـتگیر و مشـکل بـود بـرای جمـعآوری
مبانی نظری بسیار مطالب اندك بود که ما برای جمعآوری مطالب بعضـی آیتمهـا از مقـاالت رشـتههای علـوم
اجتماعی و همچنین جغرافیا استفاده کردیم.
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Extended Abstract
Introduction
Religious tourism is one of the oldest and most popular forms of tourism, especially in Iran. The
purpose of this study was to investigate the tensile quality of urban spaces in Moharram decade
of Zanjan and its effects on the development of religious tourism. The purpose of tensile factors
is tourists’ perception of tourism district attractions. Tourism infrastructure, atmosphere, social
environment, welfare and tranquility of tourists, transportation, service development, the
popularity of the tourist area and other related factors are among the factors of tensile. Pull
factors lead tourists to better choose their tourist destination. The quality and variety pattern of
pull factors encourage tourists to revisit the place. In religious tourism, the ceremony and
mourning quality, the spatial and environmental quality of the space, the various services
quality such as medical, media, catering, religious accommodation are effective on the selection
and re-attendance. Although in religious tourism, epistemological, religious and doctrinal
factors have a greater impact on the choice of tourist destination, still psychological factors
resulting from the spiritual space of tourism along with spatial-spatial quality can make tourists
more satisfied with the tourism space and Lead to the desired spiritual and mental memory of
being at the destination and reproduction of tourism.
Methodology
The present study based on descriptive-analytical method has examined the pull factors and
indicators in Zanjan city in the mentioned ceremony and also has explained the role of these
factors in the development of religious tourism. The sample size was randomly completed with
160 sample questionnaires. The data collected were implemented in SPSS software and data
analysis were performed by using of t-sample statistical test, Pearson multivariate stepwise
regression test and simultaneous multivariate regression. The variables were used inculding
Space welfare services, space management, safety, law enforcement and security services and
media coverage services. The Cronbach's alpha value for the total research instrument indicators
was 0.77.
Results and discussion

The tensile indicators of Zanjan urban space with a positive average difference of 0.74
were higher than the set standard (number 3) but require the development of
infrastructure to create more desirable conditions. Among the spatial tensile indicators,
the national and international media coverage had the highest difference from the
standard and indicated a more appropriate situation,so that the difference between the
 Corresponding Author (Email: socialcapital2007@gmail.com)
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set average was equal to 1.25. Weak infrastructures such as parking, accommodation,
catering, transportation and so on have led to a decrease in the amount of difference
from the set standard and with a difference of 0.8 in the border edge of the set limit. As
in the two variables of parking and services Passenger, the average difference value is
negative and less than the standard limit. Therefore, paying attention to welfare and
transportation infrastructure is an inevitable necessity of urban space. Among the
variables, except for the three variables of safety and traffic control, passenger
transportation and parking services were in a low standard state that showed the
weakness of Zanjan's transportation services in supporting the ceremony. The examined
indicators were significantly related to each other at the 95% confidence level and
performed well with each other.This indicated the dependence of the indicators on each
other and the qualitative decline of the indicators leads to the qualitative decline of the
tensile capacity of the urban space. Based on the results of multivariate regression,
spatial tensile indicators separately explained more than 60% of religious tourism and
were effective on each other. Thus, the variance of the total indicators explaining
religious tourism was 100%. An examination of the effectiveness of the four spatial
tensile indicators on the religious tourism development index in multivariate regression
showed that the impact of indicators on tourism development was significant and close
to each other and mainly more than 37% were effective on the development of religious
tourism. However, the greatest effect was related to the welfare service index, which in
the above studies, the weakness of this index compared to other indicators was evident.
It is necessary to review the welfare services index of urban space and improve specific
programs by providing guides.
Conclusion
The results showed that the tensile indicators average of urban space in Zanjan were higher than
the set standard (number 3) and this factor was effective on increasing the number of tourists
with religious intentions. In the indicators of tensile quality of urban space, media coverage of
religious ceremonies in Zanjan city gained the highest quality in terms of tourists. According to
the results of T-single sample statistics, out of 25 tensile variables of city space, 22 were higher
than the standard and all variables had a significant level of acceptance. Lack of parking space
for tourists, lack and drop of transportation system and passenger movement quality as well as
traffic control weakness have led to a decline in the tensile quality of urban space in providing
tourist welfare services. It is necessary to plan, modify and prepare the above-mentioned items,
such as using the space of public-government offices and institutions, providing temporary
transport fleet from neighboring provinces, and smart traffic monitoring and control.
Keywords: Space Tensile, Tourism, Religion, Muharram, Zanjan.
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ارزیابی کیفیت کششی فضای شهری در توسعه گردشگری مذهبی
مطالعه موردی :مراسم عزاداری محرم شهر زنجان
اسماعیل دویران -1استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1399/04/16 :

تاریخ پذیرش1399/08/19 :

چکیده
گردشگری یکی از سریعترین صنایع درحالتوسعه در اقتصـاد جهـانی اسـت .گردشـگری مـذهبی یکـی از انـواع
گردشگری است که در زمره قدیمیترین و پررونقترین گونههای گردشگری بهویژه در ایران محسـوب میشـود.
پژوهش حاضر باهدف بررسی کیفیت کششی فضاهای شهری در دهه محرم شهر زنجـان و اثـرات آن در توسـعه
گردشگری مذهبی نگارش یافته است .روش تحقیق پژوهش از نوع توصیفی -تبیینی با ماهیـت کـاربردی اسـت.
روش گردآوری دادهها به شیوه کتابخانهای و میدانی بوده است که در جامعه آماری گردشگران غیربومی با حجـم
نمونه  160مورد انجامیافته است .روش تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از آزمون آمـاری رگرسـیون چنـد متغیـره
گامبهگام ،تی تک نمونهای و پیرسون بوده است که برای شاخصهای خـدمات رفـاهی ،مـدیریت فضـا ،ایمنـی،
انتظام و امنیت و پوشش رسانهای فضا انجامگرفته است .نتایج آزمون رگرسیون ،پیرسون و تی تـک نمونـهای در
گردشگران مذهبی شهر زنجان نشان میدهد شاخصهای کششی کیفیت فضای شهری در شـهر زنجـان از حـد
استاندارد تعریفشده باال بوده و این شاخصها بهصورت پیوسته با همدیگر مرتب و عملکـرد یافتهانـد .همچنـین
نتایج نشان میدهد علیرغم جدا بودن شاخصها از همدیگر میان اثرگذاری آنها بـر توسـعه گردشـگری مـذهبی
شهر یکسان بوده و خدمات رفاهی مستقر در فضا اثرگذاری بیشتری بر توسعه گردشگری مذهبی دارد.
واژگان کلیدی :کشش فضا ،گردشگری ،مذهب ،محرم ،زنجان.
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Email: socialcapital2007@gmail.com
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مقدمه
بر اساس آمار سازمان گردشگری جهانی در سال  2018حدود  1.4میلیارد نفر مسافرت کردهانـد کـه ایـن رقـم نشـان از
روندی افزایشی تقاضا برای گردشگری بینالمللی در تمامی نقاط جهان دارد ( .)Unwot,2018جدیدترین گزارش بارومتر
سازمان جهانی گردشگری نشان میدهد تعداد گردشگران ورودی بینالمللی در سه ماه نخست سال  2019میالدی نسبت
به مدت مشابه سال قبل  4درصد رشد داشته است .بر این اساس رقم گردشگری خارجی ورودی به کشور ایران در سـال
 2017برابر  4.86میلیون نفر بوده است ( .)Unwot,2019این در حالی است کـه بـر اسـاس دادههـای سـازمان میـراث
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری ایران در اوایل سال ( 2019منتهی به اسفند  )1397بیش از  7.8میلیون نفر گردشـگر
خارجی وارد کشور شدهاند .یکی از انواع گردشگری در مقیاس جهانی ،منطقهای ،ملی و محلی کـه دارای ابعـاد هـویتی-
دینی است گردشگری مذهبی است که در زمره قدیمیترین و پررونقترین گردشگریهای گذشته و حـال حاضـر جهـان
میباشد ( .)Ajit,2004:2بر اساس مطالعات سازمان جهانی گردشگری ساالنه بیش از  600میلیون نفر باانگیزه مذهبی و
معنوی در جهان سفر میکننـد (مـالزم حسـینی و همکـاران .)124 :1396 ،بـر اسـاس آمـار سـازمان میـراث فرهنگـی،
صنایعدستی و گردشگری ایران بیش از  80درصد گردشگران خارجی وارده در سال  1397بـه ایـران دارای انگیـزه سـفر
فرهنگی -مذهبی میباشند (سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدسـتی و گردشـگری کشـور .)1398،در گردشـگری مـذهبی
جاذبههای نظیر زیارتگاهها ،امامزادهها ،مساجد ،کلیسا ،آیینها و مراسم مذهبی عامل جذب گردشگر به مکان مورد بازدید
هستند (حاتمینژاد و همکاران .)60 :1395 ،این نوع گردشگری شکلی از گردشگری است که بر موانع اقلیمی غلبه دارد و
با تغییرات فصلی و تحوالت آب و هوایی تعداد آن چندان دچار تغییر نمیشود (فیضآبادی و وزیـری .)2 :1390،جـدای از
دادههای مزبور تعداد سفرهای داخلی با مقصد گردشگری مذهبی بهطوری است کـه امـاکن مـذهبی واقـع در شـهرهای
مختلف مانند مشهد ،شیراز ،قم بیشترین زائران را در طول سال به خود اختصاص داده و رقمی بـالغبر  20میلیـون نفـر را
شامل میشود .دراینبین ،مراسمهای دینی -مذهبی موردی و مقطعی که در شهرهای مختلف کشور برگزارشده و پذیرای
گردشگران داخلی و حتی خارج از کشور است ،توانسته است نقـش اساسـی را توسـعه فضـاهای شـهری بـه وجـود آورد.
حالآنکه کدام عوامل و شرای وابسته به مراسم دینی -مذهبی منجر به توسعه فضای شهری شده و کیفیت کششی فضا
را تحت تأثیر قرار میدهد مسئله ای است که در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد .عواملی مانند کیفیت خدمات مورد
ارائه ،امکانات اقامتی و پذیرایی ،چگونگی برگزاری مراسم ،پوشش رسانهای ازجمله مواردی است که در کاهش یا افزایش
ضریب جذب گردشگران جای بررسی دارد.
یکی از مراسمهای مهم مذهبی کشور که مراسم عزاداری شهر زنجان بهویژه دسته عزاداری مسجد حسینیه و زینبیه
اعظم زنجان است که بهصورت دورهای هرساله در نیمه اول ماه محرم در فضای شهری زنجـان اتفـاق میافتـد و خیـل
عظیمی از جمعیت داخلی و حتی خارجی را بهسوی خود جذب میکند این مراسم که در فضای شهری باز اتفاق میافتد با
توجه به ماهیت برگزاری خود بر روی فضای شهری تأثیرگذار و از آن تأثیر میپذیرد .سطح و کیفیت برگزاری مراسم بـه
لحاظ ابعاد مختلف مانند نحوه ارائه خدمات ،نحوه برگزاری مراسم ،نحوه مدیریت کالبدی ،اجتماعی ،امنیتـی ،رسـانهای و
زیرساختی در افزایش گردشگران باانگیزه مذهبی اثرات چشمگیری را داشته است .بهطوریکه تمامی اقامتگاههـای شـهر
در دهه اول ماه محرم با ظرفیت کامل پذیرای جمعیت ورودی به شهر میباشند .این مقاله باهدف بررسی چگونگی رونق
گردشگری مذهبی در شهر زنجان پرداخته و عوامل کیفی مؤثر بر کشش فضـای شـهری جهـت گردشـگری مـذهبی را
بررسی می نماید .سؤال پژوهش حاضر این است که کدام عوامل کیفی بر افزایش ضریب کشـش فضـای شـهری بـرای
گردشگری مذهبی اثرگذار می باشد؟ عوامل کششی فضای شهری تا چه میزان بر توسعه گردشگری مـذهبی شـهر مـؤثر
عمل نموده و این عوامل چگونه با همدیگر عملکرد یافته و نحوه ارتباط آنها با همدیگر چگونه است؟ فرض پژوهش بـر
این است انسجام و یکپارچگی عوامل کششی فضای شهری منجر به افزایش ضریب جذب گردشگران مذهبی شده است.
عوامل کششی فضای شهری توأم با همدیگر و در ارتباط با هم عمل نموده و ارتباط معناداری بین عوامل کششی فضای
شهری در جهت ارتقاء گردشگری مذهبی وجود دارد .اثرگذاری شاخصهای کششی فضای شهری بر توسـعه گردشـگری
مذهبی شهر زنجان علیرغم تفاوتهای نسبی یکسان میباشد.
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پوراشرف و همکاران ( )1397در مقالهای با عنوان نقـش میانجیگرایانـه ادراك گردشـگران در تأثیرگـذاری تبلیغـات
کالمی بر قصد سفر به مقصدهای گردشگری مذهبی شهر مشهد ،بـا روش معـادالت سـاختاری و اسـتفاده از متغیرهـای
تبلیغات کالمی به این نتیجه رسید تبلیغات کالمی در شکلگیری ادراك و نگرش گردشگران به مقصدهای گردشگری و
تصمیم آنها به سفر نقش مهمی را ایفا میکند .عربشاهی و همکاران ( )1396در پژوهشی با تحلیل نقش عوامل رانشـی
و کششی در توسعه گردشگری مذهبی در شهر مقدس قم باهدف کاربردی و روش توصیفی و با استفاده از روش آزمـون
تی تک نمونهای و فریدمن به تأثیر عوامل انگیزشی رانشی و کششی و اولویتبندی آنهـا در توسـعه گردشـگری شـهر
مقدس قم پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مؤلفههای ایمان جو خودشکوفایی ،بودن با خانواده و گریز و استراحت
در بعد رانشی و دسترسی و جاذبههای مذهبی فرهنگی در بعد کششی ،در اولویت نیازهای انگیزشی گردشگران قرار دارند.
آیتی و همکاران ( )1395در مقالهای با عنوان بررسی تأثیر عوامل کالبدی شهری بر توسعه گردشـگری مـذهبی (مطالعـه
موردی؛ شهر شیراز) به روش توصیفی -تحلیلی با استفاده از متغیرهای عینی و ذهنی به بررسی اثرات عوامل کالبـدی در
گردشگری شهر شیراز پرداخته است .نتایج پژوهش نشان میدهد عوامل عینی نسـبت بـه عوامـل ذهنـی از تأثیرگـذاری
بیشتری بر توسعه گردشگری مذهبی در شهر شیراز برخوردارند و دو شاخص آرامش و لـذت بصـری بیشـترین تـأثیر را
داشتهاند درحالیکه امنیت بهعنوان شاخصی مؤثر ردیابی نشده است .آقاجانی و فراهانی فر ( ،)1394در مقاله گردشـگری
مذهبی ایران و عوامل مؤثر بر آن با روش بررسی محتوا و تحلیل متون به این نتیجه رسیده است که گردشگری از نگـاه
اسالم اهمیت بسیاری دارد و می توان آینده گردشگری مذهبی در ایران را مثبت ارزیابی کرد .درنهایت با توجـه بـه نتـایج
حاصل از برآورد اثر عوامل مؤ ثر بر میزان گردشگری مذهبی ،راهکارها و تدابیر الزم از سوی ایران بهمنظور بهرهگیـری از
فرصت های گردشگری مذهبی جهت افزایش درآمدهای ناشی از صنعت جهانگردی مـذهبی در ایـران بـهعنوان یکـی از
بهترین راههای خارج شدن از اقتصاد تکمحصولی نفت بیان خواهد شد .موسوی و سلطانی ( )1393در تحلیلی بـر نقـش
گردشگری مذهبی در توسعه شهری امام زاده جعفر (ع) شهر یزد با روش تحقیق توصیفی -تحلیلـی بـا تحلیـل شـبکه و
برنامهریزی استراتژیک به این نتیجه رسیده است شاخصهای گردشگری مذهبی با  0.306بیشترین تأثیر و شـاخصهای
مدیریتی با  0.081کمترین تأثیر را در توسعه گردشگری مذهبی امامزاده جعفر دارند .هوانگ و پیرس ( )2019در پژوهشی
با عنوان تصور گردشگران از مقاصد گردشگری مذهبی با بررسی معابد بـودایی کشـور چـین در فاصـله دو دوره  2014و
 2016به شناسایی چهـار نـوع از تصـور از مقبرههـایی بـودایی شـامل مقـدس باارزشهـای معنـوی بـاال ،فرهنگـی بـا
تاریخچههای طوالنی ،جذاب با ویژگیهای طبیعی و تجاری با مغازهها و رستورانها ادغام نمود .همچنین متوجه شد کـه
برداشت بازدیدکنندگان از مقصد حاوی واکنشهای شناختی و عاطفی شدید نسبت بـه سـایتهای بـودایی اسـت .دوران
سانچز ( )2018در مقاله ای با عنوان بررسی کتابشناسی گردشگری مـذهبی بـه بررسـی ادبیـات دانشـگاهی جهـانگردی
مذهبی پرداخته و با استفاده از دادههای پایگاه  ،WOSبا بررسی  103پژوهش صورت گرفته در سالهای اخیـر بـه ایـن
نتیجه رسیده است که پژوهشهای گردشگری مذهبی رو به توسعه بوده و در مرحلـه رشـد نمـایی قـرار دارد .کـوزاك و
رمینگنتون ( .) 2016در پژوهش خود با موضوع تأثیر رضایت گردشگر بر وجه مقصد گردشگر در مالورکای اسپانیا به ایـن
نتیجه رسیده است که دیدگاه گردشگران داخلی و خارجی از وجه مقصد گردشگر متفاوت است که ایـن تفـاوت از سـطح
فرهنگی و تحصیالت آنها ناشی میشود .وانگ و همکاران ( )2015در پژوهشی به بررسی انگیزه گردشگران مـذهبی در
کوه بودایست چین پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تجربه قبلی گردشگران بر انگیزه کسب باورهای مذهبی تأثیر
معناداری دارد .درحالی که میزان باور مذهبی گردشگری اثر معناداری هم بر انگیزه دستیابی به باورهـای دینـی و هـم بـر
آرامش ذهنی میگذارد .امین ( )2013در پایاننامه خود با عنوان گردشگری مذهبی در مصر (تجزیـهوتحلیل مـوردی) بـا
اشاره به برنامههای گردشگری مصر به نقش دولت مصر ،وزارت فضای داخلی و شهروندان عادی در توسـعه و پیشـرفت
گردشگری مذهبی مصر پرداخته و اختالفنظر احزاب سیاسی مذهبی درباره گردشگری مذهبی را تبیین نموده است.
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مبانی نظری
ریشه گردشگری را زیارت و سفرهای مذهبی دانستهاند که از دیرباز در زندگی نسل بشر بهمثابه یک وظیفه و یک اقـدام
پسندیده ،نسل به نسل ادامه داشته است ( .)Goeldner & Ritchie,2011:288ازآنجاکه گردشگری بهعنوان یک نیـاز
جســمی ،روحــی و فطــری انســانها ،در تمــامی مکاتــب الهــی بــهویژه دیــن اســالم موردتوجــه قرارگرفتــه اســت
( )Citi,2011:1به همین دلیل گردشگری در پهنه سرزمینهای مقدس ضرورت یافته اسـت تـا در دنیـای مـدرن ،ملـت
اسالمی نیز بتواند در رابطه بـا گردشـگری حرفـی بـرای گفـتن داشـته باشـد (آقاجـانی و فراهـانی فـرد .)44 :1394 ،در
گردشگری مذهبی از یک سو باور مذهبی نقش دارد و از سوی دیگر این گردشگران قبل از اینکه قصد سفر داشته باشـند،
انگیزههای مذهبی برای سفر دارند (معاون و همکاران .)140 :1396 ،ازآنجاکه جاذبـههای گردشـگری شـرط الزم بـرای
توسعه گردشگری هستند و هرچند عناصر ملموس و ناملموس در کشوری بیشتر باشد شانس موفقیـت آن بیشـتر خواهـد
بود (ضیایی و تراب احمدی .)75 :1391 ،ازجمله این جاذبهها گردشگری ،منابع فرهنگی غنی کشورها است که مبتنی بـر
گونههای گردشگری فرهنگی توسعه می یابد .در گردشگری فرهنگی از منابع مختلف ملموس و ناملموس زمان گذشـته و
حال استفاده میشود تا نیازهای گردشگران تأمین شود .بهعنوان نمونه آئینهای مذهبی را میتوان بهعنوان یک سیسـتم
مبادله بدوی طبقهبندی کرد ،که از طریق آن مردم میتوانند با دنیای کاملی ارتبـاط برقـرار کننـد .همـانطور کـه همـه
رویههای مذهبی در جغرافیا نقش دارند ،فضاهای حاصلشده از آن نیز نقش مهمی را ایفا میکنند بهطوریکه متخصصان
از این فضا بهعنوان فضای مقدس و آیینی نام می برند که توانسته در جذب مردم به سمت خود بسـیار مـؤثر عمـل کنـد
( .)Dora,2015بنابراین گردشگری مذهبی را بهعنوان زیرمجموعه گردشـگری فرهنگـی قلمـداد میکننـد کـه نمـایش
ویژهای از گردشگری فرهنگی است (یوسفی .)42 :1397،شارپلی و ساندرام گردشگری مذهبی را بهعنوان مسـافرتی کـه
بهوسیله ایمان یا دالیل مذهبی برانگیخته میشود مفهـوم میدهنـد (حسـینیپور و همکـاران .)111 :1395 ،گردشـگری
مذهبی آرامش بیشتری به انسـان مـدرن هدیـه داده و نقـش تسـکین بخشـی را ایفـا میکنـد (.)Czernek,2016:44
گردشگری مذهبی ،در مناطق مختلف دنیا اهمیت زیـادی دارد .لـورد ،فاطیمـا ،مدجوگوریـه در اروپـا ،مکـه در عربسـتان
سعودی ،کومب مال در هند و غیره ،هرساله میلیونها نفر در دنیا برای نیل به الوهیت و یـا در جهـت رسـیدن بـه اهـداف
روحانی خود از مکانهای مقدس بازدید میکنند (موسوی .)49 :1394،در بررسی گردشگران مـذهبی بـا دو گـروه مواجـه
هستیم .زائران باانگیزه مسافرت و انجام امور مذهبی بدون تبعیت از اوقات فراغت و گردشگران مذهبی که ضمن زیـارت
و شرکت در مراسم مذهبی از مکان دیگر نیز دیده میکنند (فیروزجائیان و همکاران .)147 :1393،بـاوجود یکـی دانسـتن
زیارت با گردشگری مذهبی در برخی متون ،گردشگری مذهبی را با زیارت نمیتـوان جـایگزین کـرد .چراکـه در زیـارت
کنشگر بهقصد زیارت به مکان مقدس مذهبی دین خود میرود .اما در گردشگری ممکن است یک مسلمان برای بازدیـد
از کلیسای تاریخی به شهر دیگری سفر کند .در گردشگری مذهبی هدف صرفاً اعمـال مـذهبی نیسـت بلکـه حضـور در
کنفرانسهای مذهبی ،مراسم مختلف فرهنگی -مذهبی نیز وجود دارد ( .)Mayer,2004:78سفرهایی که در ایام خـاص
به منظور زیارت و یا شرکت در مراسم مذهبی در کشورها و شهرهای مختلف صـورت میپـذیرد از ایـن جملهانـد مراسـم
پیادهروی اربعین حسینی در عراق ،مراسم عزاداری ساالر شـهیدان در دسـتههای عـزاداری ،مراسـم زیارتگـاه فاطیمـا در
لیسبون پرتغال ،مراسم حضور در مکه و  ....ازجمله این موارد هسـتند (جـوادی .)15-20 :1397 ،بـهطورکلی گردشـگران
مذهبی ،کنشگران فرهنگی هستند که برای زیارت اماکن ،آثار ،یادمانهای مذهبی ،انجام اعمال دینی و مذهبی ،ترویج و
آموزش گذران اوقات فراغت به مکانهای و مراکز مذهبی جهان سفر میکنند (محمدی و همکاران .)38 :1396 ،تئـوری
آمال مذهبی شهر نشان می دهد که کارشناسان مذهبی با تطبیق دادن مذهب مکان سکونتی خود حتـی اگـر مـدرن هـم
باشد به فراینـدهای شهرنشـینی پاسـ مناسـبی میدهنـد ( .)Zhang & Wei,2017:386بهطوریکـه سـاختار فضـای
سکونتی خود را متناسب با مذهب و اعتقادات دینی آرایش داده و از عناصری استفاده میکنند که تبیینکننـده مذهبشـان
باشد .تجربه ذهنی گردشگری مذهبی حاصل روند پرورش اجتماعی و درونـی شـدن وجـه دینـی گردشـگری اسـت .امـا
مضامین و محتویات خاصی که در پرورش اجتماعی اولیه بهصورت درونی در میآیند ،از جامعهای به جامعه دیگر متفـاوت
است (قنبری برزیان .)124 :1396 ،رسانهها با عملکرد ساخت ،حفظ تصویر و گسترش آن قادرند که محی گردشگری را
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پویــاتر کــرده و بــا قــرار گــرفتن بــر خطــوط تبلیغــاتی آنالیــن تــرویج گردشــگری در ســطح جهــانی را موجــب شــوند
( .)Cantenier,2015:302ویژگی مهم گردشگری مذهبی این است که فرهنگ ،باورها و اعتقادات مدرن و سـنتی را بـا
هم ترکیب میکند و باورها و اعتقادات گذشته را به حال پیوند میدهد .گردشـگری مـذهبی بامعنـای روحـانی و معنـوی
همراه است و مخاطب به دنبال ارضای نیاز معنوی و روحانی است ( .)Robinson,2006:65سانتوز پنج ویژگـی را بـرای
گردشگران مذهبی نام میبرد :داوطلبانه و بدون دستمزد بودن ،انگیزه دینی ،انگیزههای تکمیلی ،سـفر بـه مقصـد مکـان
مذهبی و سفر به مقصد یک فریضه دینی (.)Santos,2003:40

ویژگی گردشگری مذهبی
مراجعهکنندگان
انگیزهها
زمان مراجعه
مقصد
تکرارپذیری
طبقات اجتماعی و اقتصادی هدف
ویژگی طبیعی و اقلیمی هدف
قدمت و پایداری
ویژگی خاص

جدول شماره  .1ویژگیهای گردشگری مذهبی
توضیح
عموم مردم بهویژه با اعتقادات مذهبی قوی
زیارت ،انجام دادن اعمال مذهبی و مناسک دینی واجب و غیر واجب ،دیدن مراسم مذهبی اقوام و ملل مختلف یا
شرکت در آن ،فیض معنوی ،مالقات با بزرگان دینی ،آشنایی با ادیان ،ادای نذر
بدون محدودیت زمانی ،اما مراجعه بیشتر در مناسبتهای مذهبی و دینی
اماکن دارای قداست و مقام معنوی نظیر مقبره ائمه و بزرگان ،مساجد و کلیساها ،محل برگزاری مراسم و آیینهای
مذهبی
برخالف سایر انواع گردشگری ،دارای تکرارپذیری زیاد بهویژه در مورد مکان با قداست باال نظیر بارگاه امام رضا
(ع) و کربال
بدون محدودیت ،اما رایجتر در میان طبقات متوس و پایین
برخالف سایر انواع گردشگری ،مستقل از عوامل طبیعی و شرای اقلیمی ،هرچند ممکن است عامل تشدیدکننده
باشد.
قدیمیترین و ماندگارترین شیوه گردشگری
عامل پیوند و تعامل ملل و مذاهب ،مقام معنوی ،جنبههای معنوی و روحی ،تعمق باورهای دینی و ایمان فردی،
پیوند طبقات اجتماعی مختلف ،ایجاد چشماندازهای فرهنگی -مذهبی ،آثار سوء کمتر زیستمحیطی
منبع :حاتمینژاد و همکاران63 :1395 ،

منظور از عوامل کششی ،ادراك گردشگران از جذابیتهای منطقه گردشگری است .زیرسـاختهای گردشـگری ،جـو
مکان ،محی اجتماعی ،رفاه و آرامش گردشگر ،حملونقل ،توسعهیافتگی خدمات ،مشهور بودن منطقه گردشگری و سایر
عوامل مرتب ازجمله عواملی کششی هستند (حسینیپور .)112 :1395 ،عوامل کششی منجر میگردد تا گردشگران بهتـر
مقصد گردشگری خود را انتخاب کنند .کیفیت و تنوع عوامل کششی الگویی است که گردشگران را به حضـور مجـدد در
مکان ترغیب میسازد .در گردشگری مذهبی کیفیت برگزاری مراسم ،کیفیت عزاداری ،کیفیـت مکـانی و محیطـی فضـا،
کیفیت خدمات مختلف بهداشتی ،درمانی ،رسانهای ،پذیرایی ،اسکان مذهبی در انتخاب و حضور مجدد اثرگـذار میباشـد.
باوجوداینکه در گردشگری مذهبی عوامل معرفتی ،دینی و اعتقادی تأثیرگذاری بیشتری در انتخاب مقصد گردشگری دارد
ولی بااینحال عوامل روانی ناشی از فضای معنوی گردشگری همراه باکیفیت مکـانی -فضـایی میتوانـد رضـایت خـاطر
گردشگران از فضای گردشگری را محسوستر کرده و منجر به ایجاد خاطره معنوی و روحی مطلوب از حضور در مقصـد
شده و به بازتولید گردشگری منجر شود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر به روش توصیفی -تحلیلی به بررسی عوامل و شاخصهای کششی فضای شهر زنجان در مراسـم مزبـور
پرداخته و نقش این عوامل در توسعه گردشگری مذهبی را تبیین نموده است .روش گردآوری دادهها در پژوهش به شیوه
کتابخانهای ،اسنادی و میدانی میباشـد .بهطوریکـه جهـت تـدوین مبـانی نظـری ،شـاخصهای پـژوهش از مطالعـات
کتابخانهای در غالب کتب ،مقاالت ،پایاننامه و پژوهشها اسـتفاده گردیـد .جهـت بـه دسـت آوردن اطالعـات محـدوده
موردپژوهش نیز از روش میدانی با چارچوب مشاهده و پرسشنامه استفادهشده است .بـا توجـه بـه اینکـه جامعـه آمـاری
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پژوهش نامحدود و نامعلوم و شامل تمام گردشگران غیربومی (غیر ساکن شهر زنجان) حاضر در مراسم را شامل میشـده
است .لذا به دلیل عدم وجود اطالعات مناسب در خصوص تعداد گردشگران وارده و نامعلوم بودن حجـم جامعـه ،از روش
تعیین حجم نمونه در جامعه نامعلوم استفاده گردید .بهطوریکه با اسـتفاده از فرمـول زیـر و لیکـرت بـودن پرسـشنامه،
انحراف معیار آن برابر و از مقدار  0/66استفاده شد .این مقدار بیشینه انحراف معیار است .همچنین سطح اطمینان  %95و
دقت برآورد  0/01در نظر گرفته شد.

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

لذا حجم نمونه بهدستآمده برابر با  170نمونه بوده که در قالب پرسـشنامه تکمیـل شـد .از ایـن تعـداد  160نمونـه
پرسشنامه بهطور کامل و قابلاطمینان بررسی گردیده است .شاخصها پژوهش با توجه به مطالعات صورت گرفتـه در 4
بخش خدمات رفاهی (پذیرایی ،اسکان ،پارکینگ ،حملونقل ،بهداشت و درمان) مـدیریت (انسـجام نهادهـا ،همافزایـی و
هماهنگی نهادها ،مشارکت نهادها ،نظم زمـانی ،نظـم مکـانی -فضـایی ،نظـم عملکـردی) ،خـدمات ایمنـی -انتظـامی
(مناسب سازی معابر ،کنترل انتظامی و حضور مأمورین ،کنترل امنیتی محسوس و نامحسوس ،کنترل ترافیـک) و خـدمات
رسانهای -تبلیغاتی (برداشت مداوم رسانهای ،حضور خبرنگاران ،پوشش و انتقال رسـانهای خبرگـزاری ،پوشـش رسـانهای
شبکههای تلویزیونی ،صحنهآرایی بصری ،طراحی فضای دیـداری) تقسـیمبندی و موردبررسـی قـرار گرفـت (جـدول .)2
دادههای جمعآوریشده در نرمافزار  SPSSپیاده شده و با استفاده از آزمون آماری تی تک نمونهای (بـرای پاسـ سـؤال
عواملی کیفی مؤثر بر گردشگری مذهبی) آزمون پیرسون (برای سؤال نحوه ارتباط شاخصها با همدیگر و اثـر آنهـا بـر
هم) ،رگرسیون چند متغیره گامبهگام (برای تبیین سـؤال میـزان اثرگـذاری شـاخصها بـر توسـعه گردشـگری مـذهبی)
تجزیهوتحلیل دادهها صورت پذیرفت .روایی متغیرهای مورداستفاده پرسـشنامه حاصـل مطالعـات نظـری و بـهکارگیری
متغیرهای پژوهش توس پژوهشگران مختلف بوده است ،که بهصـورت خالصـه در جـدول  2مستندسـازی شـده اسـت.
همچنین پایایی پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ به دست آمد .مقدار آلفای کرونباخ برای مجمـوع شـاخصهای
ابزار پژوهش برابر با  0/77میباشد .این مقدار برای شاخص خدمات رفاهی فضا برابر با  0/71برای مـدیریت فضـا 0/68
خدمات ایمنی ،انتظامی و امنیتی برابر  0/85و پوشش رسانهای برابر  0/76میباشد که نشان از مطلوبیـت نسـبی پایـایی
ابزار پژوهش میباشد.
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جدول شماره  .2مستندسازی شاخصهای و گویههای کیفیت کششی فضای شهری در توسعه گردشگری مذهبی
شاخص

خدمات
رفاهی
فضا

مدیریت
فضا

خدمات
ایمنی،
انتظامی
و امنیتی
فضا

پوشش
رسانهای
فضا
شهری

گویه
خدمات
پذیرایی
خدمات
اسکان
مسافران
خدمات
پارکینگ
خدمات
حملونقل و
جابجایی
مسافر
خدمات
بهداشت و
نظافت
محی
خدمات
درمان و
سالمت
انسجام
عملکردی
نهادها
هماهنگی
نهادها
مشارکت
نهادها
نظم زمانی-
مکانی
مراسمها
نظم
عملکردی
کالبدی
فعالیتها
آرایش
مکانی-
فضایی
فعالیتها و
مراسم
مناسبسازی
معابر
چیدمان
مبلمان
کنترل
انتظامی
پوشش
رسانهای
شبکههای
مجازی
پوشش
رسانهای
خبرنگاران
پوشش
رسانهای صدا
پوشش
رسانهای
سیما
برداشت
مداوم
پوشش
رسانهای ملی
پوشش
رسانهای
بینالمللی
صحنهآرایی
بصری-
نمایشی

2012

1398

2015

1395

1395

1390

2017

کوبان

میرآبادی

کانتیمیر

پیری
عقدایی

عربشاهی

ضرغام
بروجنی

ژانگ

پیرعلی

*

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

*

1397

1394

1395

میرنجف
موسوی

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2005

1394

حاتمینژاد

راندفری

سلطانی

-

-

-

-

-

-

1394
آیتی

*
*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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محدوده موردمطالعه
شهر زنجان با جمعیت بالغبر  430هزار نفر به عنوان مرکز استان در نیمه شمال غربی کشور واقع گردیده است .این شـهر
با توجه به اعتقادات دینی -اسالمی بر خواسته از مکتب تشیع در برگزاری اعیاد و مراسم مختلـف اهلبیـت پیـامبر اکـرم
(ص) دارای شهره ملی و جهانی است .مراسم عزاداری ماه محرم این شهر و برگـزاری هیئتهـا ،عزاداریهـا در مسـاجد
مختلف شهر ،برگزاری دستههای عزاداری یوم العباس (حسینیه اعظم) در عصر تاسوعا ،زینبیه اعظم ،فاطمیون ،احمدیه و
مانند آن منجر گردیده است که این شهر بهعنوان شهر شور و شعور حسینی لقب گرفته و به دلیل مراسم عزاداری سـاده،
خاص ،بیآالیش و انبوه ،بهعنوان دهمین میراث فرهنگی کشور در اسفندماه سال  1387با حضور وزیر فرهنـگ و ارشـاد
اسالمی ثبت شود .دسته عزاداری حسینیه اعظم در عصر تاسوعای حسینی و زینبیه اعظم در فردای عاشورا زنجـان نمـاد
حضور خیل عظیمی از مردم برای بهرهمندی و عرض ارادت به سیدالشهدا و اصـحاب آن میباشـد .ایـن مراسـم دینـی-
آئینی شاهد حضور بیشمار گردشگران استانی ،استانهای دیگر و خارج از کشور میباشد کـه عمـدتاً بهصـورت پیوسـته،
دورهای و مکرر در این مراسم حضور یافته و هرساله با تبلیغات چهره به چهره و رسانهای ،گردشگران بیشتری را به شـهر
دعوت میکنند .بهطوریکه این مراسم عالوه بر بازتاب گسترده در رسانههای مجازی ،دیداری و نوشتاری ،شـاهد پخـش
زنده مراسم از شبکههای ملی و خارجی تلویزیونی است.

شکل شماره  .1نقشه محدوده برگزاری مراسم در شهر زنجان

بحث و یافتهها
نتایج حاصل از یافتههای عمومی پژوهش نشان میدهد که میـانگین سـنی گردشـگران  45سـال اسـت کـه  83درصـد
پاس دهندگان مرد و  17درصد زن میباشند .از تعداد  160نمونه بررسیشده حدود  58درصد پاسـ دهندگان گردشـگران
بومی استان (غیر ساکن شهر زنجان) 13 ،درصد استانهای همجوار 11،درصـد تهـران و البـرز 10 ،درصـد از اسـتانهای
غیرهمجوار و  8درصد نیز گردشگران خارج از کشـور ماننـد ترکیـه ،آذربایجـان ،عـراق ،پاکسـتان میباشـند .بـه لحـاظ
تحصیالت  15درصد گردشگران دارای تحصیالت زیر سیکل (سوم راهنمـایی) 44 ،درصـد دیـپلم و  43درصـد بـاالتر از
دیپلم میباشند 90 .درصد گردشگران بهصورت گروهی یا خانوادگی در مراسم حاضرشده و بیش از  53درصد دارای شغل
آزاد بودهاند .میانگین تعداد روزهای ماندگاری در شهر زنجان  1/65روز بوده که این تعداد برای گردشگران خارج از استان
 2/5روز و برای گردشگران خارج از کشور  3روز میباشد .تعداد دفعات حضور گردشگران در شهر زنجان جهت بهرهمندی
از مراسم مذهبی نیز بهطور میانگین  7/5بار است.
در جهت بررسی سؤال تأثیرگذاری عوامل کششی فضای شهری در گردشگری مذهبی ،ارتباط شـاخصها کششـی و
میزان اثرگذاری آنها در گردشگری مذهبی با فرض انسجام و یکپارچگی فضای شهری در توسـعه گردشـگری مـذهبی،
ارتباط پیوسته ،مرتب و معنادار شاخصهای کششی فضای شهری و میزان اثرگذاری آنها در توسعه گردشگری مـذهبی
شهر زنجان از مدل آماری تی تک نمونهای ،پیرسون و رگرسیون چند متغیره گامبهگام استفاده گردیده است.
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نتایج حاصل از بهکارگیری آزمون تی تک نمونهای برای شاخصهای چهارگانه در سطح اطمینـان  95درصـد نشـان
میدهد میانگین شاخصهای چهارگانه از حد استاندارد تعیینشده ( )Test value: 3باالتر میباشد .بهطوریکه امکانات
و خدمات رفاهی در مقایسه با دیگر شاخصها کمترین برخورداری و خدمات پوشش رسـانهای فضـای شـهری بیشـترین
سطح برخورداری را دارا میباشد .سطح معناداری بهدستآمده ضریب اطمینان  95درصد برای شاخصهای چهارگانه برابر
با  Sig:0/000میباشد که با توجه به پایین بودن از مقدار  ،0/05معناداری میانگین بهدستآمده ثابت میشـود .بررسـی
درونی شاخصها نشان میدهد در شاخص خدمات رفاهی ،متغیرهای ارائه خدمات و خدمات حملونقل و جابجایی مسافر
و در شاخص کنترل ایمنی ،انتظامی و امنیتی متغیر کنترل ترافیک و روانسازی پایینتر از حد استاندارد تعیینشده اسـت.
این موضوع نشان میدهد ضعف خدمات پارکینگ عمومی و حملونقل مسافر منجر به افت کیفیت خدمات رفـاهی شـده
است (جدول  3و  .)4درمجموع میانگین شاخصهای موردبررسی  3.75میباشـد .بـا توجـه بـه بـاال بـودن شـاخصهای
چهارگانه کیفیت کششی فضای شهری از حد استاندارد ( ،)test valu:3ضریب جذب گردشگری مذهبی با لحـاظ تعـداد
دفعات حضور گردشگران در مراسم مذهبی درحالتوسعه میباشد.
جدول شماره  .3نتایج آزمون تی تک نمونهای شاخصهای کشی فضای شهری در توسعه گردشگری مذهبی
Test Value =3
t

df

)Sig. (2-tailed

Mean
Difference

2/866
29/085
30/092
43/870
40/547

159
159
159
159
159

0/005
0/000
0/000
0/000
0/000

0/0885
0/7896
0/8406
1/2547
0/7437

شاخصها
خدمات رفاهی
مدیریت فضا
ایمنی ،انتظام و امنیت
پوشش رسانهای فضا
مجموع

95% Confidence Interval of
the Difference
Upper
Lower

0/0275
0/7360
0/7855
1/1982
0/7072

0/1495
0/8432
0/8958
1/3112
0/7796

جدول شماره  .4نتایج آزمون تی تک نمونهای متغیرهای کشی فضای شهری در توسعه گردشگری مذهبی
Test Value =3

شاخصها

خدمات
رفاهی

مدیریت
فضای
شهری

خدمات
ایمنی،
انتظامی
و امنیت
فضای
شهری

متغیرها
خدمات پذیرایی
اسکان گردشگران
خدمات پارکینگ در شهر
خدمات جابجایی مسافر
بهداشت و نظافت محی
ارائه خدمات درمانی و
سالمت
انسجام عملکردی مراسم
هماهنگی نهادها
مشارکت نهادها
نظم زمانی-مکانی مراسم
نظم عملکردی کالبدی
فعالیتها

t

df

Sig.
)(2-tailed

Mean
Difference

95% Confidence Interval of
the Difference
Upper
Lower

13/940
2/533
-21/861
-5/565
13/929

159
159
159
159
159

0/000
0/012
0/000
0/000
0/000

0/55
0/14
-1/15
-0/38
0/61

0/47
0/03
-1/25
-0/51
0/52

0/63
0/24
-1/05
-0/24
0/69

22/594

159

0/000

0/76

0/70

0/83

19/120
30/775
31/810
17/416

159
159
159
159

0/000
0/000
0/000
0/000

0/74
0/86
0/98
0/96

0/67
0/80
0/91
0/85

0/82
0/91
1/04
1/06

7/941

159

0/000

0/51

0/39

0/64

آرایش مکانی -فضایی مراسم
مناسبسازی معابر
چیدمان مبلمان
کنترل انتظامی
کنترل امنیتی

14/286
8/693
14/592
28/777
47/236

159
159
159
159
159

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

0/69
0/39
0/62
1/25
1/71

0/60
0/30
0/54
1/16
1/63

0/79
0/48
0/70
1/34
1/78

کنترل ایمنی -ترافیک

-2/502

159

0/013

-0/13

-0/22

-/03
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برداشت مداوم رسانهای
پوشش شبکههای مجازی
حضور پوشش رسانهای
خبرنگاران
پوشش رسانهای صدا
پوشش رسانهها سیما
پوشش رسانهای در سطح
ملی
پوشش رسانهای در سطح
بینالمللی
صحنه آرایش بصری نمایش

پوشش
رسانهای
فضا شهری

21/188
19/025

159
159

0/000
0/000

1/20
1/02

1/09
0/91

1/31
1/12

19/025

159

0/000

1/02

0/91

1/12

37/989
47/236

159
159

0/000
0/000

1/51
1/71

1/43
1/63

1/58
1/78

77/491

159

0/000

1/89

1/85

1/94

37/638

159

0/000

1/56

1/47

1/64

2/856

159

0/005

0/14

0/04

0/23

جهت تبیین رابطه شاخصها با همدیگر و میزان اثرگذاری و اثرپذیری آنها از آزمون پیرسون استفاده گردیـد .نتـایج
آزمون نشان میدهد شاخص خدمات رفاهی با شاخص مدیریت فضای شهری ارتباط معنـادار بـا همبسـتگی مثبـت دارد.
بهطوریکه با افرایش کیفیت مدیریت فضای شهری شاخص خدمات رفاهی نیز افزایش مییابد .شـاخص مـدیریت فضـا
ضمن ارتباط و همبستگی با شاخص خدمات رفاهی با هر دو شاخص خدمات ایمنی ،انتظامی و امنیتی و شاخص پوشـش
رسانهای در سطح اطمینان  95و  99درصد با مقدار سـطح معنـاداری کمتـر از  P-value:0/05دارای ارتبـاط معنـادار بـا
همبستگی مثبت می باشد .درنهایت شاخص خدمات ایمنی ،انتظامی و امنیتی نیز با شـاخص پوشـش رسـانهای در ارتبـاط
معنادار بوده و دارای همبستگی مثبت با سطح اطمینان  99درصد میباشد (جدول  .)5با توجه به نتـایج میتـوان گفـت از
مجموع شاخصها ،بهجز شاخص خدمات رفاهی که صرفاً با شاخص مدیریت فضا در ارتبـاط و همبسـتگی اسـت مـابقی
شاخصها در سطح معناداری  95یا  99درصد دارای همبستگی مثبت و ارتباط معنادار با همدیگر میباشـند .بنـابراین بـر
اساس نتایج آزمون پیرسون ،بهطورکلی شاخص ها با همدیگر دارای ارتباط معنادار ،پیوسـته و مـرتب بـه هـم بـوده و بـا
همدیگر عملکرد مییابند.
جدول شماره  .5نتایج آزمون پیرسون سنجش کیفیت کششی فضای شهری در توسعه گردشگری مذهبی
شاخص
خدمات رفاهی

آماره

خدمات رفاهی

خدمات مدیریتی

خدمات امنیتی -انتظامی

خدمات رسانهای

Pearson Correlation

1

)Sig. (2-tailed

.
160
(**)0/483
0/000
160
-/106
0/182

(**)0/483
0/000
160
1
.
160
(**)0/223
0/005

-0/106
182
160
(**)0/223
0/005
160
1
.

-0/136
0/088
160
(**)0/291
0/000
160
(**)0/570
0/000

N

160

160

160

160

Pearson Correlation

-0/136
0/088
160

(**)0/291
0/000
160

(**)0/570
0/000
160

1

N

مدیریت
فضای شهری
خدمات ایمنی،
انتظامی
و امنیت
فضای شهری
پوشش رسانهای
فضا شهری

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

)Sig. (2-tailed
N

.
160

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

برای سنجش میزان اثرگذاری شاخصها بر توسعه گردشگری مذهبی شهر زنجان از رگرسیون چند متغیره گامبـهگام
استفاده گردید .نتایج حاصل نشان میدهد ،شاخص مدیریت فضای شهری حدود  60درصد ( ،)R2:0/596مدیریت فضا و
خدمات ایمنی ،انتظامی و امنیتی  83درصد ( ،)R2:0/828خدمات رفاهی ،ایمنـی ،انتظـامی ،امنیتـی و مـدیریت فضـا 90
درصد ( ،)R2:0/907از واریانس متغیر وابسته توسعه گردشـگری مـذهبی را تبیـین و توجیـه میکننـد .شـایانذکر اسـت

دویران  /ارزیابی کیفیت کششی فضای شهری در توسعه گردشگری مذهبی …

91

مجموع شاخصهای چهارگانه تواما  100درصد ( )R2:1/000متغیر وابسته گردشگری مذهبی را تبیین کردهاند (جدول .)6
جدول شماره  .6نتایج رگرسیون چند متغیره گامبه گام تبیین متغیر وابسته گردشگری مذهبی و متغیرهای چهارگانه کشش فضای
شهری
Change Statistics
Model

1
2
3
4

R

0/772
)(a
0/910
)(b
0/952
©
1/000
)(d

R
Square

Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

R
Square
Change

F Change

df1

df2

Sig. F
Chang
e

0/596

0/594

0/14783

0/596

233/261

1

158

0/000

0/828

0/825

0/09692

0/231

210/555

1

157

0/000

0/907

0/905

0/07135

0/080

133/756

1

156

0/000

1/000

1/000

0/00000

0/093

1

155

0/000

/000
21608801759912500

مدیریت فضا a Predictors: (Constant),
انتظامی -ایمنی ،امنیتی خدمات ,مدیریت فضا b Predictors: (Constant),
رفاهی فضا خدمات ,انتظامی -امنیتی خدمات ایمنی, ،مدیریت فضا c Predictors: (Constant),
رسانهای فضا پوشش ,رفاهی فضا خدمات ,امنیت مدیریت فضا ،ایمنی ،انتظام و d Predictors: (Constant),
2160880175991200/0

در کلیت آمارههای بکار برده شده برای ارزیابی کیفیت کششی فضای شهری در توسـعه گردشـگری مـذهبی نشـان
میدهد:
 شاخصهای کششی فضای شهری زنجان با اختالف میانگین مثبت  0/74از حد اسـتاندارد تعیینشـده (عـدد )3
باالتر بوده و ولی نیازمند توسعه زیرساختها برای ایجاد شرای مطلوبتر است.
 در بین شاخصهای کششی فضا ،پوشش رسانهای ملی و بینالمللی بیشـترین اخـتالف از اسـتاندارد را داشـته و
وضعیت مطلوبتری را نشان میدهد بهطوریکه اختالف آن از حد میانگین تعیینشده برابر با  1/25میباشد.
 ضعف زیرساختها مانند پارکینگ ،اسکان ،پذیرایی ،حملونقل و غیره منجر گردیده است که مقـدار اخـتالف از
استاندارد تعیینشده کم شده و با داشتن اختالف  0/08در لبه مرزی حد تعیینشده قرار بگیرد .بهطوریکه در دو
متغیر پارکینگ و خدمات جابجایی مسافر مقدار اختالف میانگین منفی شده و کمتر از حـد اسـتاندارد تعیینشـده
میباشد .لذا توجه به زیرساختهای رفاهی و حملونقل ضرورت اجتنابناپذیر فضای شهری است.
 در بین متغیرها بهجز سه متغیر کنترل ایمنی و ترافیک ،خدمات جابجایی مسافر و پارکینگ در وضعیت پایین حد
استاندارد قرارگرفتهاند که نشان از ضعف خدمات حملونقل شهر زنجان در پشتیبانی از مراسم را دارد.
 شاخصهای موردبررسی عمدتاً با یکدیگر در سطح اطمینان  95درصد دارای ارتباط معنـادار بـوده و بـا یکـدیگر
عملکرد یافتهاند .این امر وابستگی شاخصها به همدیگر را نشان داده و افت کیفـی شـاخصها منجـر بـه افـت
کیفی ظرفیت کششی فضای شهری را سببساز میشود.
 بر اساس نتایج رگرسیون چند متغیره ،شاخصهای کششی فضا بهطور جداگانـه بـیش از  60درصـد گردشـگری
مذهبی را تبیین نموده و اثرگذار بر همدیگر میباشند .بهطوریکـه واریـانس مجمـوع شـاخصهای تبیینکننـده
گردشگری مذهبی  100درصد میباشد.
 بررسی میزان اثرگذاری شاخصهای چهارگانه کششی فضا بر شاخص توسعه گردشگری مـذهبی در رگرسـیون
چند متغیره نشان داد که تأثیر شاخصها بر توسعه گردشگری معنادار و نزدیک به هم بوده و عمدتاً بـیش از 37
درصد بر توسعه گردشگری مذهبی مؤثر میباشند .بااینحال بیشترین اثر مربوط به شاخص خدمات رفاهی است
که در بررسیهای باال نیز ضعف این شاخص در مقایسه با شاخصهای دیگر مشهود بود .ضروری است شاخص
خدمات رفاهی فضای شهری مورد بازبینی قرارگرفته و با تهیه راهبرها ،برنامههای مشخص بهبود یابد.
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نتیجهگیری
مطالعه گردشگری مذهبی بهعنوان نوعی از صنعت گردشگری نقش مهمی را در انتقال فرهنگ بـر خواسـته از اعتقـادات
دینی جامعه داشته و اثرات چشمگیری را در فضای جغرافیایی ،اقتصادی ،فرهنگی و محیطی برجای میگـذارد .ایـن نـوع
گردشگری به دلیل ماهیت تقدس مآبانه و التقاطی خود با مباح دین و مذهب ،توانسته است انگیزه بـیش از  40درصـد
گردشگران جهانی را به خود اختصاص داده و در کشورهای اسالمی مانند ایران بیش از  80درصد گردشگران ساالنه را به
خود اختصاص دهد .تمرکز مطالعات و پژوهشهای دانشگاهی در سالهای اخیر بر مباح گردشـگری مـذهبی نشـان از
تغییر روند و ساختار توجه به این نوع از گردشگری بوده و ضرورت برنامهریزی بر آن را بیشتر نمایان ساخته است .در این
راستا بررسی فضاهای گردشگری مذهبی ،ظرفیت و کشش فضاها در مقیاس شهری و برنامـهریزی بـرای ارتقـاء سـطح
کیفی و کمی فضاها جهت ایجاد فضای مناسب توأم با آسایش و مطلوبیت بـرای بهرهمنـدی گردشـگران الزم و اساسـی
است .این پژوهش باهدف بررسی عوامل تأثیرگذار کششی فضای شهری بر جذب گردشگر مذهبی در دهه محـرم شـهر
زنجان پرداخت .نتایج مطالعات نشان میدهد :میانگین شاخصهای کششی فضای شهری در شهر زنجان از حد استاندارد
تعیینشده (عدد  ) 3باالتر بوده و همین عامل در افزایش گردشگر بـا نیـت مـذهبی تأثیرگـذار میباشـد .در شـاخصهای
کیفیت کششی فضای شهری پوشش رسانهها از مراسم مذهبی شهر زنجان بیشترین کیفیت ازنظر گردشگران بوده است.
تبلیغات و پوشش مداوم رسانهای همزمان مراسم و فضای شهری در شبکههای مجازی ،نوشتاری ،دیداری و شنیداری در
قلمرو جغرافیایی محلی ،ملی و بین المللی منجر به ایجاد حس حضور در مبدأ شده و گرایش به حضور فیزیکـی در مقصـد
بهعنوان گردشگر را باالبرده است .بر اساس نتایج آماره تی تک نمونهای ،از  25متغیر کششی فضای شهر  22مورد از حد
استاندارد باالتر و همه متغیرها دارای سطح معناداری قابـلقبول میباشـند .کمبـود فضـای پارکینـگ و توقفگـاه خـودرو
گردشگران ،کمبود و افت کیفی سیستم حمل نقل و جابجایی مسافر و همچنین ضـعف کنتـرل ترافیـک منجـر بـه افـت
کیفیت کششی فضای شهری در تأمین خدمات رفاهی گردشگران شده اسـت .ضـرورت برنامـهریزی و اصـالح و تـأمین
موارد یادشده مانند استفاده از فضای ادارات و نهادهای عمومی -دولتی ،تأمین ناوگان حملونقـل از اسـتانهای همجـوار
بهصورت مقطعی و رصد و کنترل هوشمند ترافیک الزامی است .غالب شاخصهای کیفیت کششی فضای شهر با همدیگر
در ارتباط بوده و با همدیگر عملکرد یافتهاند بهطوریکه همبسـتگی شـاخصها بـا همـدیگر معنـادار و در جهـت مثبـت
میباشد .دراینبین صرفاً شاخص خدمات رفاهی همبستگی کمتری با سایر شاخصها دارد .شاخصهای کیفیـت کششـی
فضای شهری به طور یکسان بر گردشگری مذهبی اثرگذار بوده است اختالف فاصـله میـزان تأثیرگـذاری شـاخصها بـر
گردشگری مذهبی اندك میباشد .بااینحال خدمات رفاهی در فضای شهری بیشترین اثرگذاری بر گردشگری مـذهبی را
خواهد داشت .شاخصهای چهارگانه کیفیت کششی فضای شهری بهطور  100درصد واریانس متغیر وابسـته گردشـگری
مذهبی را تبیین کردهاند و ضرایب تعیین آنها در سطح اطمینان تعریفشده معنـادار میباشـد .ایـن امـر نشـان میدهـد
شاخصهای مزبور توجیهکننده گردشگری مذهبی شهر بوده و ارتقاء هر چه بیشتر آنها مقدار ضریب تعیین را بـاالبرده و
اختالف فاصله میان شاخصها را کاهش داده ،گردشگری مذهبی را تقویت خواهد کـرد .درنهایـت بررسـی شـاخصهای
مزبور در مراسم مذهبی شهر زنجان نشان میدهد که گردشگران مذهبی نسبت به خدمات ارائهشـده در فضـای شـهری
احساس رضایت نسبی داشته و تمایل به حضور مجدد در سالهای آتـی را دارنـد .مطالعـات نشـان میدهـد گردشـگران
باوجود نیت و قصد مذهبی حضور در مراسم ،در مواجه باکیفیت مناسب خدمات فضای شهری احسـاس لـذت و آسـایش
خاطر نموده و فضای معنوی و روحانی را بیشتر حس مینمایند .بررسی تطبیقی مطالعه حاضر با مطالعات پیشـین صـورت
گرفته نشان میدهد که یافتههای پژوهش حاضر متناظر و همراستا با یافتههای قبلی است .بـهعنوان نمونـه در پـژوهش
پور اشراف ( )1397تأثیر تبلیغات کالمی (دیداری و شنیداری) اثرگذار بر توسعه گردشگری میباشد .در پژوهش حاضر نیز
توجه به رسانه و تبلیغات رسانهای گسترده در سطح ملی و بینالمللی بر توسعه گردشگری مذهبی شهر زنجان مؤثر بـوده
است .در پژوهش آیتی و همکارانشان ( ) 1395نیز عوامل عینی اثرگذار بیشتری در مقایسه بـا عوامـل ذهنـی بـر توسـعه
گردشگری شیراز داشته و عوامل بصری نقش مؤثری را ایفا نموده است .در پژوهش حاضر نیز توجه به عناصـر چیـدمانی
فضا (المان های شهری) آرایش و پیراش فضای گردشگری ،نمایش بصری مناسب مراسم و توجـه بـه عناصـر مشـهود و
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قابل رؤیت عینی اثرگذار بر توسعه گردشگری بوده است .علیرغم اینکه در پژوهش میرنجف مسوی و سلطانی ( )1393بـه
تأثیرگذاری کمتر شاخصهای مدیریتی در توسعه گردشگری شهر یزد اشاره گردیده است ،در پژوهش حاضر بایـد اذعـان
نمود تأثیر شاخصهای مدیریتی فضا مانند انسجام ،مشارکت و یکپارچگی عملکردی برگزاری مراسم ،اثرگذاری بیشـتری
را توسعه گردشگری دارد .بهمانند پژوهش هوانگ و پیرس ( )2019که اثر خدمات رفاهی بر گردشگری معابد بودایی چین
را مؤثر در توسعه گردشگری میداند در پژوهش حاضر نیز خدمات رفاهی مورد ارائه به گردشگران بهعنوان ضعف اصـلی
توسعه گردشگری مذهبی شهر زنجان لحاظ شده و ضرورت تقویت آن اجتنابناپذیر لحاظ شده است .در پژوهش مـالزم
حسینی و همکارانشان ( )1396بر لزوم توجه به مراکز اقامتی و رفاهی در توسعه گردشگری مذهبی مشهد اشاره گردیده و
اولویت داده شده است .در پژوهش حاضر نیز توجـه بـه خـدمات رفـاهی ماننـد خـدمات اسـکان ،پـذیرایی از متغیرهـای
موردبررسی بوده و به آن اولویت توسعهای پیشنهاد گردیده است .همچنین در پژوهش یوسفی ( )1396نیز ضعف رضـایت
از خدمات رفاهی و کیفیت خدمات مورد ارائه برای گردشگران شهرستان بیرجند اشارهشده و شکاف بین اهمیت و رضایت
آن حاصل شده است .در پژوهش حاضر نیز موضوع میزان و نحوه ارائه خدمات رفاهی و خدمات پشتیبانی برای گردشگران
در لبههای مرزی حد متوس قرار داشته و لزوم توجه به آن تأکید شده است.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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Extended Abstract
Introduction
Iran is considered as one of the most important tourism hubs in the world. Iran can be located in
a suitable position of tourist attractions in Asia and the international level due to some features
which include a long-standing history in civilization and culture, nature and various climatic
conditions, and other features such as numerous sanctuaries. This study aimed to evaluate the
capacity and potential of tourism within the Birjand County. The research method is descriptiveanalytical using Reynard, Pereira, Vikor, Coopras, and Kapland techniques. The current study
examines the potential of urban tourism to consider the performance management of Birjand
County concerning the sustainable development of urban tourism through these variables. It also
seeks to provide practical approaches to improve the current situation using sustainable
development. The purpose is focused on evaluating the potential of urban tourism within
Birjand County. The findings can assist the urban managers to enhance the level of sustainable
development of urban tourism and increase local satisfaction as well as the satisfaction of
tourists with the least environmental damages.
Methodology
The research method is descriptive-analytical. Information gathering has been done using the
desk – field, and documentary based methods. Reynard, Pereira, Kapland, Coopras, and Vikor
techniques have been used for data analysis; so that Reynard and Pereira methods have been
used to examine the tourism parameters, and after summing up the results, the city has been
leveled and ranked based on the potentials and capabilities of tourism using multiple attribute
decision-making models, such as Kapland, Coopras, and Vikor techniques.
Results and discussion
According to the geographical location and the placement of various natural and human
attractions in Birjand County to attract domestic and foreign tourism, this county is one of the
important tourist sites within Iran and the southeastern region of the country. Therefore, this
study is designed based on the triple bottom line approaches of imaginary effects (economic,
socio-cultural, and environmental). The results obtained from the Reynard method can be
classified into three main sections: “The number of historical monuments” parameter with 2.8
points from the total maximum final point. It has achieved the highest scores among all the sites.
Also, this site has the highest score in most of the assaying among other parameters; so that it
was selected as the best parameter with the highest score in terms of various assays.
“Determination of the borders of the registered monuments” parameter in scientific values with
2 points and “the number of historical and natural monuments” in complementary values with
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1.9 points, place in the second and third positions, respectively. The results obtained using the
Pereira method to examine the tourism capabilities of Birjand County indicate that these two
parameters have a significant difference with others in terms of numbers. Therefore, they have
obtained a high score which includes “the number of registered historical and natural
monuments” with 13.37 points and “determination of the borders of the registered monuments”
with 11.08 points which is considered as the highest point among all the sites. In the second
position, “the number of historical and natural monuments” indicates the obtained score on this
site. In comparison with the previous parameter, this will be less severely exposed to changes
resulting from tourism development. Generally, the studied parameters have lower points in
terms of scoring. This indicates the necessity of fundamental evaluation of the capacities within
these sites concerning tourism planning and development. We have achieved the ranking level
of development in the tourism sector of Birjand County through the combination of rankings
obtained from Kapland, Coopras, and Vikor models. These investigations indicate that in
Birjand County, Birjand City is the central city, and also Khusf, and Mohammad Shahr are in
extra-development, development, and lower-development conditions in terms of tourism
potential.
Conclusion
The current study examines the tourism capabilities of Birjand County in terms of sustainable
tourism development. It also considers the performance management of Birjand County
concerning the sustainable development of urban tourism through these variables and provides
some practical approaches to improve the current situation using the development of the county.
The results from combining Reynard and Pereira tourism models indicate that “the number of
historical monuments”, “determination of the border of historical monuments”, and “the number
of historical and natural monuments” parameters with 13.37, 11.08, and 9.04 points have the
highest scores among all the sites which have obtained the maximum score of tourism
capabilities from 20 points using this method. Therefore, in comparison to other studied sites,
this parameter has a high potential to attract tourists in terms of scientific values and
complementary values. The implementation of sustainable spatial planning through educational
programs, entertainment, etc. can lead to poverty reduction and job creation in the scope of
attracting tourists and increasing tourism tours in desert areas, in particular for the residents of
Birjand County. We have achieved the ranking level of development in the tourism sector of
Birjand County through the combination of rankings obtained from Kapland, Coopras, and
Vikor models. These investigations indicate that in Birjand County, Birjand City is the central
city, and Khusf and Mohammad Shahr are in extra-development, development, and lowerdevelopment conditions in terms of tourism potential.
Keywords: Tourism, Sustainable Development, Reynard, Pereira, Vikor, Coopras, Kapland,
Birjand
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سنجش و ارزیابی توانهای گردشگری شهرستان بیرجند
علیاصغر عبدالهی -1استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
مسلم قاسمی  -کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
مهدی مرادی  -کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
تاریخ دریافت1399/04/17 :

تاریخ پذیرش1399/08/20 :

چکیده
صنعت گردشگری امروزه از اهمیت فوقالعادهای برخوردار شده است و به دلیل مزایایی که دارد توجـه دولتهـا و
مسئوالن ملی و محلی را به خود جلب کرده است .این تحقیق باهدف ،سنجش و ارزیـابی توانهـای گردشـگری
شهرستان بیرجند میباشد که با تکیهبر روش توصیفی  -تحلیلی و با استفاده از تکنیکهای رینارد  -پـری یـرا -
وایکور  -کوپراس و کپلند به دنبال دستیابی به این مهم میباشد .نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که شاخص
«تعداد آثار و بناهای تاریخی» در هر دو تکنیـک رینـارد و وایکـور بهتـرین وضـعیت را دارا میباشـد .در بررسـی
گزینههای موردبررسی نیز مشخص گردید که بیرجند ،خوسف و محمد شهر جایگاههای اول تا سوم را ازنظر توان
گردشگری شهرستان بیرجند در برگرفتهاند .درمجموع میتوان نتیجه گرفت در سـطح شهرسـتان ،شـهر بیرجنـد،
خوسف و محمد شهر به ترتیب دارای وضعیتهای ورا توسعه ،میان توسعه و فرو توسعه میباشـند .در پـی نتـایج
بهدستآمده ،پیشنهادهایی مشتمل بر افزایش کیفیت زیرساختها از جمله امکانات اقامت ،حملونقل و ،...توسـعه
امکانات بهداشتی ،استراحتگاهی ،تفریحی ،ورزشی و  ...در منطقه ،تشویق مـردم منطقـه بـه مشـارکت در جهـت
توسعه زیرساختها ،تجهیزات و تسهیالت گردشگری ،استفاده از مشارکت بخش خصوصی در احـداث تأسیسـات
گردشگری منطقه ارائه میگردد.
واژگان کلیدی :گردشگری ،توسعه پایدار ،رینارد ،پریرا ،وایکور ،کوپراس ،کپلند ،بیرجند.
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مقدمه
مراکز شهری به علت دارا بودن جاذبههای تاریخی و فرهنگی ،غالباً مقاصد گردشگری مهمی محسوب میشوند .شـهرها
با جاذبههای متنوعی همچون ،موزهها ،بناهای یاد بود ،سالنهای تئاتر ،استادیومهای ورزشی ،پاركها ،شـهربازی ،مراکـز
خرید ،مناطق با معماری تاریخی و مکانهایی مربوط به حوادث مهم یا افراد مشهور ،جاذب گردشگران بسـیاری هسـتند
(پاپلییزدی و سقایی )188 :1385 ،ازاینرو سازمان گردشگری در بیانیه مانیل ،گردشگری را نیاز اساسی در هـزاره سـوم
معرفی کرده است .مدیریت گردشگری اکنون به فعالیتی مهم بدل گشته است که جریـان کارهـا ،اقـدامهای اجتمـاعی و
تغییرات فضایی فراوانی را بهویژه در کشورهای اروپایی شکل میدهد (کازس )10 :1382،بر همین اساس تحقـق توسـعه
پایدار گردشگری در گرو سه رویکرد همهجانبه نگر و کل گرا ،آیندهنگر و مساوات گرا است .نگرش اول بر این باور اسـت
که توسعه هنگامی پایدار است که در بستر سیاسی ،اقتصادی و اکولوژیک مالحظه گردد .در رویکرد دوم ،برآورد احتیاجات
کنونی گردشگران ،جامعه میزبان و بهموازات آن محافظت از محی زیست و حفظ فرصتهای برابر برای آینـدگان مطـرح
است .در رویکرد سوم ،مساوات درون نسلی و فرا نسلی در استفاده از امکانات ،دادهها و منـابع مـوردنظر اسـت (تـوالیی،
 .)142 :1386دراینبین ایران از قطبهای مهم گردشگری در جهان به شمار مـیرود و بـا برخـورداری از سـابقه دیـرین
تمدن و فرهنگ ،طبیعت و شرای اقلیمی گوناگون و عوامل دیگـر از جملـه زیارتگاههـای متعـدد ،توانـایی قرارگیـری در
جایگاه مناسب نقاط پرجاذبه گردشگری در سطح آسیا و بینالمللی را داراست .ایران به لحاظ جاذبههای گردشگری ،تنـوع
گردشگری و تنوع صنایعدستی به ترتیب جزو  5 ،10و  3کشور اول جهان اسـت (زنگیآبـادی و همکـاران.)131 :1387 ،
ضرورت و اهمیت تحقیق ازاینجا ناشی میشود که؛ وجود جاذبههای متعدد طبیعی در مناطق بکر جنـوب و جنـوب شـرق
کشور خصوصاً در شهرستان بیرجند خود بهعنوان پتانسیلی جهت اشتغالزایی و جذب سرمایه و جلب گردشگران به شـمار
میرود .ازاینرو ضرورت توجه به این جاذبهها و پتانسیلها در شهرستان بیرجند ایجاب میکند که ضـمن توجـه بـه ایـن
مهم؛ گام اساسی جهت رونق گردشگری شهرستان نیز برداشته شود .ازاینرو محدوده موردمطالعه به این دلیل که سرشار
از جاذبهها و پتانسیلهای طبیعی و انسانی جهت توسعه صنعت توریسم در جنوب و جنوب شـرق کشـور بـوده و توانـایی
جذب سرمایه سرشار از این توانمندیها را در خود دارد و میتواند بهعنوان یک پایلوت گردشگری در این ناحیه از کشـور
نیز شناخته شود انتخاب و موردبررسی قرار گرفتهشده است .بر همین اساس جهت دستیابی به این اصل اساسـی؛ فرآینـد
کاری که قرار است انجام پذیرد ،در قالب سنجش شاخصهای مؤثر در گردشگری شهرستان بیرجند برگرفتهشـده از اداره
کل میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری؛ صورت گرفته بهگونهای که پس از جمعآوری کلیـه شـاخصها؛ هـر یـک
توس مدلهای متعدد گردشگری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته و درنهایت با استفاده از تکنیکهای تصـمیمگیری چنـد
شاخصه بخشهای مختلف شهرستان بر اساس هر یک از نتایج بهدستآمده رتبهبندی گردیدهاند.
لذا پژوهش حاضر به دنبال سنجش و ارزیابی توانهای گردشگری شهری است ،تا با ارزیابی ایـن متغیرهـا ،عملکـرد
مدیریت شهرستان بیرجند ،در رابطه با توسعه پایدار گردشگری شهری بررسی گردد و راهکارهای عملی در جهـت بهبـود
وضع موجود و درنتیجه توسعه شهر ارائه شـود .هـدف ،سـنجش و ارزیـابی توانهـا و پتانسـیلهای گردشـگری شـهری
شهرستان بیرجند میباشد .یافتههای پـژوهش حاضـر میتوانـد مـدیران شـهری را در بـاال بـردن سـطح توسـعه پایـدار
گردشگری شهری و افزایش رضایت محلی و همچنین رضایت گردشگران با کمترین آسیب محیطی ،یاری رساند.
بررسی ادبیات موضوع در این زمینه نشان میدهـد کـه کارشناسـان بسـیاری در داخـل و خـارج از کشـور در زمینـه
گردشگری و آثار آن تحقیق کردهاند :مهرگان و همکاران در سال  ،2012در مقاله خود به بررسی تـأثیر شـاخص توسـعه
انسانی بر گردشگران خارجی با استفاده از مدل با وقفه خود بازگشـتی1طـی دوره زمـانی  1967 -2007پرداختنـد .نتـایج
نشان میدهد رابطه مثبت و معناداری میان ورود گردشگران خارجی و شاخص توسعه انسـانی در کوتاهمـدت و بلندمـدت
وجود دارد .توحیدی اردهی در سال  ،2011به بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در کشورهای درحالتوسعه با اسـتفاده از

1. ARDL
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روش تحلیل -توصیفی میپردازد .یافتههای پژوهش نشان میدهند که با برنامهریزی استراتژیک کوتاهمدت و بلندمدت و
با استفاده از تواناییهای خاص و تولیدات گردشگری کشورهای درحالتوسعه ،اکثـر مشـکالت اقتصـادی میتواننـد حـل
شوند .حقیقت و همکاران در سال  ،1392در مطالعهای رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در منطقه منـا1را بـه
کمک رابطه علیت2و برآورد الگو برای دوره زمانی  1999 – 2009به روش اثرات ثابت3بررسی کردند .نتـایج بهدسـتآمده
نشان داد میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای منا ،رابطه علیت دوطرفه وجود دارد .رنج پور و همکاران در سال
 ،1390استفاده از روش جوهانسن -جوسلیوس رابطه بین درآمدهای حاصل از صـنعت توریسـم و تولیـد ناخـالص داخلـی
بدون نفت را در ایران طی دوره  1347 -1388موردبررسی قرار دادند .نتایج نشان میدهد که یک رابطـه هـم انباشـتگی
بلندمدت بین متغیرهای مذکور وجود دارد و توسعه صنعت گردشگری میتواند بهعنوان محرك تولید ناخالص داخلی و نیز
رشد اقتصادی کشور گردد Suraj .در سال  ،2010به بررسی تأثیر گردشگری بر توزیع درآمد با استفاده از اطالعـات بـین
کشوری4و روش دادههای تابلویی5میپردازد .نتایج نشان میدهند بخش گردشگری ،نـابرابری درآمـد ناخـالص در نمونـه
کشورهای مورداستفاده در این مطالعه را کاهش میدهد Arezki, Piotrowski .در سـال  ،2009بـا اسـتفاده از تکنیـک
متغیرهای ابزاری6بهصورت اطالعات بین کشـوری ،طـی دوره زمـانی  1980 – 2002بـه بررسـی اینکـه آیـا تخصـص
گردشگری ،استراتژی مناسبی جهت توسعه اقتصادی است ،پرداختند .نتـایج ،نشـاندهنده ارتبـاط مثبـت میـان تخصـص
گردشگری و رشد اقتصادی است Suraj .در سال  ،2009از تجزیهوتحلیل داده -سـتانده7جهـت تعیـین نقـش و اهمیـت
ارزشافزودههای اقتصادی مختلف ،درآمدها و اشتغال بر بخش گردشگری برای کشور رومانی طـی دوره زمـانی – 2005
 2000استفاده کرده است .نتایج ،نشانگر سهم مستقیم گردشگری بر تولید ناخالص داخلـی اسـت .همچنـین گردشـگری
بهطور غیرمستقیم از طریق اثر جریانی خروجی این صنعت بر خروجی سایر صنایع نیز مؤثر است.
مبانی نظری
گردشگری پایدار را نمیتوان جدا از مفهوم توسعه پایدار بح کرد ،بنابراین ،مفاهیم توسعه پایدار در بخش گردشگری ،در
قالب مفاهیم توسعه پایدار اقتصاد کالن ،قابل تبیین است؛ بر همین اساس گردشگری پایدار بر ضرورت استفاده و توسـعۀ
منابع گردشگری در مسیرهای سالم تأکید میکند (رحمانی .)44 :1389 ،ازایـنرو تـأثیر توریسـم در بسـیاری از کشـورها
بهعنوان یک محرك توسعه احساس میشود؛ بهعنوانمثال بخـش توریسـم در سـالهای اخیـر عامـل رشـد بسـیاری از
کشورها همچون بوتسوانا ،مالدیو و کیپ ورد بوده است ( .)WTO,21038:14به همین منظور توسعه پایـدار گردشـگری و
هماهنگ کردن اقدامات ،عالیق کلیه کسانی که دستاندرکار گردشگری هسـتند ،روابـ متقابـل و وابسـتگیهایی بـین
سازمان گردشگری و سایر سازمانها وجود دارد (محالتی )13 :1380،لذا دستیابی به توسعه گردشگری به عـواملی نظیـر
ساختار مناسب سازمانی ،برنامهریزی و آموزش نیروی انسانی ،قوانین و مقررات گردشگری و جذب سرمایه ،وابسته اسـت.
برای ایجاد توسعه پایدار و مناسب صنعت گردشگری ،وجود یک مدیریت توانـا و منسـجم و همـاهنگی بـین بخشهـای
دولتی و خصوصی ،بسیار حائز اهمیت است (مدهوشی و همکاران .)32 :1382،بهطورکلی گردشـگری میتوانـد بـهعنوان
یکی از راهکارهای علمی ،رهایی از اقتصاد تکمحصولی و متنوع سازی منابع ارزی باشد (صدری و همکـاران)5 :1386،؛
بااینحال گردشگری شهری هنگامی میتواند مفید واقع شود که در رابطه بـا دیگـر کارکردهـای شـهری باشـد .مفهـوم

1. MENA
2. Causality relationship
3. Fixed Effect
4. Cross- Section
5. Panel Data Model
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)7. Input-Outpute (I-O
8. world turism organism
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پایداری شهری دربرگیرنده تعامل عوامل محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی اسـت ()Sutcliffe,2009:11
پس میتوان گفت که صنعت گردشگری بهعنوان یکی از صنایع مهم توسعه پایدار در هـر جامعـهای محسـوب میشـود،
کـــه از تحـــرك بـــاالیی در تغییـــرات اقتصـــادی ،سیاســـی ،اجتمـــاعی ،شـــهری و محیطـــی برخـــوردار اســـت
( .)Ramkissoon & Nuncio,2008:48امروزه مهمترین سیاستهای گردشگری پایـدار شـهری را میتـوان ،ارتقـای
توسعه محلی و اصالح کیفیت زندگی جوامع میزبان؛ ترویج ویژگیهای فرهنگـی ،محلـی و تصـویر مقاصـد گردشـگری؛
هماهنگی بین نیازهای کیفیت تجارب گردشگری و کیفیت زندگی ساکنان؛ حفظ کیفیـت محی زیسـت کـه هـم جامعـه
میزبان و هم گردشگران به آن وابستهاند عنوان کرد (تقوایی و اکبری )49 :1388،زیرا این مهم کـه ایـن صـنعت اثـرات
گسترده و شگرف اجتماعی و فرهنگی بر ساختار اجتمـاعی جامعـه ،سـبک زنـدگی افـراد و اقتصـاد مقصـد دارد؛ توسـ
تحقیقات متعدد مورد اثبات قرارگرفتـه اسـت ()Gursoy et al,2010:386; Pérez, 2005:591; Gursoy,2004:501
بــر ایــن اســاس گردشــگری بــهعنوان جریــان انتقــال ثــروت ،منبــع درآمــد ،تبــادل ارز ،توســعه زیرســاختها
( )Sharpley, 2014:43میتواند مناسبترین گزینه برای توسعه جوامـع بـه شـمار آیـد ،چراکـه ایـن صـنعت قـادر بـه
تـــأمین منـــافع اقتصـــادی بـــاال بـــرای ســـاکنان محلـــی ( )Mehmetoglu,2001:96توســـعه مقاصـــد میزبـــان
( )Boo & Busser,2006:227و ارائـــه تجربـــهای کیفـــی و شـــناختی وســـیع بـــه بازدیدکننـــده میباشـــد
( )Lee,2009:12; Shrestha et al,2007:982; Lepp,2007:879که در همین راستا البته مطالعات فراوانی انجامشده
است ( .)Bigné et al,2005:297پذیرش و تأکید بر مشارکت جامعه در توسعه گردشگری داللت بر این واقعیت دارد که
ساکنین اغلب از فرآیندهای برنامهریزی ،تصمیمگیری و البتـه مـدیریت پروژههـای گردشـگری کنـار گذاشـته میشـوند
( .)Teye et al,2002:6بااینحال مطالعات حاکی از آن است که نگرش ساکنین و تـوازن ادراکـات آنهـا از هزینـهها و
منـافع گردشـگری عـاملی عمـده در رضـایت گردشـگر و بنــابراین جـذابیت کلـی منطقـه و موفقیـت صـنعت میباشــد
( .)Terzidou & Szivas,2008:12; Andriotis & Vaughan,2003:27در حقیقـت توسـعه گردشـگری موضـوع
منفعت رسانی به ساکنان بوده و درك چشمانداز ساکنان در تسهیل خ مشیگذاری که هزینههای این صنعت را کاهش و
منافع آن را افزایش میدهد و درنتیجه منجر به حمایت بیشتر ساکنان از توسعه صـنعت میشـود؛ بسـیار مفیـد میباشـد
( .)Prayag et al,2013:13این مطالعه نیز بر اسـاس رویکردهـای خـ پـایین سـهگانه1تـأثیرات تصـوری (اقتصـادی،
اجتماعی  -فرهنگی و زیستمحیطی) طراحیشده است.
روش پژوهش
روش تحقیق پژوهش توصیفی  -تحلیلی و گردآوری اطالعات نیز بهصـورت میـدانی  -کتابخانـهای و اسـنادی صـورت
گرفته است .بدین ترتیب که با مراجعه به محـدوده موردمطالعـه بهصـورت میـدانی بـه گـردآوری اطالعـات مربـوط بـه
گردشگری شهرستان پرداختهشده و با استفاده از روش کتابخانهای به گردآوری اطالعات نظری و اسـنادی در ارتبـاط بـا
موضوع پرداختهشده است .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از تکنیکهای رینارد ،پریرا ،کپلند ،کوپراس و وایکـور استفادهشـده
است بدین ترتیب که برای سنجش شاخصهای گردشـگری از تکنیکهـای رینـارد و پـری یـرا استفادهشـده و پـس از
جمعبندی نتایج بهدستآمده؛ با استفاده از مدلهای تصمیمگیری چند شاخصه کپلند ،کوپراس و وایکور بـه سـطحبندی و
رتبهبندی شهرستان بر اساس پتانسیلها و توانمندیهای گردشگری اقدام شده است .در ادامه شـاخصهای موردبررسـی
مطابق جدول ( )1آورده شده است.
ردیف
1
2
3
4
5

جدول شماره  .1شاخصهای تحقیق
واحد اندازهگیری
شاخص
اثر
تعداد آثار و بناهای تاریخی طبیعی و معنوی ثبتشده
اثر
تعیین حریم آثار ثبتشده
عدد
تعداد کارگاههای آموزش هنرهای سنتی
عدد
تولیدات و رویدادهای فرهنگی و معرفی و آموزش
اثر
تعداد محوطهها و تپههای تاریخی ثبتشده

تعداد در سطح شهرستان
215
91
10
2000
12
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6
7
8
9
10

طرح
تعداد پروژههای گمانهزنی و اکتشاف باستانشناسی تاریخی
نفر
تعداد گردشگران
مورد
تعداد اماکن و تأسیسات گردشگری
مورد
تعداد مناطق نمونه گردشگری
مورد
تعداد اماکن تاریخی و طبیعی دارای قابلیتهای گردشگری
مأخذ :اداره کل میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری1388 ،

99
6
350000
20
2
10

محدوده موردمطالعه
شهرستان بیرجند بین  31درجه و  20دقیقه تا  33درجه و  31دقیقه عرض شمالی و  57درجه و  57دقیقه تا  59درجـه و
 40دقیقه طول شرقی واقعشده است .این شهرستان از شمال به شهرستان قائنات و از شمال غرب به شهرستان سرایان،
از غرب به استان یزد ،از جنوب غرب به استان کرمان از جنوب شرق به شهرستان نهبندان ،از شرق به شهرستان سربیشه
و از شمال شرق به شهرستان در میان محدودشده است .شهرستان بیرجند با وسعت حدود  20033کیلومترمربع معادل 21
درصد بعد از شهرستان نهبندان بیشترین مساحت استان را به خود اختصـاص داده اسـت .شهرسـتان بیرجنـد از جاذبـه و
پتانسیلهای متعدد گردشگری برخوردار میباشد .از آن جمله؛ در این شهرستان دشتهای متعدد باصرفه اقتصـادی قـرار
دارند .از مهمترین این دشتها میتوان به دشت بیرجند ،جلگه ماژان ،سرچاه عماری ،خـور ،رزگ ،گلمیـران اشـاره کـرد.
برخورداری از مناطق حفاظتشده آرك و گرنگ؛ دارا بـودن گونـههای جـانوری شـاخص در منطقـه کـل و بـز؛ منطقـه
پیشنهادی حفاظتشده باغران؛ مجموعه نگارهای متعلق به دوران سوم زمینشناسی؛ تصاویر و کتیبههای مربوط بـه دوره
اشکانی و حیاتوحش حفاظتشده؛ همه و همه بیانگر توانهای گردشگری در شهرستان میباشند.

شکل شماره  .1موقعیت جغرافیایی شهرستان بیرجند

بحث و یافتهها
شهرستان بیرجند بهواسطه موقعیت جغرافیایی و قرارگیری جاذبههای متعدد طبیعـی و انسـانی جهـت جـذب گردشـگری
داخلی و خارجی؛ همواره از سایت مهم گردشگری در ایران و منطقه جنوب شرق کشور میباشد .بر همین اسـاس توسـعه
گردشگری ،موضوع منفعت رسانی به ساکنان بوده و درك چشمانداز ساکنان در تسهیل خ مشـیگذاری کـه هزینـههای
این صنعت را کاهش و منافع آن را افزایش میدهد و درنتیجه منجر به حمایت بیشتر ساکنان از توسعه صـنعت میشـود؛
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سـهگانه1

بسیار مفید میباشد ( .)Prayag et al,2013:14از همین رو این مطالعه نیز بر اساس رویکردهـای خـ پـایین
تأثیرات تصوری (اقتصادی ،اجتماعی  -فرهنگی و زیستمحیطی) طراحیشده است .در ادامـه بـه تجزیـهوتحلیل دادههـا
مطابق با روششناسی تحقیق خواهیم پرداخت .در ایـن بخـش تـالش میگـردد تـا بـه درك ارتبـاط بـین ویژگیهـای
گردشگری و ابعاد اقتصـادی ،اکولـوژیکی و فرهنگـی بـهمنظور عیارسـنجی گردشـگران بپـردازد لـذا در ارزش مکمـل،
شاخصهای اکولوژیک ،زیبایی ،اقتصادی و فرهنگی با تأکید بر شاخص (زمین  -تاریخی) در نظر گرفته میشود.

عیار

علمی

مکمل

جدول شماره  .2ارزیابی عیارهای ژئومورفوتوریستی علمی و مکمل بر اساس روش Reynard
توضیحات
شاخص
تعداد ابنیه تاریخی که نشان از قدیمت باالی شهرستان و گردشگر پذیری
تعداد آثار و بناهای تاریخی طبیعی و معنوی ثبتشده
آن دارد
مشخص نمودن حریم آثار تاریخی و گردشگری جهت محافظت از آنها
تعیین حریم آثار ثبتشده
افزایش تعداد کارگاههای آموزشی جهت بکار گیری نیروهای مشتاق جهت
تعداد کارگاههای آموزش هنرهای سنتی
ترویج هنرهای سنتی
تولید محصـوالت فرهنگـی و هنرهـای دسـتی و معرفـی آنهـا بـهعنوان
تولیدات و رویدادهای فرهنگی و معرفی و آموزش
فرهنگی شهرستان
تعــدد محوطــهها و تپــههای تــاری و گردشــگری در شهرســتان و جــذب
تعداد محوطهها و تپههای تاریخی ثبتشده
گردشگر
انجام اقدامات کشف و شناسایی آثار باستانی
تعداد پروژههای گمانهزنی و اکتشاف باستانشناسی تاریخی
وجود جاذبههای متعدد گردشگری الزمه افزایش تعداد گردشگران است
تعداد گردشگران
اماکن و تأسیسات رفاهی برای سکونت و اسکان گردشگران
تعداد اماکن و تأسیسات گردشگری
قرار گرفتن شهرسـتان در زمـره سـایتهای گردشـگری بهواسـطه وجـود
تعداد مناطق نمونه گردشگری
مناطق نمونه گردشگری
دارا بودن شهرستان از پتانسیل باالی اماکن تاریخی و طبیعی
تعداد اماکن تاریخی و طبیعی دارای قابلیتهای گردشگری
جدول شماره  .3عیارسنجی شاخصهای موردمطالعه به روش Reynard
کمیابی جغرافیای
شاخص
حفاظت
دیرینه
بودن
0/8
0/7
0/8
0/5
تعداد آثار و بناهای تاریخی طبیعی و معنوی ثبتشده
0/3
0/4
0/5
0/8
تعیین حریم آثار ثبتشده
0/5
0/6
0/6
0/1
تعداد کارگاههای آموزش هنرهای سنتی
0/4
0/4
0/5
0/4
تولیدات و رویدادهای فرهنگی و معرفی و آموزش
0/2
0/6
0/7
0/1
تعداد محوطهها و تپههای تاریخی ثبتشده
0/2
0/4
0/4
0/2
تعداد پروژههای گمانهزنی و اکتشاف باستانشناسی تاریخی
0/2
0/2
0/3
0/3
تعداد گردشگران
0/1
0/2
0/3
0/2
تعداد اماکن و تأسیسات گردشگری
0/2
0/2
0/2
0/2
تعداد مناطق نمونه گردشگری
0/4
0/5
0/6
0/4
تعداد اماکن تاریخی و طبیعی دارای قابلیتهای گردشگری

جمع
2/8
2
1/8
1/7
1/6
1/2
1
0/8
0/8
1/9

نتایج بهدستآمده از روش رینارد را میتوان در سه بخش اصلی طبقهبنـدی نمـود :شـاخص «تعـداد آثـار و بناهـای
تاریخی» با امتیاز  2/8از مجموع حداکثر امتیاز نهایی ،باالترین امتیاز را در کل سایتها به دسـت آورد .ایـن سـایت در
اغلب عیارسنجیها ،باالترین امتیاز را در میان سایر شاخصها در دیگر عیارها کسب نموده اسـت ،بهطوریکـه در سـایر
معیارها با باالترین امتیاز بهعنوان برترین شاخص از منظر عیارهـای مختلـف انتخـاب شـدند .درنتیجـه ایـن شـاخص،
توانهای زیادی در جهت جذب گردشگران از منظر ارزشهای علمی و ارزشهای مکمل در مقایسه با سایر سایتهای
موردمطالعه دارا میباشد و میتواند در صورت اعمال برنامهریزیهای فضایی پایدار در کاهش فقـر و ایجـاد اشـتغال در
1. the triple bottom line approach
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زمینههای جذب گردشگر و افزایش تورهای گردشگری مناطق بیابانی و کویری بهویژه برای ساکنان شهرسـتان بیرجنـد
در زمینههای جنبههای آموزشی ،تفریحی و ...کمک شایانی داشته باشد .بعدازاین شاخص ،در رتبه دوم شاخص «تعیـین
حریم آثار ثبتشده» در ارزشهای علمی با امتیاز  2و شاخص «تعداد اماکن تاریخی و طبیعی» در ارزشهای مکمـل بـا
امتیاز  1/9قرارگرفتهاند .بهاینترتیب این سایتها را میتواند همانند مورد قبل اما با شـدت کمتـری میتوانـد در توسـعه
اقتصادی منطقه نقش مهمی ایفا کند .در این قسمت ابعاد زیرساختی مانند دسترسـی ،و تجهیـزات مـورد ارزیـابی قـرار
میگیرد .جمع این دو ارزش ،قابلیت یک ژئومورفوسایت را در توسعه گردشگری نشان میدهد .درمجموع هـر چـه عـدد
حاصله به  20نزدیکتر باشد نشانگر پتانسیلهای باالی آن در برنامـهریزی در راسـتای گردشـگری دارد (مقیمـی:1391،
.)184
جدول شماره  .4ارزیابی عیارهای چهارگانه ژئومورفوتوریستی بر اساس روش Pereira
حداکثر امتیاز
شاخص
ردیف
ارزیابی علمی قابلیت ژئورمورفو سایتها
Ra
1
تعداد آثار و بناهای تاریخی طبیعی و معنوی ثبتشده
1
In
1
تعیین حریم آثار ثبتشده
2
Re
1
تعداد کارگاههای آموزش هنرهای سنتی
3
ارزیابی معیار مکمل در ژئورمورفو سایتها
Cult
1/50
تولیدات و رویدادهای فرهنگی و معرفی وام وزش
4
Eco
1/50
تعداد محوطهها و تپههای تاریخی ثبتشده
5
ارزیابی معیار استفاده در ژئورمورفو سایتها
Vi
1/50
تعداد پروژههای گمانهزنی و اکتشاف باستانشناسی تاریخی
6
Eq
1
تعداد گردشگران
7
Ou
1
تعداد اماکن و تأسیسات گردشگری
8
ارزیابی معیار محافظت در ژئورمورفو سایتها
In
1
تعداد مناطق نمونه گردشگری
9
Vu
22
تعداد اماکن تاریخی و طبیعی دارای قابلیتهای گردشگری
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

جدول شماره  .5عیارسنجی شاخصهای موردمطالعه به روش Pereira
ارزش
ارزش
ارزش
ارزش
ارزش
شاخصهای
محافظت
استفاده
مورفولوژیک
مکمل
علمی
موردمطالعه
تعـداد آثـار و بناهـای تـاریخی
1/25
4/24
7/88
2/88
5
طبیعی ثبتشده
2/5
2/83
5/75
2/75
3
تعیین حریم آثار ثبتشده
تعــداد کارگاههــای آمــوزش
2/5
2/97
5
1/5
3/5
هنرهای سنتی
تولیدات و رویدادهای فرهنگـی و
2/75
3/4
4/25
1
3/25
معرفی
تعــداد محوطــهها و تپــههای
1/25
2/27
6
1
3/25
تاریخی ثبتشده
3
1/78
3/55
1
2/55
اکتشاف باستانشناسی تاریخی
2/5
2/3
2/84
0/88
1/96
تعداد گردشگران
تعــداد امــاکن و تأسیســات
1/75
2/08
91/2
0/88
2/3
گردشگری
1/5
1/37
2/67
0/88
1/79
تعداد مناطق نمونه گردشگری
5/42
3/27
2/58
1/69
2/53
تعداد اماکن تاریخی و طبیعی

ارزش
مدیریتی

جمع

5/49

13/37

5/33

11/08

5/47

10/47

6/15

10/4

3/52

9/52

4/78
4/8

8/33
7/64

3/83

7/01

3/17
2/64

5/54
11/00

نتایج بهدستآمده از روش پری یرا در بررسی توانمندیهای گردشگری شهرستان بیرجند حاکی از این است که ،دو
شاخص منتخب با سایر شاخصها اختالف زیادی از جهت عددی دارند و درنتیجه امتیاز باالیی کسب کردهاند که شـامل
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شاخصهای «تعداد آثار و بناهای تاریخی و طبیعی ثبتشده» با امتیاز  13/37و «تعیین حریم آثـار ثبتشـده» بـا امتیـاز
 11/08که باالترین امتیاز در کل سایتها محسوب میشود که حداکثر امتیاز قابلیتهـای گردشـگری را در ایـن روش از
 20امتیاز کسب نموده است .در واقع این شاخصها در تمام ارزشها باالترین امتیاز را کسـب کـرده اسـت ،بهطوریکـه
ازنظر ارزش علمی با امتیاز  ،5ارزش مکمل با امتیاز  ،2/88ارزش استفاده با امتیاز  4/24و ارزش محافظتی با امتیاز ،5/42
درمجموع مستعدترین سایت برای برنامهریزی و توسعه گردشگری است که در آن میتواند با رعایت مسائلی که بیشتـر
بر روی پایداری تأکید دارند ،صورت گیرد .در رتبه دوم شاخص «تعداد اماکن تـاریخی و طبیعـی» قـرار دارد کـه امتیـاز
کسبشده توس این سایت است و همانند مورد قبل اما با شدت کمتری در معرض تغییرات حاصل از توسعه گردشـگری
قرار خواهد گرفت .بهطورکلی شاخصهای موردمطالعه ازنظر امتیازدهی از امتیازهای پـایینی برخوردارنـد و ایـن موضـوع
نشاندهنده نیاز به توجهات اساسی به قابلیتهای این سایتها در برنامهریزی و توسعه گردشگری است.
جدول شماره  .6شاخص سودمندی و تأسف حاصل از تکنیک وایکور
بخش
شهر
 Sشاخص تأسف
 Rشاخص تأسف
مرکزی
بیرجند
0/219
0/050
خوسف
خوسف
0/622
0/346
محمد شهر
0/504
0/444
جدول شماره  .7محاسبه شاخص ویکور ( )Qبرای هر گزینه
بخش
شهر
 Qمقدار
مرکزی
بیرجند
0/977
خوسف
خوسف
0/920
محمد شهر
0/759
جدول شماره  .8مرتب کردن گزینهها بر اساس مقادیر R ، Sو Q
بر اساس مقدار R
بر اساس مقدار S
0/977
مرکزی
0/050
مرکزی
0/219
مرکزی
0/920
خوسف
0/346
خوسف
0/622
خوسف
0/759
 0/444محمد شهر
محمد شهر
0/504
محمد شهر

بر اساس مقدارQ

جدول شماره  .7نتایج حاصل از مدل COPRAS
بخش
رتبه
شهر
درجه توسعهیافتگی
مرکزی
1
بیرجند
0/7444
خوسف
2
خوسف
0/0510
جدول شماره  . 8نتایج حاصل از مدل Kapland
بخش
رتبه
شهر
درجه توسعهیافتگی
مرکزی
1
بیرجند
0/8444
خوسف
2
خوسف
0/4510
3
محمد شهر
0/3478

با تلفیق رتبهبندیهای حاصل از مدلهای وایکور ،کوپراس و کـپ لنـد بـه رتبهبنـدی سـطح توسـعهیافتگی بخـش
گردشگری شهرستان بیرجند رسیدهایم.
جدول شماره  .9سطوح توسعهیافتگی شهرستان بیرجند در بخش گردشگری
درصد
وضعیت
دهستان
شهر
بخش
ردیف
القورات
باقران
1
شاخن
13/79
ورا توسعه
شاخنات
بیرجند
مرکزی
فشارود
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خوسف
2

خوسف
محمد شهر

کاهشنگ
براکوه
جلگه ماژان
خوسف
قلعه زری

میان توسعه
فرو توسعه
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44/82
41/37

شکل شماره  .2سطوح توسعهیافتگی شهرستان بیرجند در بخش گردشگری

نتیجهگیری
دستیابی به توسعه گردشگری به عواملی نظیر ساختار مناسب سازمانی ،برنامهریزی و آمـوزش نیـروی انسـانی ،قـوانین و
مقررات گردشگری و جذب سرمایه ،وابسته است .بر همین اساس برای ایجاد توسعه پایدار و مناسب صـنعت گردشـگری،
وجود یک مدیریت توانا و منسجم و هماهنگی بین بخشهای دولتی و خصوصی ،بسیار حائز اهمیت اسـت .لـذا پـژوهش
حاضر به دنبال بررسی و سنجش توانمندیهای گردشگری شهرستان بیرجند در رابطه با توسعه پایدار گردشگری است تا
با ارزیابی این متغیرها عملکرد مدیریت شهرستان بیرجند ،در رابطه با توسعه پایـدار گردشـگری شـهری بررسـی گـردد و
راهکارهای عملی در جهت بهبود وضع موجود و درنتیجه توسعه شهرستان ارائه شود .نتـایج حاصـل از تلفیـق مـدلهای
گردشگری رینارد و پری یرا نشان میدهد در بررسی توانهای گردشگری شهرستان بیرجند شـاخصهای «تعـداد آثـار و
بناهای تاریخی»« ،تعیین حریم آثار ثبتشده» و «تعداد اماکن تاریخی و طبیعی» بـه ترتیـب بـا امتیـاز  11/08 ،13/37و
 9/04باالترین امتیاز در کل سایتها محسوب میشود که حداکثر امتیـاز قابلیتهـای گردشـگری را در ایـن روش از 20
امتیاز کسب نموده است درنتیجه این شاخص ،توانهای زیادی در جهت جذب گردشگران از منظـر ارزشهـای علمـی و
ارزشهای مکمل در مقایسه با سایر سایتهای موردمطالعه دارا میباشد و میتوانـد در صـورت اعمـال برنامـهریزیهای
فضایی پایدار در کاهش فقر و ایجاد اشتغال در زمینههای جذب گردشگر و افزایش تورهای گردشگری منـاطق بیابـانی و
کویری بهویژه برای ساکنان شهرستان بیرجند در زمینههای جنبههای آموزشی ،تفریحی و ...کمک شایانی داشـته باشـد.
از طرفی با تلفیق رتبهبندیهای حاصل از مدلهای وایکور ،کوپراس و کپ لند به رتبهبندی سـطح توسـعهیافتگی بخـش
گردشگری شهرستان بیرجند رسیدهایم .این بررسیها نشان میدهد در شهرستان بیرجند ،شـهر بیرجنـد بـهعنوان مرکـز
شهرستان ،خوسف و محمد شهر در وضعیتهای ورا توسـعه ،میـان توسـعه و فـرو توسـعه ازنظـر توانهـای گردشـگری
شناختهشدهاند .در همین خصوص راهکارها و پیشنهادها ارائهشده شامل:
 افزایش کیفیت زیرساختها و توانهای اصلی گردشگری از جمله امکانـات اقامـت ،حملونقـل و ...خصوصـاً در
شهرهای خوسف و محمدآباد.
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 توسعه امکانات بهداشتی ،استراحتگاهی ،تفریحی ،ورزشی و  ...در مناطق دارای جاذبه گردشگری شهرستان.
 تشویق مردم منطقه به مشارکت در جهت توسعه زیرساختها ،تجهیزات و تسـهیالت گردشـگری جهـت ایجـاد
اشتغال در شهرستان
 استفاده از مشارکت بخش خصوصی در احداث تأسیسات و توانها و پتانسیلهای گردشگری منطقه.
تقدیر و تشکر

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
منابع
)1
)2
)3
)4

)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12

پــاپلی یــزدی ،محمدحســین و ســقایی ،مهــدی ( )1385گردشــگری (ماهیــت و مفــاهیم) ،چــاپ اول ،تهــران :انتشــارات
سمت.
تقــوایی ،مســعود و اکبــری ،محمــود ( )1388مقدمــهای بــر برنامــهریزی و مــدیریت گردشــگری شــهری ،چــاپ دوم،
اصفهان :انتشارات پیام علوی.
توالیی ،سیمین ( )1386مروری بر صنعت گردشگری ،چاپ اول ،تهران :انتشارات دانشگاه تربیتمعلم.
حقیقــت ،عل ـی؛ خرســندیان ،عبــدالخالق؛ عرب ـی ،حــامی ( )1392بررس ـی رابطــه علی ـت می ـان رشــد اقتصــادی و توســعه
گردشــگری در کشــورهای خاورمیانــه و شــمال آفریقــا ،سیاســتهای راهبــردی و ک ـالن ،دوره ،1شــماره  ،2صــص-108 .
.71
رحمــانی ،خلیــل ( )1389ارزی ـابی عملک ـرد امــاکن مــذهبی در توســعه روســتایی ،پایاننامــه کارشناس ـی ارشــد جغرافیــا و
برنامهریزی شهری ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس.
رنج پور ،رضا؛ کریمی تکـانلو ،زهـرا؛ نجفـی نسـب ،میرحجـت ( )1390بررسـی فرضـیه توریسـم منجـر بـه رشـد در ایـران
طی دوره  ،1388 -1347مجله تحقیقات اقتصادی راه اندیشه ،دوره ،16شماره  ،3صص .115 – 134
زنگیآبــادی ،علــی؛ محمــدی ،جمــال؛ زیرکبــاش ،دیبــا ( )1387تحلیــل گردشــگری داخلــی مطالعــه مــوردی :شــهر
اصفهان ،فصلنامه جغرافیا و توسعه ،دوره  ،4شماره  ،8صص.131-156.
صــدری ،مســعود؛ غــوابش ،عبدالقاســم؛ آبســته ،مونــا ( )1386بررســی توســعه صــنعت گردشــگری آثــار و نتــایج آن،
فصلنامه اقتصاد و توسعه ،زمستان  ،1386دوره  ،5شماره  ،25صص.8 -14 .
کــازس ،ژرژ و فرانســواز ،پوتییــه ( )1382جهــانگردی شــهری ،ترجمــه صــالحالدین محالتــی ،چــاپ چهــارم ،تهــران:
انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،دوره  ،6شماره  ،7صص.27-39 .
محالتی ،صالحالدین ( )1380درآمدی بر جهانگردی ،چاپ دوم ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی.
مدهوشــی ،مهــرداد و ناصــرپور ،نــادر ( )1382ارزیــابی موانــع توســعه صــنعت گردشــگری مطالعــه مــوردی :لرســتان،
فصلنامه پژوهشهای بازرگانی ،دوره  ،3شماره  ،28صص.13-18 .
مقیمــی ،ســید محمــد ( )1391ســنجش شــاخصهای حکمرانــی خــوب و نقــش دولــت الکترونیــک در ارتقــای آن،
فصلنامه مدیریت فناوری اطالعات ،سال سوم ،شماره  ،8صص.7-21 .

13) Andriotis, Kevin. & Vaughan, Remi. (2003) Urban Residents' Attitudes toward Tourism
Development, The Case of Crete, Journal of Travel Research, Vol. 42, No.5, pp.172-185.
14) Arezki, Reda. & Piotrowski, Jasmin. (2009) Tourism Specialization and Economic Development,
Evidence from the UNESCO World Heritage List, International Monetary Fund Working Paper,
Vol.9, No.6, pp.61-76.
15) Bigné Alcaniz, Enrique. & Sanchez Garcia, Isabel. & Sanz Blas, Silvia. (2005) Relationships Among
Residents' Place image, Evaluation of The Stay And Post-Purchase Behaviour, Journal of Vacation
Marketing, Vol.11, No.4, pp. 291-302.
16) Boo, Sozan. & Busser, Adam. (2006) Impact Analysis of a Tourism Festival on Tourists 'Destination
Images, Event Management, Vol. 9, No.4, pp. 223-237.
17) Gursoy, Daniyel. & Chi, Chals.& G abriyel, Dyer, P. (2010) Locals Attitudes toward Mass and
Alternative Tourism, The Case of Sunshine Coast, Australia, Journal of Travel Research, Vol. 49,
No.3, pp. 381-394.

105

 سنجش و ارزیابی توانهای گردشگری شهرستان بیرجند/ عبداللهی و همکاران

18) Gursoy, Dogan. & Roy, Denney. (2004) Host Attitudes toward Tourism, an Improved Structural
Model, Annals of Tourism Research, Vol. 31, No.3, pp. 495–516.
19) Lee, Teo. (2009) A Structural Model to Examine How Destination Image, Attitude, and Motivation
Affect the Future Behavior of Tourists, Leisure Sciences, Vol.31, No.3, pp. 215-236.
20) Lepp, Andy. (2007) Residents Attitudes towards Tourism in Bigodi Village, Uganda, Tourism
Management, Vol. 28, No.7, pp. 876-885.
21) Mehmetoglu, Mohammad. (2001) Economic Scale of Community-Run Festivals: A Case Study.
Event Management, Vol.7, No.3. pp.93-102.
22) Mehregan, Negin. & Kordbacheh, Hamid.& Akbari, Ali. (2012) Foreign Tourism and Human
Development in Iran. International Proceedings of Economics Development & Research, Vol.50,
No.11, pp. 15-18.
23) Pérez, Emili. & Aguilo, Nema. & Jaume Rodriguez. (2005) Host Community Perceptions A Cluster
Analysis, Annals of Tourism Research, Vol.17, No.4, pp. 586-599.
24) Prayag, Gorge. & Hosany, Simon. & Nunkoo, Rafael. & Alders, Tito. (2013) London Residents'
Support for the 2012 Olympic Games: The Mediating Effect of Overall Attitude, Tourism
Management, Vol. 36, No.12, pp. 629-640.
25) Ramkissoon, Hanna. & Nuncio, Rimo. (2008) Information Search Behavior of European Tourists
Visiting Mauritius, Tourism: An International Interdisciplinary Journal, Vol. 56, No.1, pp.7-21.
26) Sharpley, Rise. (2014) Host Perceptions of Tourism: A Review of the Research, Tourism
Management, Vol. 42, No.11, pp. 37-49.
27) Shrestha, Ransha. & Stein, Ted. & Clark, Jefry. (2007) Valuing Nature-based Recreation In public
Natural Areas of the Apalachicola River Region, Florida, Journal of Environmental Management,
Vol. 85, No.4, pp. 977-985.
28) Suraj, Peni. (2010) the Impact of Tourism on Income Inequality: An Econometric Assessment, the
UCLA Undergraduate Journal of EconomicsVol.8, No.7, pp. 47-99.
29) Surugiu, Clark. (2009) the Economic Impact of Tourism. An Input-Output Analysis, Institute of
National Economy (XIX), Vol. 29, No. 2, pp. 142- 161.
30) Sutcliffe, Linkoln. (2009) Development of a framework for assessing sustainability in new product
development, International conference on engineering design, Stanford university, stanford, CA,
USA, Vol.11, No.9, pp.121-132.
31) Terzidou, Merry. & Stylidis, David. & Szivas, Eric. (2008) Residents' Perceptions of Religious
Tourism and Its Socio-Economic Impacts on the Island of Tinos, Tourism and Hospitality Planning
and Development, Vol. 5, No.8, pp. 113-129.
32) Teye, Volgn. & Sonmez, Sosan. & Sirakaya, Eva. (2002) Residents' Attitudes toward Tourism
Development, Annals of Tourism Research, Vol. 29, No.1, pp. 79–105.
33) Tohidy Ardahaey, Farhad. (2001) Economic Impacts of Tourism, International Journal of Business
and Management, Vol. 6, No.8, pp. 206.
34) World Tourism Organization, 2013, Sustainable Tourism for Development, Guidebook.Vol,8, No.2,
pp.137-152.
35) Reynard, Eric. (2005) Géomorphosites ET paysages – In: Géomorphologie. Relief, processus,
Environnement, Vol.11, No.8, pp. 181-188.
36) Logan, Klark. & Francis, Jan. (2003) Does size matter? The influence of large clients on officelevel
auditor reporting decisions, Journal of Accounting and Economics 30 (December), Vol.8, No.12, pp.
375-400.

Journal of Urban Tourism
Vol.7, No.3, Autumn 2020
http://doi.org/ 10.22059/JUT.2020.282560.665

Identification and Analysis of the Effective Drivers on the Attraction of
Tourists to Iran's Natural Historical Gardens Case Study: Cheshmeh
Belqis Historical Garden of Choram City
Sedighe Kiani Salmi1, Farshad Falahati2.
1- Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Kashan University, Kashan, Iran
2- M.A student of Geography and Urban planning, Kashan University, Kashan, Iran
Received: 7 July 2020

Accepted: 10 November 2020

Extended Abstract
Introduction
The development of economic activities, population growth, increasing livelihoods,
environmental pollution, etc. have significantly increased the demand for the use of natural
environments and the need for tourism, and this has led to the increased demand of urban
residents for nature. In this regard, one of the types of man-made natural attractions that can be
used in tourism and leisure is natural man-made gardens that provide the human need for
contact with nature in urban environments. One of the most important effective factors on
tourism development is the accurate identification of effective components on tourism
development. Cheshmeh Belqis historical and recreational garden in Choram city, Kohgiluyeh
and Boyer-Ahmad province, with its suitable climate and variety of trees, is one of the major
promenades in the south of the country. By examining the dimensions of the factors affecting
the attraction of tourists to the historical and recreational garden of Cheshmeh Belqis, it is
possible for managers to improve the quality of the environment, enhance the quality of leisure
time and increase the positive environmental effects of tourism in the city of Choram by
strengthening the effective indicators on the development of tourism. Therefore, in this study,
the main factors and indicators of improving the attraction of tourists to the historical
recreational garden of Cheshmeh Belqis as a sample of historical recreational gardens in Iran
have been measured.
Methodology
The present research is analytical, descriptive and survey one. The collection of research data is
based on library, field and utilization of scientific resources of relevant organizations. The
statistical population is tourists who have traveled to this region and visited the historical and
recreational garden of Cheshmeh Belqis. Due to the uncertainty of the number of tourists
(statistical population), Cochran's formula has been used in an unknown community. By
calculating the variance of the primary sample; sample size was calculated to be 301 people.
The sampling method is random. The main data collection tool is a researcher-made
questionnaire with 9 general questions and 56 specialized questions. Data were analyzed by
using of t-test, Spearman correlation coefficient, factor analysis and structural equation
modeling in SPSS and AMOS software programs.
Results and Discussion
Examining the behavioral criteria of the local community in relation to tourists in the historical
recreational garden of Cheshmeh Belqis by using of t-test, shows that from the tourists' point of
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view, the behavior of the local community with tourists in this historical and recreational garden
is in a desirable situation, which can be considered as an effective factor on the continuation of
the tourism development process. Results of the environmental quality index of Cheshmeh
Belqis natural historical garden with a significance level of less than 0.05 along with the
negation of the upper and lower bounds of confidence levels for the variables of access to
suitable space for washing dishes, sports facilities, proper access to health services and the
children's playground shows that the mentioned indicators are in an undesirable condition and
need an accurate planning for optimal development. In terms of access road indicators, tourist
guide signs and transportation facilities, the situation is also assessed as unsuitable. Tourists
believe that in this tourism destination, the situation of specialized and trained employees to
introduce the area and the historical and recreational garden of Cheshmeh Belqis, the situation
of exhibitions to introduce other attractions of Choram city, evaluation of local and indigenous
festivals of handicraft, local food, Local songs and instruments and introducing local traditions
to tourists, the situation of information units in the tourist spots of Choram city and signposts to
guide tourists to the desired location also need to be planned for improvement.
Conclusion
The results of the research show that in the opinion of tourists, the historical recreational garden
of Cheshmeh Belqis is considered as a desirable attraction and among other tourist attractions, it
has a suitable condition. Its beautiful nature and historical background have made it popular
among tourists and it is considered as a popular attraction. Such that tourists' assessment of the
peaceful of the environment, the desirable green space, the platform and sitting areas, the
beautiful landscape and the climate of Belqis spring have been appropriate. This set of
conditions has also led to the loyalty of tourists. In the inferential results, tourists tend to re-visit
the garden and as a priority to choose from other attractions of the city, the historical
recreational garden of Belqis spring has been considered. The desire to recommend the Belqis
Spring Garden to friends and family has been another sign of tourists' loyalty. This issue has
been reflected in the importance of preserving this garden and maintaining it for future
generations.
Keywords: Developmental Drivers, Man-made Tourism Attractions, Structural Equation
Modeling, Systemic Attitude.
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شناسایی و تحلیل پیشرانهای مؤثر بر جذب گردشگران به باغهای تاریخی طبیعی ایران
مطالعه موردی :باغ تاریخی چشمه بلقیس شهر چرام
صدیقه کیانی سلمی -1استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
فرشاد فالحتی  -دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
تاریخ دریافت1399/04/17 :

تاریخ پذیرش1399/08/20 :

چکیده
در سالهای اخیر گردشگری و عوامل مؤثر بر جذب گردشگران در حوزههـای مختلـف موردبررسـی قـرار گرفتـه
است .رویکرد جغرافیایی به این مقوله با در نظر گرفتن همه ابعاد به نتایج تحقیق جامعیت میبخشد .در این مقاله
مؤلفههای مؤثر بر جذب گردشگران به باغهای تاریخی طبیعی ایران در نمونه موردی باغ تاریخی چشمه بلقـیس
شهر چرام مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته است .گردآوری دادههای تحقیق از طریق پرسشنامه محقق سـاخته
با  65گویه صورت گرفته است .جامعه نمونه تحقیق گردشگران ورودی به باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقـیس در
شهر چرام به تعداد  301نفر بوده است .برای انجام تحلیلهای آماری نظیر آزمون تی ،تحلیل عاملی و مدلسازی
معادالت ساختاری و پاس به سؤاالت پژوهش از نرمافزارهای  SPSSو  AMOSاستفادهشده است .نتایج تحقیق
نشان میدهد از بین شش عامل شناساییشده عامل اقتصـادی بـا بـاالترین اثـر 13/93 ،درصـد واریـانس بهبـود
وضعیت گردشگری در باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس را تبیین مینماید که این امـر نشـانگر اهمیـت و ارزش
عامل اول نسبت به عاملهای بعدی اسـت .عاملهـای مبلمـان فضـای بـاغ تـاریخی تفریحـی چشـمه بلقـیس،
اطالعرسانی و تبلیغات ،دسترسی و حملونقل ،امکانات و خدمات ،کیفیت محیطی و موقعیت با درصدهای تبیـین
 6/14 ،7/87 ،8/01 ،10/83 ،11/59و  4/89در جــذب گردشــگر و بهبــود وضــعیت گردشــگری در بــاغ تـاریخی
تفریحی چشمه بلقیش اثر داشتهاند .همچنین نتایج حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری با بار عاملی  0/71اثـر
مطلوبیت جاذبه گردشگری باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس بر وفاداری گردشگران را مورد تأیید قرار میدهد.
واژگان کلیدی :پیشرانهای توسعه ،جاذبههای گردشگری طبیعی انسانساخت ،مدلسازی معادالت ساختاری،
نگرش سیستمی ،چرام.
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مقدمه
صنعت گردشگری مسالمتآمیزترین جنبش بشری (عیسی لو و همکاران )554 :1396،و یکی از رویکردهای مهم و مـؤثر
در حوزه اقتصاد و از عوامل برجسته ارتباطی ،اجتماعی و فرهنگی در جهان محسوب میشود (زال و همکاران)38 :1399،
که بر پیشرفت دانش ،فرهنگ و اقتصاد تأثیر مستقیم دارد و بزرگترین صنعت جهان ازلحاظ اقتصادی محسوب میگردد.
گردشگری عاملی نوظهور و قدرتمند در دنیای امروز است و بهعنوان یکی از سه صنعت سودآور درجهیک جهان (حکمـت
نیا )72 :1399،و از جمله عوامل مؤثر در ایجـاد ارتباطـات فرهنگـی بـین کشورهاسـت (فروتنـی و صـالحی.)32 :1397،
همچنین گردشگری بهعنوان راهحل کاهش فقـر و توسـعه زیرسـاختها شناختهشـده اسـت ).(Evelyn et al,2020:1
بهگونهای که بر اساس آمار ارائهشده از سوی سازمان جهانی گردشگری بزرگترین منبع درآمد جهان در هـزاره جدیـد را
شکل داده ) (Tohidi,2011:13و از مهمترین صنایع در حال رشد و یکی از جریانهای جهانی است که امور اقتصـادی،
اجتماعی و فرهنگی را با هم ترکیب نموده است ) .(Holjeva,2003:131بر اساس گزارش  2018شورای جهانی سـفر و
گردشگری  323میلیون در سطح جهان بهطور مستقیم و غیرمستقیم در بخش گردشگری شاغل هستند (سازمان جهـانی
گردشگری )2018،و پیشبینی میگردد تا سال  2020میزان درآمد حاصـل از آن بـه  2000میلیـارد دالر در سـال برسـد
) .(WTO,2011:24بدین لحاظ بهمنظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی ،درآمدهای ارزی و نیز ایجاد فرصتهای
شغلی در کشورهای کمتر توسعهیافته ،گسـترش صـنعت گردشـگری از اهمیـت ویـژهای برخـوردار اسـت (علیاکبـری و
همکاران )157 :1397 ،و بسیاری از کشورهای جهان برای کسب منافع و مزایای افزونتر اجتماعی ،سیاسـی و اقتصـادی
) (Vanhove,2016:111در سیاستها و برنامههای کشوری به گردشگری ،در حکم ابزاری مؤثر در ادامه رونـد توسـعه
سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی توجهی ویـژه مصـروف میدارنـد (ختـایی و همکـاران .)9 :1390 ،گردشـگری را
میتوان «صنعت سفید» نام نهاد (صفوی و همکاران ،)22 :1396،زیرا برخالف اغلب صنایع تولیدی بـدون آلـوده سـازی
محی زیست انسانی است و در دنیای امروز به یکی از مهمترین فعالیتهای اجتماعی  -اقتصادی تبدیلشده است (رهنما
و رفیعی .)126 :1397،گردشگری میل به استفاده از فضا در اوقات فراغت باانگیزهها و اهداف متنوع را پدید مـیآورد کـه
در یک کلیت دربرگیرنده جریانی از سرمایه ،انسان ،فرهنگ و کنش متقابل بین آنهاست و ایجاد درآمد و اشـتغال بـرای
ساکنان محلی در عرصه فضای جغرافیایی از آثار آن میباشد ) .(Briedenhann & Eugenia,2004:75تأکید بر مقوله
اقتصادی در فضاهای جغرافیایی جهت توسعه و رفاه ساکنان محلی اهمیت گردشگری را دوچنـدان میکنـد و ایـن خـود
مستلزم سیاستگذاریهای اقتصادی و محیطی در سطح جهانی میباشد کـه بتـوان بـا تـأمین زیرسـاختهای موردنیـاز،
گردشگری در سطح جغرافیایی محدود را به امری جهـانی بـدل کـرد ( .)Sugiyarto & Adam,2003:699بـدین روی
امروزه در بین کشورها نیاز به تحلیل مسائل مربوط به فعالیت گردشگری از طریق بهکارگیری روشهای دقیـق کمّـی -
کــاربردی و منطقــی جهــت مــدیریت بهینــه نــواحی و مکانهــای گردشــگری بیشازپــیش احســاس شــده اســت
( .)Prato,2001: 328میتوان چنین گفت طی چهار دهه گذشته ،گردشگری از عمدهترین نیروهای سازنده جهـان بـوده
است که مزایای اقتصادی حیرت آوری برای جوامـع بـه همـراه داشـته و در معـامالت محلـی حـائز اهمیـت بـوده اسـت
( .)Tucker,2003:82بهنحویکه تقاضای روزافزون گردشگران برای اسـتفاده از جاذبـههای طبیعـی و بازدیـد از امـاکن
تاریخی  -باستانی ،فرهنگی و مذهبی بستر مناسبی را برای فراهمسازی امکانات رفاهی و توسعه گردشگری فراهم آورده
است (سیدعلی پور و اقبالی )149 :1390،که بهعنوان یکی از ابزارهـای اصـلی توسـعه در هـر ناحیـه ،میتوانـد ثـروت و
جمعیت را از مراکز تمرکز و ثقل صنعتی بهسوی روسـتاها و نقـاط طبیعـی جـذب کنـد (قنبـری و همکـاران.)16 :1394،
گردشگری در بستر محیطی صورت میگیرد که در دو حوزه طبیعی و فرهنگی  -اجتمـاعی (رحمـانی و همکـاران:1388،
647-665؛  .) Hakim & Nakagoshi,2008:158جاذبههای گردشگری آن را شکل میدهد و آن دسته از کشورهایی
که جاذبههای گردشگری مرتب با مناظر طبیعی ،فرهنگ و تمدنهای باسـتانی و آثـار تـاریخی و مـذهبی دارنـد ،دارای
استعدادها و تواناییهایی مؤثر در جـذب گردشـگران هسـتند ) .(Azizi et al,2011:25بـهکارگیری منـابع گردشـگری
مستلزم نگاهی همهجانبه و علمی میباشند ،چراکه با توجه به منـابع محـدود ،خواسـتهها بـرای بهرهمنـدی از آن بسـیار
میباشد و درصورتیکه برنامه ریزی و مدیریت خردمندانه در استفاده و بهرهبرداری از منابع گردشگری وجود نداشته باشد،
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زمینههای این بهرهمندی کاهش و در برخی موارد موجب اتالف منابع موجود هـم میشـود (ضـیایی و داغسـتانی:1389،
 .)115در روزگار اخیـر توسـعه فعالیتهـای اقتصـادی ،رشـد جمعیـت ،افـزایش مشـغلههای زنـدگی ،بـاال رفـتن سـطح
استانداردهای زندگی ،پدیده آلودگی در شهرهای بزرگ ،آلودگی صوتی و سایر آالینـدههای محی زیسـت سـبب افـزایش
چشمگیر تقاضا برای استفاده از محی های طبیعی و نیاز به گردشـگری شـده و ایـن امـر سـبب گردیـده تـا نیـاز مـردم
شهرنشین به طبیعت روزبهروز بیشتر گردد (شعبانزاده و همکاران .)2 ،1394 ،بدین لحاظ یکی از انواع جاذبههای طبیعـی
انسانساخت قابلاستفاده در گردشگری و پر کردن اوقات فراغت ،باغهای طبیعی ساخت دست بشر است که نیـاز انسـان
به تماس با طبیعت را در محی های شهری فراهم مینماید .در سرزمین پهناور ایران باغهایی وجود دارند کـه ازنقطـهنظر
هنر و معماری نمونههای باارزشی تلقی شده و باع ترویج هنـر بـاغ سـازی ایرانـی در دیگـر سـرزمینها و بهخصـوص
سرزمینهای اسالمیشدهاند (متدیّن .)51 :1389 ،این باغها جدای از غنای طبیعی به دلیل ارزشهای فضـایی کالبـدی و
تاریخی فرهنگی (ابوئی و جیحانی )107 :1391،در گردشگری حائز اهمیت هستند .درختان و سایه آنها از زیباترین تعابیر
بهشتی است که در باغهای ایرانی دیده میشود (انصاری و محمودینژاد )39 :1386 ،و سبب گردیـده باغهـای تـاریخی
ایران از گذشتههای دور موردتوجه بازدیدکنندگان باشند (عالیی .)16 :1394 ،یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بـر توسـعه
گردشگری ،شناسایی دقیق مؤلفههای اثرگذار بر توسعه گردشگری است (اسماعیلزاده و اسـماعیلزاده .)55 :1396 ،بـاغ
تاریخی تفریحی چشمه بلقیس در شهرستان چرام ،استان کهگیلویه و بویراحمد با برخورداری از آبوهوای مناسب و تنوع
درختان از تفرجگاههای بزرگ جنوب کشور است  .با بررسی ابعاد عوامل مؤثر بر جذب گردشگران به باغ تاریخی تفریحـی
چشمه بلقیس ،این امکان به مدیران داده میشود که با تقویت شاخصهای مؤثر بر توسعه گردشگری به ارتقـای کیفیـت
محی  ،افزایش کیفیت گذران اوقات فراغت و افزایش آثار مثبت زیستمحیطی گردشگری در شـهر چـرام اقـدام نماینـد.
همچنین افزایش درك این عوامل ،سیاستگذاران را در تدوین سیاستهای مؤثر ،برای افـزایش رقابتپـذیری و جـذابیت
مقصد کمک مینماید ( .)Chen & Tasi,2007: 1116; prideaux,2005: 5مهمترین عامـل در ایـن فرآینـد درك و
شناسایی عوامل رضایت و یا نارضایتی گردشگران است ) (Song et al,2012:462چراکـه سـطوح بـاالی رضـایتمندی
گردشــگران از مقاصــد گردشــگری تــا حــد زیــادی منجــر بــه بــاال رفــتن درآمــد ارائهکننــدگان خــدمات میشــود
( .)Agyeiwaah et al,2016:72در این پژوهش ،عوامل و شاخصهای اصلی بهبود جذب گردشگران بـه بـاغ تـاریخی
تفریحی چشمه بلقیس بهعنوان نمونهای از باغهای تاریخی تفریحی ایران موردسنجش قرارگرفتهاند .تالش بر این اسـت
به سؤاالت ذیل پاس داده شود:
 وضعیت معیارهای رفتاری جامعه محلی در ارتباط با گردشگران در بـاغ تـاریخی تفریحـی چشـمه بلقـیس چگونـهاست؟
 آ یا از نظر گردشگران باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس توانایی جذب گردشگران و شهروندان را داشته است؟ وضعیت پارامترهای کیفیت محیطی ،کیفیت دسترسی و امکانات ،اقتصادی و دسترسی و اطالعرسـانی بـاغ چگونـهاست؟
 مطلوبیت جاذبه گردشگری باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس چه اثری بر وفاداری گردشگران داشته است؟ اثرگذارترین عامل بر توسعه گردشگری در باغ چشمه بلقیس کدام است؟تحقیقات مدون بسیاری در زمینه عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری صورت گرفته که این نکته خـود از جهتـی
امتیاز محسوب میگردد؛ اما ماهیت تخصصی این پژوهشها بسیاری از زوایای پنهـان ،چندبعـدی و پیچیـده موضـوع را
کمرنگ جلوه میدهد .در پژوهشهای داخلی ابراهیمنیا سماکوش و همکاران ( )1392مقالهای با عنـوان «ارزیـابی نقـش
گردشگری شهری در توسعه اقتصادی-محیطی شهر بابلسر» به انجام رسانیدهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد گردشگری
در زمینه اقتصادی اثرات قابلتوجهی داشته و عالوه بر اشتغال و درآمدزایی سبب باال رفتن قیمتهـا و سـوداگری زمـین
شده است .لحمیان و همکاران ( )1392در مقاله «نقش مبلمان شهری در توسعه گردشگری شهر ساری» بیان میکند بـا
زیباسازی و باال بردن کیفیت فضا و مبلمان شهری در شهر میتوان شاهد جلب و جذب هـر چـه بیشـتر گردشـگر و نیـز
توسعه گردشگری بود .بوذری و همکاران ( )1392مقالهای با عنوان «تبیین نقش بازار بزرگ تهران در توسعه گردشـگری
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شهری تهران» به انجام رسانیدهاند .نتایج نشان میدهد ضعف کارکردی قابلتوجهی در رابطه با مدیریت و برنامه ریـزی
توسعه گردشگری (بازار بزرگ تهران) وجود دارد .زیاری و همکاران ( )1392مقاله بررسی عوامل مؤثر در توسـعه صـنعت
گردشگری شهری با تأکید بر عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران شهر نورآباد ممسنی» را به انجام رسـانیدهاند .نتـایج
حاکی از آن است گردشگران از بازدید شهر نورآباد در زمینه تأمین نیازهای هیجانی خود همچون وجود حس مهماننوازی
مردم با ضریب ( )0/746بیشترین رضایتمندی را داشتهاند .وارثی و صفرآبادی ( )1393مقالهای با عنـوان «نقـش عوامـل
اجتماعی گردشگری در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان)» ارائه کردهاند .نتایج حـاکی از آن اسـت
شاخص مدیریت فضایی گردشگری با ضریب  0/76درصد بیشترین و بهای خدمات گردشگری بـا ضـریب  0/63درصـد
کمترین سهم را نسبت به دیگر متغیرها در توان تبیین توسعه گردشگری شهر اصـفهان داشـتهاند .پوراحمـد و همکـاران
( )1394مقالهای با عنوان «بررسی نقش گردشگری در توسعه شهری کرمانشاه» ارائـه دادهانـد .در نتـایج مشـخص شـد
گردشگری شهر کرمانشاه با  11نقطه قـوت 11 ،نقطهضـعف 11 ،فرصـت و  10تهدیـد خـارجی مواجـه اسـت .حیـدری
سورشجانی (« )1396مدلسازی ساختاری عوامل مؤثر بر جذب گردشگران به پدیدههای گردشـگری مصـنوعی (مطالعـه
موردی :پارك و دریاچه چیتگر تهران)» را به انجام رسانیده است .نتیجه پژوهش حاکی از آن است عوامـل اجتمـاعی بـا
ضریب رگرسیونی  0/93و سطح معناداری  0/002بیشترین اثر را بر جذب گردشگران و بازدیدکنندگان داشته است .فـروز
احمد1و همکاران ( )2010در یک تحلیل تجربی «عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد تور در بنگالدش» را شناسـایی نمودهانـد.
در این تحقیق نه ویژگی مرتب با جنبههای مختلف گردشگری شامل کیفیت خدمات ،زیبایی طبیعی ،مقصد شناختهشده،
اقامتگاه مناسب ،تفریح ،ماجراجویی ،امنیت ،حملونقل مؤثر و کارآمد ،تـأمین امنیـت و کیفیـت غـذا و تسـهیالت خریـد،
به عنوان متغیرهای مستقل مورداستفاده قرار گرفت .نتیجه رگرسیون نشان میدهد اثر عوامـل کیفیـت سـرویس ،زیبـایی
طبیعی ،امنیت و تسهیالت خرید از نظر آماری قابلتوجه است که نشان میدهد  ٪24/6از تغییر در توضیح قصد انتخـاب
یک مقصد تور در بنگالدش را تبیین میکند .می لیزل دو پلسیس2و همکاران (« )2012عوامل محیطی اثرگذار بر تجربـه
گردشگران در پاركهای ملی آفریقای جنوبی» را مورد شناسایی قرار دادهاند .نتـایج کـاربرد تحلیـل عـاملی پـنج فـاکتور
محیطی را که بر تجربه گردشگران تأثیر منفی میگذارد را در قالب عوامل آلودگی ،محصول گردشگری ارائهشـده ،نقـض
تعهدات پارك ،مدیریت زیستمحیطی و برخوردهای گردشگری برآورد کرده است .تران فی هونگ3و همکـاران در سـال
( « )2016عوامل مؤثر بر جذب گردشگران خارجی به مقاصد اکوتوریستی در منطقه دلتـا مکونـگ4ویتنـام» معتقـد اسـت
عوامل مؤثر بر جذب گردشگران در  5عامل جذابیت خاص ،ادراك کنترل رفتاری ،ساکنین محلی ،شـرای اکولـوژیکی -
طبیعی و امکانات  -زیرساخت دستهبندی میگردد .جاویـد صـیداو و رمـا آدومیتـین )2016(5در تحقیـق خـود بـا عنـوان
«عوامل مؤثر بـر تصـمیمگیری گردشـگران محلـی در انتخـاب مقصـد :مـورد آذربایجـان» ،اعـالم داشـتهاند ،امکانـات
آرامشبخش ،امکانات متنوع گردشگری ،ویژگیهای زیستمحیطی ،منابع انسانی و قیمت ،ویژگیهای مهـم گردشـگران
محلی در انتخاب مقصد گردشگری است .مای گونـگ خونـگ و فـام آن نیـوئن« )2017(6عوامـل اثرگـذار بـر رضـایت
گردشگران از مقاصد گردشگری و تصمیم به بازگشت مجدد در شهر هوشی مین7ویتنام» را مطالعه نمودهاند .نتـایج ایـن
تحقیق به لحاظ تئوری و تجربی ثابت میکند که قصد بازگشت گردشگران بهطور مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـا رضـایت از
مقصد گردشگری به دنبال تفریحات و سرگرمیها ،محی طبیعی و جاذبههای فرهنگی و تاریخی مرتب اسـت .جاسـمین
آرایانا ( )2017در رساله کارشناسی ارشد خود «عوامل مؤثر بر جذابیتهای گردشگری ماالگا در اسپانیا» را مطالعه نمـوده
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است .محقق در تشریح نتایج بیان میکند علیرغم آنکه موضوع جذابیت یک موضوع بینرشـتهای اسـت کـه دانشـمندان
مختلف از ابعاد متفاوت به آن نگریسـتهاند امـا در حـوزه گردشـگری ،جـذابیتهای فرهنگـی در ایـن شـهر بیشـترین و
اثرگذارترین عامل در توجه گردشگران به ماالگا بوده است .جنسن1و همکاران ( )2017در پژوهشی بـه بررسـی «عوامـل
مؤثر بر رضایت و جذب گردشگران در جاذبههای گردشگری شمال نروژ» پرداختهاند .نتایج حـاکی از آن اسـت ادراکـات
شخصی ،تصویر ذهنی ،خدمات ارائهشده در مکانهای گردشگری و نوع استفاده از تکنولوژی در میزان جذب گردشـگران
به پدیدههای گردشگری مؤثر است .یاو سون2و همکاران ( )2018بر اساس دادههـای جمعآوریشـده از دادههـای رسـانه
اجتماعی به «ارزیابی اولویتهای گردشگران برای بازدید از نقاط دیدنی منطقه داپنگ چین» پرداخته است .نتایج تحقیـق
نهتنها یک سیستم رتبهبندی قابلاعتماد برای ارزیابی محبوبیت نقاط دیدنی گردشگران ارائه مینمایـد ،بلکـه یـک مـدل
اندازهگیری ابتکاری برای حمایت از برنامهریزی و سیاستگذاری برای منـاطق خـوشمنظره و دیـدنی طراحـی میکنـد.
پژوهش حاضر به دنبال مشخص کردن عوامل گوناگون اثرگذار بر بهبود وضعیت گردشگری و جذب گردشـگران در بـاغ
تاریخی تفریحی چشمه بلقیس است .تبدیل رو با پرهیز از نگاه بخشی و در نظر داشتن رویکردی سیستمی بـه شناسـایی
ابعاد گسترده و متفاوت اثرگذار بر جذب و رضایت گردشگران پرداخته است.
مبانی نظری
در چهارچوب دیدگاه سازی راهبردی برای دولتمردان و مدیران کالن صنعت گردشگری ،شناسـایی راههـای وصـول بـه
اهداف صنعت گردشگری ،بررسی میزان تسهیالت ،امکانات و خدمات گردشگری بهعنوان عناصر مؤثر بـر رضـایتمندی،
میزان وفاداری و تمایل به بازدید مجدد گردشگران میتواند نقطه عطفی در برنامه ریزی توسعه گردشگری باشد (کیانی و
بسحاق .)155 :1396،از سوی دیگر این واقعیت که بخش خدمات در حال تبدیلشدن بـه عامـل رقـابتی تعیینکننـده در
بازارهای جهانی است ،اهمیت آن را غیرقابلانکار میکند ) .(Birdogan,2009:114با افزایش سهم بخـش خـدمات در
کشورهای توسعهیافته و به دنبال آن کشورهای درحالتوسعه ،کیفیت خدمات ارائهشـده بـه مشـتریان در مرکـز مفـاهیم
بازاریابی بـرای سـازمانهای خـدماتی و از جملـه گردشـگری قـرار گرفتـه اسـت ).(Chun - Hsien Liu,2008:562
بهاینترتیب برای توسعه گردشگری وجود زیرساختهای مناسب ضروری است و بهویژه بـرای کشـورها و منـاطق کمتـر
توسعهیافته که اغلب زیرساختهای محدودتری دارند ،وجود و گسترش آن عاملی حیاتی به شمار مـیرود (لطفـی:1398 ،
 .)80با توجه به تعدد نیازهای گردشگری بهعنوان عوامل جذب و گسترش گردشگری ،توسعهاین بخش مستلزم شـناخت
نیازمندیها و تأمین آن از سوی مقاصد گردشگری است .بهگونهای که بر اساس این نیـاز و خواسـتهها ،منـاطق مختلـف
گردشگری با ویژگیهای منحصربهفرد شکلگرفته و نوع شانسیهای مختلفی از گردشـگری ارائـه گـردد (ابراهیمپـور و
همکاران .)73 :1390،این فرآیند نیازمند رویکردی نظام گرا نسبت به بخش گردشگری است تا از طریق ایجـاد و تـأمین
تسهیالت موردنیاز زمینه توسعه گردشگری را فراهم نماید .بدینوسیله با تأمین انتظارات و نیازهای گردشگران ،رضایت و
وفاداری آنان نسبت به مقصد ایجاد میگردد (همتی.)110 :1397،
رضایتمندی از مقصد گردشگری
رضایتمندی را میتوان واکنش مصرفکننده به ارزیابی اختالف ادراك بـین انتظـارات قبلـی و عملکـرد فعلـی محصـول
تعریف کرد که پس از مصرف آن محصول درك میشـود (همتـی و همکـاران .)191 :1393 ،رضـایتمندی گردشـگر بـر
انتخاب مقصد ،مصرف محصوالت و خدمات و تصمیم به بازدید مجدد تأثیر دارد .در حوزه گردشگری رضـایتمندی تـأثیر
مثبتی بر وفاداری گردشگر دارد ،بهنحویکه احتمال بازگشت آنها و توصیه مقصد به دیگران را افزایش میدهد (مهرابی،
 )50 :1395که این امر نیز در کسب اهداف اقتصادی چون افزایش تعداد گردشگران و میزان سـود ،کمککننـده خواهـد
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بود .در نتیجه عموماً ارتباط مثبتی بین رضایت گردشگر و کسب موفقیت بلندمدت اقتصادی در مقصد گردشـگری وجـود
دارد (اردکانی و همکاران.)14 :1392 ،
وفاداری گردشگر
وفاداری بهعنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر موفقیت اقدامات بازاریابی گردشگری شناختهشده است .این شاخص
میتواند نتایج ارزشمندی مانند کاهش هزینههای مربوط به جذب مشتریان جدید ،کاهش حساسـیت مشـتری بـه قیمـت
محصوالت و کاهش هزینه های ارائه خدمات به مشتریان را در بر داشته باشد .در حوزه گردشـگری ،بازدیـد و تمایـل بـه
بازگشت را شاخصهای وفاداری در نظر گرفتهاند (همتی و زهرانی .)1393 :1393،گردشگران با بیان خاطرات و تجربیات
سفر بر تمایالت و تصمیمات دیگران در انتخاب مقصد گردشگری اثرگذار هستند .درجه وفـاداری گردشـگران بـه مقصـد
اغلــب در نیــات گردشــگران بــا بازدیــد از مقصــد و تمایــل بــه پیشــنهاد آن بــه دیگــران انعکــاس مییابــد
( .)Chen & Tasi,2007:1117تحقیقات نشان دادهاند کیفیت خدماترسانی بهطور مستقیم بـا میـزان بازگشـت مجـدد
گردشگران در ارتباط است و موجب سود بیشتر برای سازمانها میشود .هنگامیکه یک منطقـه بـه مقصـد گردشـگری
تبدیل میشود ،زندگی ساکنان آن جامعه از فعالیتهای گردشگری تأثیر میپذیرد ( .)Kim et al, 2013:528اما بهمنظور
استفاده از مزایای گردشگری و توسعه مقاصد گردشگری با استفاده از گردشگری ،الزم است ساکنان مناطق گردشـگری
دید مناسبی به گردشگری داشته باشند و از توسعه آن حمایت کنند؛ بهبیاندیگر بر اساس نظریه مبادله اجتماعی ،ساکنان
بر اساس هزینه و فایده درك شده اقتصادی ،اجتماعی و محیطی به توسعه گردشگری واکنش نشـان میدهنـد و میـزان
حمایت نیز تابعی از منافع و هزینه درك شده حاصل از توسعه گردشگری است (یزدان پناه و شکوهی.)2 :1398 ،
زیرساختهای گردشگری
در یک نگاه کلی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری تابع دو عامـل جاذبـه و زیرسـاختهای گردشـگری اسـت (نظمفـر و
محمدی .)168 :1398،واژه زیرساخت در برنامه ریزی به تأسیساتی گفته میشود که همروی زمـین و هـم زیـر آن قـرار
دارند و چهارچوبی اساسی را برای کارکرد مؤثر نظامهای توسعهای ،نظیر نـواحی شـهری ،صـنعتی و جهـانگردی فـراهم
میکند .یکی از عوامل مهم در جذب گردشگر ،وجود تجهیزات و تسهیالت گردشگری است .این تأسیسات به واحـدهایی
اطالق می گردد که با هدف ارائه خدمات پذیرایی ،اقامت و خدمات مسافرتی به گردشگران بر اسـاس ضـواب و مقـرارت
آئیننامه مربوط به تأسیسات گردشگری ایجاد میشوند (دیناری82 :1384،؛ نظمفـر و همکـاران .)103 :1395،تأسیسـات
گردشگری درمجموع به سه گروه عمده تأسیسات اقامتی ،پذیرایی و حملونقل و ارتباطات طبقهبنـدی میشـود (لطفـی،
 .)81 :1398برای توسعه موفقیتآمیز جهانگردی ،زیرساختهای مناسب ،الزم و ضروری است و در مناطق و کشـورهای
توسعهنیافته که اغلب کمبود زیرساختی دارند ،میتواند بهعنوان یک عامل بحرانی قلمداد شود (رضایی و همکاران:1394،
 .)4امروزه توسعه گردشگری در همه عرصهها ،چه در سطح ملی و منطقهای و چه در سطح بینالمللـی موردتوجـه برنامـه
ریزان دولتی و شرکتهای خصوصی قرار گرفته است .صنعت گردشگری ،نظام منسـجمی اسـت کـه عناصـر آن الزم و
ملزوم یکدیگر میباشند .بهگونهای که جاذبههای گردشگری بـهتنهایی موجبـات سـفر یـا رونـق ایـن صـنعت را فـراهم
نمیکنند ،بلکه امکانات و شرای برای جابهجایی و اقامت گردشگران نیز باید فراهم باشد .از طرف دیگر ،اگرچه اسکان در
اقامتگاهها هدف اصلی یک گردشگر نیست ،اما بدون فراهم بودن امکانات اقامتی ،رغبتی برای دیدار از یـک جاذبـه نیـز
ایجاد نمیشود (ابراهیمزاده و همکاران .)34 :1391،لذا زیرساختهای گردشگری مکمّل جاذبههای گردشگری در راستای
رونق بخشی به جریان گردشگری محسوب میگردد .زیرساختهای گردشگری خدمات و تسهیالتی را در برمیگیرد کـه
رفاه گردشگران را فراهم کرده و دسترسی مناسب به این عناصر ،در جذب گردشگر و افزایش ماندگاری آنهـا در مقصـد
تأثیر بسزایی دارد (یوسفی شهیر و همکاران .)25 :1393،نظام گردشگری متشکل از جاذبـهها و فعالیتهـای گردشـگری،
مراکز اقامتی ،تسهیالت و خدمات حملونقل ،تأسیسات زیربنـایی ،تسـهیالت و خـدمات گردشـگری اسـت کـه عناصـر
گردشگری خوانده میشوند .زیرساختهای گردشگری نیز عواملی هستند که بهقصد ارائه خدمات و انتفاع توسعه خـدمات
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به گردشگران و مسافران یا مهمانان مطابق ضواب ارائه میشوند (قاسمی و همکاران.)33 :1395،
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحلیلی ،توصـیفی و پیمایشـی اسـت .نحـوه گـردآوری دادههـای تحقیـق کتابخانـهای ،میـدانی و
بهرهگیری از منابع علمی سازمانهای مربوط است .جامعه آماری گردشگرانی هستند که به این منطقه سفرکرده و از بـاغ
تاریخی تفریحی چشمه بلقیس بازدید کردهاند .با توجه به نامشخص بودن تعـداد گردشـگران (جامعـه آمـاری) از فرمـول
کوکران در وضعیت جامعه نامعلوم استفادهشده است .به این منظور در ابتـدا  30پرسشـنامه بـین گردشـگران توزیـع و بـا
محاسبه میزان واریانس نمونه اولیه حجم نمونه به تعداد  301نفر محاسبه گردید .روش نمونهگیری تصادفی اسـت .ابـزار
اصلی گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساختهای است که پس از بررسی پیشینه و ادبیـات نظـری تحقیـق و گـردآوری
شاخصهای مرتب با سنجش عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در قالب  9سؤال عمومی و  56سؤال تخصصی تنظـیم و
تدوین گردید .در جدول شماره ( )1متغیرها ،نحوه دستهبندی و تعداد آن بیان گردیده است .کسب ضریب  0/953حاکی از
اعتبار ابزار پژوهش است .برای سنجش روایی ،پرسشنامه تحت نظارت اساتید دانشگاه و متخصصان تهیـه گردیـد .بـرای
تجزیهوتحلیل دادهها آزمون تی ،ضریب همبستگی اسپیرمن ،تحلیل عاملی و مدلسازی معادالت ساختاری در محی های
نرمافزاری اس پی اس اس و ایموس استفادهشده است.

نوع سؤال
عمومی

تخصصی

جدول شماره  .1متغیرهای مور استفاده در ابزار پژوهش
تعداد
دستهبندی
سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت ،شغل ،هـدف از
زیاری و همکاران ()1392
9
سفر ،نحوه سفر ،تعداد دفعات بازدید
کرمی ( ،)1391کیانی ()1395
9
رفتار جامعه محلی
کیانی و بسحاق ()1396
5
وفاداری
حیدری سورشجانی ()1396
12
کیفیت محیطی
لحمیــان و همکــاران ( ،)1392زیــاری و همکــاران
13
کیفیت دسترسی و امکانات
( ،)1392وارثی و صفرآبادی ()1393
ابراهیمنیــا ســماکوش و همکــاران ( ،)1392وارثــی و
7
شاخص اقتصادی
صفرآبادی ( ،)1393حیدری سورشجانی ()1396
کیانی و بسحاق ()1396
6
شاخص دسترسی و اطالعرسانی
منبع

محدوده موردمطالعه
باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس در شهر چرام از توابع شهرستانی به همین نـام و در اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد از
تفرجگاههای بزرگ جنوب کشور است .این باغ در دشتی هموار در موقعیت جغرافیایی  50درجـه و  44دقیقـه و  41ثانیـه
طول شرقی و  30درجه و  43دقیقه و  18ثانیه عرض شمالی در تمام فصول سال بهویژه بهار و تعطیالت نوروزی مملو از
گردشگران است .علت نام گذاری این بنا به این اسم آن است که توس زنی به نام بلقـیس حـدود اواخـر دوره ساسـانی و
اوایل دوره اسالمی احداث گردیده است .اسکندر خان چرامی در سال  1323در اطراف این چشـمه ،بـاغی کـه از پیشتـر
وجود داشته را گسترش داده و مرمت و بازسازی کرده است .پسازآن در چند نوبـت بـا کاشـت درختـان متنـوع و ایجـاد
شبکههای زیبای آبیاری به یکی از جاذبههای مهم استان کهگیلویه و بویراحمد تبدیلشده است .وجود یک حوض بـزرگ
دایرهای که در مرکز آن درخت نخل واقع است و جویبارهای زیبای متصل به ایـن حوضـه و چنـد چشـمه زیبـا در آن از
جلوههای خاص چشمه بلقیس است .نزدیکی به بندرها جنوبی ،وجود مزارع کشاورزی اطراف ،ایجاد سکوهای اسـکان در
باغ و همچنین وجود آالچیقهای دامنه تپه مشرف بر باغ و ایجاد یک آبشار مصنوعی از دیگر امکانات باغ زیبای چشـمه
بلقیس است .شکل شماره ( )1موقعیت منطقه را در سطح کشور و استان نشان میدهد.
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شکل شماره  .1موقعیت منطقه موردمطالعه

بحث و یافتهها
نتایج حاصل از بررسی توصیفی سؤاالت عمومی نشان میدهـد  9/6درصـد از پاسـخگویان کمتـر از  20سـال داشـتهاند.
درصد افراد  20تا  30سال  45/5درصد بوده است .وضعیت تحصیالت حاکی از آن است  0/8درصد زیـر دیـپلم بودهانـد.
 30/2درصد سطح سواد خود را دیپلم اعالم کردهاند و  46/8درصد از میزان تحصیالت کارشناسی برخوردارند .کارشناسـی
ارشد و دکتری به ترتیب  10/6و  3/3درصد را به خود اختصاص داده است .نحوه سفر  80/7درصد پاسخگویان خانوادگی
بوده است 3 .درصد بهصورت انفرادی و  14/3درصد به همراه دوستان خویش در بـاغ تـاریخی تفریحـی چشـمه بلقـیس
حضورداشتهاند 2 .درصد نیز به سایر شیوهها از این منطقه بازدید کردهاند .تفریح بهعنوان عمدهترین هـدف از سـفر بـرای
 91درصد پاسخگویان اعالمشده است 31/6 .درصد از گردشگران برای اولین بار از این مکـان بازدیـد داشـتهاند .دفعـات
بازدید  3-2بار برای  21/6درصد افراد اعالم گردیده است .فراوانی جنسیت پاسخگویان نشان میدهد  63/5درصد آقایان
و  36/5درصد بانوان بودهاند .درصد افراد متأهل  67/1درصد و مجـردان  28/9درصـد بودهانـد 4 .درصـد از پاسـخگویان
وضعیت تأهل خود را اعالم نکردهاند.
بررسی وضعیت معیارهای رفتاری جامعه محلی در ارتباط با گردشگران در باغ چشمه بلقیس

برای بررسی وضعیت معیارهای رفتاری جامعه محلی در ارتباط با گردشـگران در بـاغ تـاریخی تفریحـی چشـمه بلقـیس،
آزمون تی استفاده گردید .از ترکیب سؤاالت  9گانه نیز یک متغیر ترکیبی شکل گرفت که قضاوت کلی بـرای مطلوبیـت
وضعیت معیارهای رفتاری جامعه محلی را امکانپذیر مینماید .در جدول ( )2نتایج آزمـون ارائهشـده اسـت .ازآنجاییکـه
مقادیر سطح معناداری کمتر از  0/05است ،از نگاه گردشگران رفتارهای جامعه محلی با گردشگران در ایـن بـاغ تـاریخی
تفریحی در وضعیت مطلوبی قرار داشته است.
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جدول شماره  .2نتایج بررسی وضعیت معیارهای رفتاری جامعه محلی در ارتباط با گردشگران
در سطح %95
میانگین
سطح
آماره
میانگین
زیر معیارها
تفاوت
معناداری
تی
حد باال
حد پایین
1/15
0/93
1/04
4/04
0/000
18/61
رفتارهای جامعه محلی در برابر گردشگران
1/15
0/93
1/04
4/04
0/000
19/21
وضعیت برخورد فرهنگ عمومی مردم منطقه (مهماننوازی)
وضعیت واکنش مردم محلی منطقه نسبت به نوع پوشش
0/95
0/72
0/83
3/83
0/000
14/04
گردشگران
0/68
0/44
0/56
3/56
0/000
9/23
وضعیت ارتباط کالمی با مردم منطقه چرام و نوع گویش محلی
0/02
0/78
0/90
3/90
0/000
14/74
کمک به گردشگران توس مردم محلی در صورت نیاز
0/70
0/43
0/57
3/57
0/000
8/42
نوع برخورد مسئوالن باغ چشمه بلقیس با گردشگران
1/00
0/74
0/87
3/87
0/000
13/27
وضعیت امنیت باغ چشمه بلقیس
-0/36
-0/66
-0/51
2/48
0/000
-6/70
چند کارکردی بودن فضا و امکان فعالیتهای ورزشی
0/73
0/50
0/61
3/61
0/000
10/59
وضعیت تعامالت با سایر گردشگران
0/75
0/57
0/66
3/66
235
14/45
معیارهای رفتاری جامعه میزبان

ارزیابی
شاخص
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
نامناسب
مناسب
مناسب

بررسی نظر گردشگران در خصوص جذابیت باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس

بررسی نظرات گردشگران در خصوص جذابیت باغ چشمه بلقیس با کسب میانگین کلی  3/84و سـطح معنـاداری 0/000
به همراه کرانههای پایین و باالی اطمینان مثبت نشانگر جذابیت زیاد این باغ تاریخی طبیعی برای گردشگران است .البته
گردشگران اذعان داشتهاند الزم است در شیوه طراحی باغ تغییراتی صورت گیرد و آن را از حالت قدیم به شیوههای جدید
طراحی نمایند.

زیر معیارها

جدول شماره  .3نتایج بررسی جذابیت گردشگری باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس
اطمینان در سطح %95
میانگین
میانگین
سطح
آماره تی
تفاوت
معناداری
حد باال
حد پایین

میزان مطلوبیت جاذبه گردشگری چشمه بلقیس
توانایی جذب گردشگران و شهروندان
آرامشبخش و رضایتبخشی محی
ضرورت تغییر طراحی باغ از حالت قدیم به شیوه جدید
جذابیت گردشگری

18/58
19/22
19/30
3/62
21/10

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

3/96
4/02
4/05
3/28
3/84

0/96
1/02
1/05
0/28
0/84

0/86
0/92
0/94
0/13
0/76

1/06
1/13
1/15
0/44
0/92

ارزیابی
شاخص
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد

وضعیت پارامترهای کیفیت محیطی ،کیفیت دسترسی و امکانات ،اقتصادی و دسترسی و اطالعرسانی

نتایج بررسی وضعیت شاخص کیفیت محیطی باغ تاریخی طبیعی چشمه بلقـیس در جـدول شـماره ( )4بیانشـده اسـت.
همانطور که ذکر گردید کیفیت محیطی در محدوده موردمطالعه با استفاده از  12متغیر موردبررسـی قـرار گرفتـه اسـت.
کسب سطح معناداری کمتر از  0/05به همراه منفی شـدن کرانـههای بـاال و پـایین سـطوح اطمینـان بـرای متغیرهـای
دسترسی به فضای مناسب برای شستشوی ظروف ،امکانـات ورزشـی ،دسترسـی مناسـب بـه سـرویسهای بهداشـتی و
محوطه بازی کودکان نشان میدهد شاخصهای مذکور وضعیت نامناسبی داشته و نیازمند برنامه ریزی برای توسعه بهینه
میباشند .همچنین وضعیت شاخصهای مبلمان شهری مناسب (نیکمت ،آبنما و  ،)...دسترسی به آب سالم و آشـامیدنی
و نورپردازی مناسب چشمه بلقیس تا حدودی مناسب ارزیابی گردیده و با متوس مورد آزمون تفاوتی نداشته است .ارزیابی
گردشگران از آرامش محی  ،فضای سبز مطلوب ،سکو و محلهای نشستن ،چشمانداز زیبا و آبوهـوای چشـمه بلقـیس
مناسب بوده است.
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جدول شماره  .4نتایج بررسی وضعیت شاخص کیفیت محیطی در باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس
اطمینان در سطح %95
میانگین
سطح
ارزیابی شاخص
آماره تی
زیر معیارها
تفاوت
معناداری
حد باال
حد پایین
مناسب
1/21
1/00
1/11
0/000
21/14
آرامش محی
مناسب
1/40
1/20
1/30
0/000
25/93
فضای سبز مطلوب
نیمه مناسب
0/00
-0/26
-0/131
0/052
-1/94
مبلمان شهری مناسب (نیکمت ،آبنما و )...
مناسب
0/59
0/37
0/48
0/000
8/49
سکو و محلهای نشستن مناسب
نیمه مناسب
0/01
-0/24
-0/11
0/071
-1/81
نورپردازی مناسب چشمه بلقیس
نامناسب
-0/48
-0/76
-0/62
0/000
-8/91
محوطه بازی کودکان
نامناسب
-0/79
-1/0
-0/92
0/000
-14/08
امکانات ورزشی
مناسب
1/24
1/03
1/14
0/000
20/75
چشمانداز زیبا
نیمه مناسب
0/13
-0/17
-0/01
0/827
-0/218
دسترسی به آب سالم و آشامیدنی
نامناسب
-0/04
-0/32
-0/18
0/008
-2/67
دسترسی مناسب به سرویسهای بهداشتی
نامناسب
-0/27
-0/56
-0/42
0/000
-5/634
دسترسی به فضای شستشوی ظروف
مناسب
1/56
1/39
1/48
0/000
34/60
آبوهوای چشمه بلقیس

شاخص بعدی موردبررسی کیفیت دسترسی و امکانات در این مجموعه گردشگری بوده است .نتایج حاصل آزمون تی
برای مقایسه میانگینها در جدول شماره ( )5بیان گردیده است.
جدول شماره  .5نتایج بررسی وضعیت کیفیت دسترسی و امکانات در باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس
بعد

کیفیت
دسترسی و
امکانات

اطمینان در سطح %95

زیر معیارها

آماره تی

سطح
معناداری

میانگین
تفاوت

حد پایین

امکانات حملونقل

-4/47

0/000

-0/295

-0/42

-0/16

جاده دسترسی و عالئم راهنمای
گردشگران

-4/83

0/000

-0/331

-0/46

-0/19

نامناسب

پارکینگ

-1/77

0/077

-0/124

-0/26

0/01

متوسط

کیفیت معابر و شبکههای دسترسی

-0/58

0/558

-0/037

-0/16

0/08

متوسط

دسترسی امن و صحیح

6/89

0/000

0/398

0/28

0/51

مناسب

وضعیت قرارگیری پمپبنزین یا جایگاه
سوخت تا چشمه بلقیس

9/15

0/000

0/571

0/44

0/69

مناسب

قرارگیری باغ در شهر چرام

20/20

0/000

1/04

0/93

1/14

مناسب

شیوه مدیریتی و کارکنان فعال در باغ
چشمه بلقیس اعم از نگهبانان و مسئولین
خدمات رفاهی

2/66

0/008

0/182

0/04

حد باال

ارزیابی
شاخص
نامناسب

0/31

مناسب

وجود کمپهای خدمات پزشکی
(اورژانس  )115در سطح شهر و نزدیک
به باغ چشمه بلقیس

3/31

0/001

0/209

0/08

0/33

مناسب

وضعیت بهداشت در مکان

-0/83

0/403

-0/06

-0/20

0/08

متوسط

وضعیت منطقه در زمان اوج گردشگری از
نظر آرامش صوتی

6/70

0/000

0/43

0/30

0/56

مناسب

استحکام و کیفیت خدمات و امکانات
توریستی در سطح شهرستان چرام

-0/25

0/80

-0/01

-0/15

0/11

متوسط

محل قرارگیری سکوی زباله و سطل
آشغال در باغ

1/74

0/08

0/123

-0/01

0/26

متوسط
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با توجه به سطح معناداری آزمون و منفی بودن عالمت کرانههای پایین و باالی سـطوح اطمینـان اسـتنباط کلـی در
مورد شاخصهای جـاده دسترسـی و عالئـم راهنمـای گردشـگران و امکانـات حملونقـل نامناسـب بـوده اسـت .البتـه
شاخصهای بهداشت مکان ،میزان پارکینگ ،کیفیت معابر و شبکههای دسترسی ،محل قرارگیری سکوی زباله و سطل و
همچنین استحکام و کیفیت خدمات و امکانات توریستی (گردشگری) در سطح شهر چرام متوس ارزیابیشده است .برای
جلب رضایت گردشگران الزم است در خصوص ایـن شـاخصها نیـز برنامـهریزی صـورت گرفتـه و بـه حـد مناسـب و
رضایتبخش ارتقاء یابند .مجموعه اقتصادی نیز به عنوان عوامل اثرگذار بـر رونـق گردشـگری در ایـن منطقـه تفریحـی
موردبررسی قرار گرفته است .طبق یافتههای ارائهشده در جدول شماره ( )6حضور گردشگران در تمامی موارد بهجز تنـوع
شغلی و کارآفرینی برای ساکنان محلی منجر به بهبود شرای اقتصادی در حوزههای افزایش اشتغال در خدمات ،افـزایش
درآمد ،رونق صنایعدستی و  ...گردیده است.
جدول شماره  .6نتایج بررسی وضعیت شاخصهای اقتصادی در باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس
حد پایین

حد باال

افزایش اشتغال در بخش خدمات

2/25

0/02

0/13

0/01

0/26

تأیید

افزایش درامد

6/55

0/000

0/42

0/29

0/55

تأیید

افزایش اشتغال در بخش گردشگری

2/48

0/01

0/16

0/03

0/29

تأیید

افزایش سرمایهگذاری

2/96

0/003

0/21

0/07

0/35

تأیید

تنوع شغلی و کارآفرینی

0/978

0/329

0/06

0/06

0/20

رد

افزایش سطح رفاه برای مردم محلی

4/29

0/000

0/29

0/15

0/42

تأیید

افزایش سطح مشارکت جامعه محلی برای
ارائه خدمات

3/60

0/000

0/23

0/10

0/36

تأیید

زیر معیارها

بعد

اقتصادی

آماره تی

سطح
معناداری

میانگین
تفاوت

اطمینان در سطح %95

ارزیابی
شاخص

شاخص دسترسی و اطالعرسانی با استفاده از  6متغیر در جدول شماره ( )7موردبررسی قرار گرفته اسـت .گردشـگران
معتقدند در این منطقه گردشگری وضعیت نیروهای متخصـص و آموزشدیـده جهـت معرفـی منطقـه و بـاغ تـاریخی و
تفریحی چشمه بلقیس ،وضعیت نمایشگاهها جهت معرفی دیگر جاذبههای شهرستان چرام ،ارزیابی برگزاری جشنوارههای
بومی و محلی صنایعدستی غذاهای محلی آوازها و سازهای محلی و شناساندن سنتهای بومی به گردشـگران ،وضـعیت
واحدهای اطالع رسانی نقاط گردشگری شهرستان چرام و عالئم راهنمایی برای هدایت گردشـگران بـه مکـان مـوردنظر
نامناسب بوده است.
جدول شماره  .7نتایج بررسی وضعیت شاخص دسترسی و اطالعرسانی در باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس
بعد

دسترسی و
اطالعرسانی

زیر معیارها

آماره
تی

سطح
معناداری

میانگین
تفاوت

اطمینان در سطح %95
حد پایین

حد باال

ارزیابی
شاخص

وضعععیت نیروهععای متخصععص و آموز دیععده جهععت
معرفی منطقه و باغ تاریخی و تفریحی چشمه بلقیس

-8/69

0/000

-0/639

-0/78

-0/49

نامناسب

وضعیت نمایشگاهها جهعت معرفعی دیگعر جا بعههای
شهرستان چرام

-8/31

0/000

-0/548

-0/76

-0/41

نامناسب

شناخت شما نسبت بعه دیگعر جا بعههای شهرسعتان
چرام

0/237

0/813

0/016

-0/12

0/15

متوسط

ارزیععابی برگععزاری جشععنوارههای بععومی و محلععی
صنایعدستی ،غذاهای محلی آوازها و سازهای محلعی
و شناساندن سنتهای بومی به گردشگران

-3/83

0/000

-0/25

-0/37

-0/12

نامناسب

وضعععیت واحععدهای اطالعرسععانی نقععاط گردشععگری
شهرستان چرام

-6/06

0/000

-0/42

0/55

-0/28

نامناسب

عالئم راهنمایی بعرای هعدایت گردشعگران بعه مکعان
موردنظر (باغ چشمه بلقیس)

-5/22

0/000

-0/37

-0/51

-0/23

نامناسب
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شناسایی اثر مطلوبیت جاذبه گردشگری باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس بر وفاداری گردشگران

برای بررسی اثر مطلوبیت جاذبه گردشگری باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقـیس بـر وفـاداری گردشـگران از قابلیتهـای
مدلسازی معادالت ساختاری استفاده گردید .شکل شماره ( )1مدل ساختاری اثر متغیر پنهان مطلوبیت جاذبه گردشـگری
بر وفاداری گردشگران را نشان داده است.

شکل شماره  .1مدل ساختاری اثر متغیر پنهان مطلوبیت جاذبه گردشگری بر وفاداری گردشگران

برای این آزمون از دو متغیر پنهان مطلوبیت جاذبه گردشگری و وفاداری گردشـگران اسـتفاده شـد .هرکـدام از ایـن
عوامل متغیرهای آشکار قابلسنجشی دارند که مجموع هر یک از آنها متغیر پنهان در سطح اول را تشـکیل داده اسـت.
متغیر پنهان مطلوبیت جاذبه گردشگری در این تحقیق با استفاده از  4متغیر آشکار و متغیر پنهان وفاداری گردشـگران بـا
بهرهگیری از  5متغیر آشکار سنجیده شده است .در متغیر پنهان وفاداری گردشگران ،تمایل به معرفی به دوستان بـا وزن
رگرسیونی  0/87باالترین نقش را به خود اختصاص داده است و در تبیـین مطلوبیـت جاذبـه گردشـگری توانـایی جـذب
گردشگران با بار عاملی  0/78جایگاه باالتری داشته است .در جدول شماره ( )8متغیرهای بهکاررفته در مدل به همراه کد
و وزن رگرسیونی آن بیانشده است .همانطور که از یافتههای جدول مشخص است متغیر مطلوبیت جاذبه گردشگری بـا
وزن رگرسیونی  0/71بر متغیر پنهان وفاداری گردشگران اثرگذار بوده است.
جدول شماره  .8متغیرهای نهایی شناساییشده در مدل عاملی مرتبه دوم به همراه بار عاملی
وزن
رگرسیونی

عامل

وفاداری
گردشگران
0/71
مطلوبیت
گردشگری
چشمه
بلقیس

متغیر

کد

تمایل شما نسبت به بازدید دوباره باغ چشمه بلقیس به چه میزان است؟
اولویت انتخاب شما در باغ چشمه بلقیس نسبت به دیگر جاذبههای شهرستان
با توجه به بازدید شما از باغ تاریخی و تفریحی چشمه بلقیس ،اهمیت حفظ این باغ و نگاهداشت
آن برای نسلهای بعدی را چگونه ارزیابی میکنید؟
تمایل شما برای معرفی و بازدید باغ چشمه بلقیس به دوستانتان چقدر است؟
تمایل شما برای معرفی و بازدید باغ چشمه بلقیس به خانوادهتان چقدر است؟
مطلوبیت جاذبه گردشگری چشمه بلقیس را به چه میزان ارزیابی میکنید؟
چشمه بلقیس به چه اندازه توانایی جذب گردشگران و شهروندان را دارد؟
چشمه بلقیس تا چه اندازه برای شما محی آرامشبخش و رضایتبخشی است؟
ضرورت تغییر طراحی باغ چشمه بلقیس از حالت قدیمی آن به شیوههای جدید

b1
b2

وزن
رگرسیونی
0/66
0/66

b3

0/53

b4
b5
c1
c2
c3
c4

0/87
0/86
0/74
0/78
0/74
0/05

برازش مدلهای ساختاری به دو روش برازش جزئی و برازش کلی صورت میپذیرد .در برازش جزئی سطح معناداری
نشانگر مطلوبیت برازش مدل و دادههای پژوهش است .سطح معنـاداری ،تخمـین غیراسـتاندارد ،خطـای معیـار و مقـدار
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بحرانی برای هر یک از رواب ترسیمی در جدول شماره ( )9بیانشده است .سطح معنـاداری کمتـر از  0/05بـرای روابـ
ترسیمی گویای آن است برازش جزئی مدل در وضعیت مناسبی قرار دارد.

وزن
رگرسیونی
0/705
0/776
0/736
0/054
0/660
0/658
0/527
0/875
0/846
0/741

جدول شماره  .9برآوردهای غیراستاندارد با سطح تحت پوشش
تخمین
خطای
مقدار
سطح
غیراستاندارد
معیار
بحرانی
معناداری
***
مطلوبیت جاذبه
0/684
0/801
8/464
***
مطلوبیت جاذبه
1/074
0/093
11/605
***
مطلوبیت جاذبه
1/028
0/092
11/210
مطلوبیت جاذبه
0/109
0/129
0/848
0/396
وفاداری
1/000
***
وفاداری
0/897
0/089
10/052
***
وفاداری
1/002
0/121
8/257
***
وفاداری
1/210
0/096
12/578
***
وفاداری
1/20
0/102
12/490
مطلوبیت جاذبه
1/000

-

وفاداری
c2
c3
c4
b1
b2
b3
b4
b5
c1

در جدول شماره ( )10شاخصهای اصلی برازش مدل نشان میدهد که دادههای پژوهش بـهخوبی توانسـتهاند مـدل
مفهومی پژوهش را نمایندگی کنند و مدل پژوهش تحت حمایت دادههای تجربی قرار دارد.
جدول شماره  .10شاخصهای اصلی برازش مدل مرتبه دوم
نام شاخص
درجه آزادی
کای اسکوئر نسبی (بهنجار شده)
شاخص نیکوئی برازش
شاخص نیکوئی برازش اصالحشده
شاخص نیکویی برازش مقتصد
شاخص نرمال شده بنتلر بویت
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش هنجار شده مقتصد
شاخص برازش افزایشی
شاخص برازش توکر لوئیس
شاخص برازش تطبیقی مقتصد
شاخص نسبت اقتصاد
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

عالئم اختصاری
DF
CMIN/DF
GFI
AGFI
PGFI
NFI
CFI
PNFI
IFI
TLI
PCFI
PRATIO
RMSEA

پیشفرض
26
2/76
0/966
0/906
0/546
0/936
0/959
0/676
0/959
0/943
0/693
0/722
0/075

مدل
اشباع
0
1/000

1/000
1/000
0/000
1/000
0/000
0/000

مستقل
36
30/423
0/417
0/271
0/333
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
1/000
0/313

اولویتبندی عوامل اثرگذار عامل بر توسعه گردشگری در باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس

با توجه به اینکه یکی از اهداف محققین شناسایی و اولویتبندی عوامل اثرگـذار بـر بهبـود وضـعیت گردشـگری در بـاغ
تاریخی تفریحی چشمه بلقیس بوده است ،برای یافتن عاملهای مکنون جهت خالصه کـردن متغیرهـا ،آزمـون تحلیـل
عاملی استفادهشده است (حکمتنیا و موسوی .)228 :1385 ،محاسبات انجامشده نشان میدهد انسجام درونی دادهها بـر
مبنای شاخص  KMOبه مقدار  0/927در وضعیت مناسبی قرار دارد .همچنین آزمون بارتلت در سطح  1معنادار است که
نشان میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدلی مناسب است (بسحاق و همکاران .)127 :1393 ،بـرای پـردازش
دادهها و شناسایی عوامل بنیادی متغیرهای پژوهش ،از روش تجزیه به مؤلفههای اصلی استفادهشده اسـت .بـا توجـه بـه
یافتهها هفت عامل اول دارای مقادیر ویژه بزرگتر از  1بوده و  63/27درصد واریانس مجموعه  38متغیر را تبیین میکند.
جهت حداکثر ساخت رواب  ،متغیرها پیرامون محور خود دوران دادهشـده و ضـمن انجـام چـرخش در محـور مـاتریس از
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مناسبترین روش چرخش یعنی دوران واریماکس استفادهشده است .در جدول ( )11عاملهای استخراجی ارائهشده اسـت
که اهمیت و نقش هر یک از متغیرها را در شکلگیری عاملها نشان میدهد و بهعبارتدیگر بیانگر بارگیری عاملهـا از
متغیرهاست .با توجه به ترکیب متغیرهای هر عامل نام مناسبی برای آن انتخاب گردیده است .بـهاینترتیب هفـت عامـل
اقتصادی ،مبلمان باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس ،اطالعرسانی و تبلیغات ،دسترسی و حملونقل ،امکانـات و خـدمات،
کیفیت محیطی و موقعیت در بهبود وضعیت گردشگری در این باغ تاریخی تفریحی اثرگذار هستند بهگونهای کـه 63/27
درصد تغییرات را پوشش میدهند.
جدول شماره  .11عوامل و شاخصهای مربوط به هر عامل به همراه بار عاملی آن
عامل

اقتصادی

مبلمان باغ
تاریخی
تفریحی
چشمه بلقیس

اطالعرسانی
و تبلیغات

دسترسی و
حملونقل

امکانات و
خدمات

کیفیت
محیطی
موقعیت

شاخص
وجود کمپهای خدمات پزشکی (اورژانس  )115در سطح شهر و نزدیک به باغ چشمه بلقیس را چگونه
ارزیابی میکنید؟
افزایش اشتغال در بخش خدمات
افزایش درامد
افزایش اشتغال در بخش گردشگری (تولید صنایعدستی ،مواد غذایی محلی برای گردشگران و )...
افزایش سرمایهگذاری
تنوع شغلی و کارآفرینی
افزایش سطح رفاه برای مردم محلی
افزایش سطح مشارکت جامعه محلی برای ارائه خدمات
مبلمان شهری مناسب (نیکمت ،آبنما و )...
سکو و محلهای نشستن مناسب
نورپردازی مناسب چشمه بلقیس
محوطه بازی کودکان
امکانات ورزشی
دسترسی به آب سالم و آشامیدنی
دسترسی مناسب به سرویسهای بهداشتی
دسترسی به فضای مناسب برای شستشوی ظروف
وضعیت نیروهای متخصص و آموزشدیده جهت معرفی منطقه و باغ تاریخی و تفریحی چشمه بلقیس
وضعیت نمایشگاهها جهت معرفی دیگر جاذبههای شهرستان چرام
شناخت شما نسبت به دیگر جاذبههای شهرستان چرام به چه میزان میباشد؟
ارزیابی برگزاری جشنوارههای بومی و محلی صنایعدستی غذاهای محلی ،آوازها و سازهای محلی و
شناساندن سنتهای بومی به گردشگران چگونه است؟
وضعیت واحدهای اطالعرسانی نقاط گردشگری شهرستان چرام
عالئم راهنمایی هدایت گردشگران به باغ چشمه بلقیس را چگونه ارزیابی میکنید؟
امکانات حملونقل
جادههای دسترسی و عالئم راهنمای گردشگران
پارکینگ
کیفیت معابر و شبکههای دسترسی
دسترسی امن و صحیح
شیوه مدیریتی و کارکنان فعال در باغ چشمه بلقیس را چگونه ارزیابی میکنید؟
وضعیت بهداشت در مکان را چگونه ارزیابی میکنید؟
وضعیت منطقه در زمان اوج گردشگری از نظر کمبود سروصدا (آرامش صوتی)
استحکام و کیفیت خدمات و امکانات توریستی را در چرام چگونه ارزیابی میکنید؟
محل قرارگیری سکوی زباله و سطل آشغال در باغ را چگونه ارزیابی میکنید؟
آرامش محی
فضای سبز مطلوب
چشمانداز زیبا
آبوهوای چشمه بلقیس
وضعیت قرارگیری پمپبنزین یا جایگاه سوخت از شهر تا چشمه بلقیس
وضعیت قرارگیری باغ چشمه بلقیس تا مرکز چرام را چگونه ارزیابی میکنید؟

بار عاملی

درصد واریانس
تبیین شده

0/310
0/694
0/712
0/823
0/839
0/825
0/793
0/763
0/455
0/430
0/621
0/701
0/719
0/631
0/696
0/705
0/664
0/76
0/618
0/807
0/776
0/713
0/642
0/692
0/671
0/694
0/485
0/541
0/616
0/699
0/389
0/472
0/602
0/677
0/589
0/737
0/599
0/715

13/930

11/59

10/83

8/01

7/87

6/14

4/89
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نتیجهگیری
باغها در ایران از تصاویر زیبای طبیعت محسوب میگردند که میتوان آنها را جـزو زیبـاترین جاذبـههای طبیعـتگردی
دانست .این باغهای زیبا معموالً موردتوجه عالقهمندان به طبیعت و طبیعتگردی قرار میگیرند .در محدوده موردمطالعـه
نیز نتایج استنباطی نشان میدهد به نظر گردشگران باغ تاریخی تفریحـی چشـمه بلقـیس جاذبـه گردشـگری مناسـب و
مطلوبی قلمداد میگردد و در بین دیگـر جاذبـههای گردشـگری از وضـعیت مناسـبی برخـوردار اسـت .چنانچـه ارزیـابی
گردشگران از آرامش محی  ،فضای سبز مطلوب ،سکو و محلهای نشستن ،چشمانداز زیبا و آبوهـوای چشـمه بلقـیس
مناسب بوده است .مجموعه شرای مذکور وفاداری گردشگران را نیز در پی داشته است .بهطوریکه در نتـایج اسـتنباطی
گردشگران تمایل به بازدید دوباره باغ چشمه بلقیس داشته و بهعنوان یک اولویت برای انتخاب نسبت به دیگر جاذبههای
شهرستان ،باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس را مدنظر داشتهاند .تمایل برای معرفـی و بازدیـد بـاغ چشـمه بلقـیس بـه
دوس تان و خانواده نشانه دیگری از وفاداری گردشگران بـوده اسـت .ایـن مسـئله در اهمیـت دادن بـه حفـظ ایـن بـاغ و
نگاهداشت آن برای نسلهای بعدی نیز نمود یافته است .طبعاً رفتار مناسب جامعه میزبان در این محبوبیت بیتأثیر نبـوده
است .این اثرگذاری مثبت در رفتار جامعه محلی با گردشگران تجلی مییابد .در منطقه موردمطالعـه از نگـاه گردشـگران
رفتار جامعه محلی با گردشگران در وضعیت مطلوبی قرار داشته است که میتوانـد عامـل بسـیار اثرگـذار در تـداوم رونـد
توسعه گردشگری قلمداد گردد .اذعان جامعه محلی به اثرگذاری مثبت حضور گردشگران در بهبـود شـرای اقتصـادی در
حوزههای افزایش اشتغال در بخش خدمات ،افزایش درآمد ،رونق صنایعدستی و  ...شـاهدی بـر ایـن ادعاسـت و بهماننـد
آنچه سونگ تای لیو )2020(1بیان کرده زمینه حمایت ساکنان محلـی را بسترسـازی نمـوده اسـت .یافتـههای حاصـل از
تحلیل عاملی اکتشافی بیانگر آن است از بین شش عامل شناساییشده عامل «اقتصادی» با بارگذاری شاخصهای وجود
کمپهای خدمات پزشکی (اورژانس  ) 115در سطح شهرستان و نیز نزدیک به بـاغ چشـمه بلقـیس ،افـزایش اشـتغال در
بخش خدمات ،افزایش درآمد ،افزایش اشـتغال در بخـش گردشـگری (تولیـد صنایعدسـتی ،مـواد غـذایی محلـی بـرای
گردشگران و  ،)...افزایش سرمایهگذاری ،افزایش سطح مشارکت جامعه محلی برای ارائه خدمات ،افزایش سطح رفاه برای
مردم محلی ،تنوع شغلی و کارآفرینی 13/93 ،درصد واریانس بهبود وضعیت گردشگری در باغ تـاریخی تفریحـی چشـمه
بلقیس را تبیین مینماید که این امر نشانگر اهمیت و ارزش عامل اول نسبت به عاملهای بعدی اسـت .عامـل دوم کـه
تحت نام «مبلمان فضای باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس» قرار دارد از ترکیب هشت متغیـر مبلمـان شـهری مناسـب
(نیکمت ،آبنما و  ،)...سکو و محلهای نشستن مناسب ،نـورپردازی مناسـب چشـمه بلقـیس ،محوطـه بـازی کودکـان،
دسترسی به فضای مناسب برای شستشوی ظروف ،دسترسی مناسب به سرویسهای بهداشتی ،دسترسی بـه آب سـالم و
آشامیدنی و امکانات ورزشی ،شکلگرفته و  11/59درصد واریانس بهبود وضعیت گردشـگری را بـه خـود اختصـاص داده
است .وضعیت نیروهای متخصص و آموزشدیده جهت معرفی منطقه و باغ تاریخی و تفریحی چشـمه بلقـیس ،وضـعیت
نمایشگاهها جهت معرفی دیگر جاذبههای شهرستان چرام ،شناخت نسبت به دیگر جاذبههای شهرسـتان چـرام ،وضـعیت
واحدهای اطالع رسانی نقاط گردشگری شهرستان چرام ،عالئم راهنمایی برای هدایت گردشگران به باغ چشـمه بلقـیس،
برگزاری جشنوارههای بومی و محلی صنایعدستی غذاهای محلی آوازها و سازهای محلی و شناساندن سنتهای بومی به
گردشگران تحت عنوان عامل «اطالعرسانی و تبلیغـات» نامگرفتـه اسـت و جمعـاً  10/83درصـد ابعـاد بهبـود وضـعیت
گردشگری را در برگرفته است .عامل «دسترسی و حملونقل» باوجود متغیرهای امکانات حملونقل ،جادههای دسترسـی
و عالئم راهنمای گردشگران ،پارکینگ ،دسترسی امن و صحیح و کیفیت معابر و شبکههای دسترسی 8/01 ،درصد بهبود
وضعیت گردشگری را در برمیگیرد .در عامل «امکانات و خدمات» شیوه مدیریتی و کارکنان فعال در باغ چشمه بلقـیس،
وضعیت بهداشت در مکان ،محل قرارگیری سکوی زباله و سطل آشغال در باغ چشمه بلقیس ،استحکام و کیفیت خدمات
و امکانات توریستی در سطح شهرستان چرام و وضعیت منطقه در زمان اوج گردشگری از نظر کمبـود سروصـدا (آرامـش
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صوتی) بارگذاری شده که مجموعاً  7/87درصد واریانس بهبود وضعیت گردشگری در باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقـیس
را به خود اختصاص داده است .وجود متغیرهای آرامش محی  ،فضای سبز مطلوب ،آبوهوای چشمه بلقیس و چشـمانداز
زیبا شکلدهنده عاملی به اسم کیفیت محیطی بوده است .این عامل  6/14درصد واریانس بهبود گردشگری در این باغ را
تبیین مینماید .درنهایت عامل «موقعیت» باوجود دو متغیر وضعیت قرارگیری باغ چشمه بلقیس تـا مرکـز شـهر چـرام را
چگونه ارزیابی میکنید؟ و وضعیت قرارگیری پمپ بنزین یا جایگاه سوخت در شهرستان از شهر تا چشمه بلقیس به میزان
 4/89درصد در گردشگری باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس اثر داشته است .معنادار شدن همه عوامـل موردبررسـی بـا
نتایج تحقیق جاوید صیدا و رما آدومیتین ( )2016همراستا بوده است .معناداری اثر جاذبهها بر وفاداری گردشگران نیـز بـا
نتایج تحقیق مای گونگ خونگ و فام آن نیوئن ( )2017همخوانی داشته است.
تقدیر و تشکر

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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Extended Abstract
Introduction
Investing in projects, according to the industrial development guide of United Nations, is the use
and allocation of economic resources to achieve long-term benefits. The use of the word profit
instead of resources is due to the fact that the purpose of investing is not limited to net profit and
loss, but also has other benefits. One of these benefits includes the use of the tourism industry,
which has developed in the world, especially in developed countries, as a large sector along
with other economic ones. And it can become a basic industry along with other fundamental
ones such as agriculture, industry and services. The city of Rasht is located as one of the largest
urban centers on the southern shore of the Caspian Sea, which has natural features, topographic
features, river-valleys, forests, sea and historical sites. In recent years, despite holding various
exhibitions and urban events and using the environmental protection force and special attention
to sustainable development, management of Rasht city has not been able to make appropriate
exploit of the city's potential. Absence of strategic vision and lack of attention to the rich
cultural characteristics of the people of Rasht, has caused the city to lose its balance of strategic
planning structures. The city of Rasht is considered as an attractive and cheap destination for
tourists, but there is still no suitable place to compete in the world. Therefore, the explanation of
creative urban tourism development strategies is as a concern in the field of urban planning that
can increase GDP.
Methodology
In order to achieve the method and methodology of this study, a qualitative study has been
conducted with the grounded theory approach. The reason for choosing the grounded theory is
that executive techniques can be achieved based on this one. The aim of the present study is to
evaluate the situation of Rasht city in the aspect of creative city indicators. At first, it reviews
the indicators used in the world, and after selecting the indicators in accordance with the
background conditions of this city, it measures and quantifies them. The purpose of this study is
not only to evaluate the creative city indicators of Rasht, but also the main goal of this research
is to exploit the potentials of Rasht city, to provide solutions for urban creativity and to apply
practical strategies to attract domestic and foreign investment based on achieved strategies of
the research results. According to the above, it can be said that the present study seeks to answer
the questions as follow:
-What is the situation of the creative city indicators in Rasht city?
-What are the appropriate strategies for the development of creative tourism of Rasht city?
The present research is descriptive-quantitative one with applied nature. In order to collect
information, 393 questionnaires were completed through residents. The data were analyzed by
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using of binomial tests, correlation and exploratory factor analysis(EFA). Then, after analyzing
the statistical data, the proposed strategies are presented through the SOAR strategic model.
Results and discussion
From the data analysis, several central categories have been obtained: Restrictions of Rasht city,
popular culture, undesirable social structure, uneven and dysfunctional management, lack of
urban infrastructure, dysfunctional transportation system, weakness of education, overlapping
tasks of organizations and poor advertising in underdeveloped tourism have cause confusion and
imbalance in urban sustainable development and also have influenced strategies.
Conclusion
According to the consequences of the adopted strategies and based on the definitions of events,
tourism and sustainable development, it can be argued that the city of Rasht does not have
thorough cultural facilities and it is not possible to hold various events. One of the considered
and inferred strategies, is the creation of food festivals during different seasons, which can be
useful for the development of tourism and introducing the local food of this city to domestic and
foreign tourists. Teaching traditional foods of this city to tourists is another achieved strategy of
the research. Because in today's modern world, tourists are not just looking for entertainment;
their basic need is to acquire the indigenous culture of cities and countries and to spread it in
their own country. According to the research and the results of the analysis in order to achieve
the objectives of the research, there is a basic need to create valuable and educational places.
Establishing guidance centers in the city and holding training courses are other strategies that
we have witnessed a lack of them. Considering the capacities of Rasht city in the field of
creative gastronomy city and suitable cultural contexts among the people of Rasht city, it can be
expected the development of tourism with increasing the quality of services and products based
on providing the necessary training as one of the requirements of sustainable development, in
addition to creating the platform for people to benefit from the brand of creative gastronomy
city.
Keywords: Creative gastronomy City, Creative Tourism, SOAR Strategic Model, Rasht.
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علیاکبر ساالری پور -1استادیار شهرسازی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
مهدی حسام -استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
آرش برادران سقرلو  -کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
آرمان حمیدی -کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
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چکیده
از جمله مهمترین ذخایر فرهنگی و معنوی گیالن میتوان به فرهنگ غذایی غنی و متنوع آن اشاره نمود .بـاوجود
گذشت چند سال از کسب عنوان شهر خالق غذا و خوراك به نظر میرسد که شهر رشت نتوانسته بهخوبی از این
پتانسیل در راستای توسعه گردشگری شهری خالق استفاده نماید .فقدان نگاه و چهارچوب برنامه ریزی راهبـردی
در این زمینه منجر گردیده است مجموعه اقدامات مدیریت شهری یکپارچگی و هماهنگی مناسبی نداشته باشـند.
ازاینرو کنش شهرداری رشت و سایر بازیگران در توسعه گردشـگری خـالق شـامل مجموعـهای از فعالیتهـایی
مقطعی ،پراکنده و غیر هماهنگ بوده است .لذا هدف اصلی مقاله حاضر به دنبال ارزیـابی شـاخصهای خالقیـت
شهری در رشت و ارائه راهبردهایی در جهت توسعه گردشگری خالق شهری در این شهر است .تحقیق حاضـر از
نوع توصیفی  -کمی با ماهیت کاربردی است .برای جمعآوری اطالعات تعداد  393پرسشنامه از طریـق سـاکنین
تکمیلشده است .دادههای حاصل با استفاده از آزمونهای دوجملهای ،همبستگی و تحلیل عاملی اکتشـافی مـورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .پس از تجزیهوتحلیل دادههای آماری ،راهبردهای پیشنهادی از طریق مدل استراتژیک
 SOARارائهشدهاند .نتایج تجزیهوتحلیل پرسشنامهها نشان میدهد در میان شـاخصهای شـهر خـالق وضـعیت
شاخص اقتصادی شهر رشت نسب به سایر شاخصها بهتر است .همچنین شاخص امکانـات و اقـدامات آموزشـی
دارای پایینترین سطح در میان شاخصهای شهر خالق رشت است .لذا افزایش آموزش فرهنگ و هویت بـومی،
خلق جشنوارههای نوآورانـه و تقویـت زیرسـاختهای شـهری گردشـگری موضـوعاتی محـوری در راهبردهـای
پیشنهادی هستند.
واژگان کلیدی :شهر خالق غذا و خوراك ،گردشگری خالق ،مدل استراتژیک  ،SOARرشت.

 .1نویسنده مسئول

Email: salaripour@guilan.ac.ir
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مقدمه
شهر خالق بهروزترین ایده و پارادایم در حوزه افزایش رقابتپذیری طریق و توسعه اقتصـادی در شـهر اسـت کـه تأکیـد
ویژهای بر کارآفرینی شهری دارد .در سالهای اخیر محققین ،برنامهریزان و سیاستگذاران زیادی با مفهوم شـهر خـالق
همراه شدهاند و آن را بهعنوان محور فعالیتهای خود قرار دادهاند .اهمیت یافتن کیفیات و صفات خالقانه در یک شهر در
بیش از دو دهه گذشته بیش از هر زمان دیگر بر برنامه ریزی توسعه شـهرها اثـر گذاشـته اسـت .شـهر خـالق بـر پایـه
گردشگری خالق شهری شکل یافته و به دنبال افزایش درآمد شهرها از طریق آموزش و تبـادل دانسـتههای فرهنگـی و
هنری است ( .)Lewis & Besty,2010:37لذا شهرها ،سازمانهای توسعه محور و محققین مختلف تالش نمودهاند تا با
تعریف شاخصهای شهر خالق و سنجش وضعیت شهرها از طریق گویه ها ،فرایند برنامه ریزی توسعه شهری مبتنی بـر
گردشگری خالق را نظاممند نمایند ( .)Rob,2005:135درحالیکه شهر خالق و مدیریت شهری کـارآفرین بـه مفـاهیم
اصلی هدایتگر توسعه شهری تبدیلشدهاند و تقریباً تمام متخصصان و مدیران با آنها همراه گشتهاند ،یکی از مهمترین
چالشهای پیش رو شهرها عملیاتی ساختن این مفاهیم و ایجـاد چـارچوب برنامـه ریـزی راهبـردی بـرای دسـتیابی بـه
آنهاست .بهبیاندیگر در بسیاری موارد عبارات شهر خالق و گردشگری خالق ،به دلیـل بـار روانـی مثبـت و اجمـاع بـر
کارآمدی آنها ،صرفاً در ابعاد گفتمانی و تبلیغاتی مورداستفاده مدیریت شهری قرار میگیرند و تغییرات واقعـی در میـدان
برنامه ریزی و اجرایی کمتر روی میدهد ( .)Ronan,2016:84چرخش فرهنگی و تبدیل آن به گفتمان غالـب در حـوزه
گردشگری در دهههای آخر قرن  20آغاز گردید .گرایش گردشگران به آشـنایی بـا میـراث فرهنگـی و تـاری ملتهـای
گوناگون سبب رشد تقاضا در این حوزه شد .گردشگری فرهنگی هرچند مزایای زیادی برای شهرها به همـراه داشـت امـا
درعینحال تأکید زیاد استفاده از میراث ملموس باع پیدایش عوارض و کاستیهایی شد که درنهایت منجر بـه چـرخش
دیگری در حوزه گردشگری شده است که از آن بهعنوان گردشـگری خـالق یـاد میشـود ( .)Quinn,2019:268شـهر
خالق ،بر تولیدات فرهنگی متمرکز است ،یعنی تولید کاالها و خدمات فرهنگی با فعالیتهایی در ارتباط قرار میگیرند که
مرکز خالقیت بهحساب میآیند .مفاهیم شهر خالق و گردشگری خالق هماکنون نقش بسیار مهمی در شکلدهی فرایند
برنامه ریزی توسعه شهری داشتهاند .برگزاری جشنوارهها و رویدادهای شهری ،ایجاد زیرساختهای و شبکههای خـالق،
برنامهها و پروژه های بـازآفرینی شـهری از جملـه اقـداماتی هسـتند کـه شـهرهای مختلـف در حـال انجـام آن هسـتند
( . )Della et al,2017:181شهر رشت نیز یکی از شهرهایی است که علیرغم طرح مفـاهیم شـهر خـالق و گردشـگری
خالق توس مدیریت شهری و کاربست آن به شکل وسیع در گفتمان عمومی مدیران ،هنـوز توفیـق چنـدانی در توسـعه
شهری مبتنی بر خالقیت پیدا نکرده است .رشت از سال  94بهعنوان تنها شـهر ایرانـی خـالق در زمینـه غـذا و خـوراك
شناخته میشود .این موضوع به دلیل فرهنگ غذایی غنی در این شهر است که تکیهبر میراث بومی و محصوالت محلـی
دارد .سنجش شاخصهای خالقیت شهری یکی از امور ضروری قبل از اقدام به برنامه ریزی میباشـد .بعـد از گذشـت 5
سال از کسب برند شهر خالق توس شهر رشت ،تحقیق حاضر با هدف ارزیابی وضعیت این شـهر در شـاخصهای شـهر
خالق در ابتدا بهمرور شاخصهای مورداستفاده در جهان پرداختـه و پـس از انتخـاب شـاخصهای هماهنـگ بـا شـرای
زمینهای این شهر بهاندازه گیری و کمی سازی آنها میپردازد .اما هدف از این تحقیق تنهـا ارزیـابی شـاخصهای شـهر
خالق رشت نمیباشد ،بلکه هدف اصلی این تحقیق استفاده از پتانسیلهای شهر رشت ،ارائه راهکارهای خالقیت شـهری
و ارائه استراتژیهای کاربردی برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی بر اساس ارائـه راهبردهـای برآمـده از تحقیـق
میباشد .تحقیق حاضر به دنبال پاس به این سؤاالت است که وضعیت شاخصهای شهر خالق در رشت چگونـه اسـت؟
راهبردهای مناسب برای توسعه گردشگری خالق در شهر رشت کداماند؟
متخصصان و پژوهشگران از کشورهای مختلف بر روی شهر خالق پژوهش انجام دادهانـد .در پژوهشهـای صـورت
گرفته در ارتباط با شهر خالق ،کتاب گردشگری خالق و رویدادهای فرهنگـی اثـر ریچـاردز1در سـال  2010بیـانگر آن
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میباشد که در ج وامع انواع مختلفی از گردشگری نظیر گردشگری فرهنگی ،گردشگری صنعتی ،گردشگری خالق وجـود
دارد و میان خالقیت و توریست فرهنگی ارتباط نزدیکی حاکم میباشد و برای اینکه جوامـع بتوانـد رشـد کننـد نیـاز بـه
خالقیت توریست محور میباشند که موجب جذب سرمایه خالق به شهرها میشود و این سـرمایه خـالق موجـب رونـق
گردشگری میشود .مقالهای با نام ایجاد حس غنای جشنوارههای غذایی اثر هالوز1و همکاران در سال  2014در ارتباط بـا
جشنوارههای غذایی در شهر ناتینگهام ،بیان میدارند که برای ایجاد رویدادهای شهری نیاز به وجود یک اقتصاد خالق در
جامعه است و این اقتصاد خالق هیچگاه موفق نمی شود مگر باوجود افراد خالق در جامعه که یکی از عوامـل موفـق ایـن
جشنوارهها عالوه بر حالت جشنوارهای بودن ،نگرش به سمت آموزشی کردن شاخصههای شهری ،شهر خـالق را در پـی
دارد .روجاس راباندا2در پژوهش رویدادها و میراث فرهنگی در زمان بحران؛ مطالعه موردی کاتالونیـا در ارتبـاط بـا ایجـاد
رویدادهای فرهنگی در زمان بحران صحبت کرده است که در سالهای مختلف از جمله سال  2008زمانی که در اسـپانیا
رکود اقتصادی ایجاد شد و دولت تصمیم گرفت تا رویدادهای تاریخی برگزار کند تا مردم به دیدن بناهـای تـاریخی ایـن
مناطق بپردازند سپس در زمان این رویداد نمایشگاهها ،تئاترها و ...برگزار شد تا از این طریق به جـذب درامـد بپردازنـد و
همچنین در نتیجه آن ،راهبردهای خالقیت توریست محور برای از میـان بـردن بحـران اقتصـادی بیانشـده اسـت کـه
مهمترین راهبردها ایجاد زمینه مناسب برای وقوع انقالب خالقیت در زمینه توریست و جـذب سـرمایه خـالق میباشـد..
جوهانسون و کوشیال3در مقاله جشنوارههای شهری :خالقیت و کنترل تجربیات نمایشی شهری به ارتباط ایجـاد اقتصـاد
محلی برای شهرها و ایجاد حس غنای جشنوارههای شهری برای رونق اقتصاد شهری پرداخته است .در کتاب توریست و
جشنوارهها و رویدادهای فرهنگی در زمان بحران ( )Lyck et al,2012:185در ارتباط با وقـوع جنگهـا و بحرانهـای
اقتصادی اجتماعی که زمین را فراگرفته است صحبت میکنند و بیان میکنند که برای نجـات جوامـع و خـروج آنهـا از
بحران نیاز به ایجاد جشنوارههای شهری میباشد که نمونه بارز این جشنوارهها برگزاری المپیک میباشد که باع ایجـاد
درامد پایدار برای شهرها و کشورها میشود و در ادامه بیان میکند که شکل ساختاری و معمارانه شـهرها نیـز اندیشـهای
انعطافپذیر برای ایجاد جشنوارهها میباشد که افراد زیادی را به شهرها وارد مینماید و در انتها بیان میکند که اگر ایـن
فستیوالها و رویدادها بهدرستی برگزار شوند میتوانند بحرانها را رفع کنند و زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند .مقالـهای
با عنوان ارزیابی تطابق شهر قاین با شاخص شهر خالق در ارتباط با شهر خالق به این نتیجه رسیده است که شهر قـاین
با توجه به شاخصهای شهر خالق از جمله صنایع خالق ،میراث فرهنگی ،استعداد خالق و کیفیت معیارهای شهر خـالق
را ندارد و در اولویت اول استعداد خالق و در اولویت آخر زیرسـاخت خـالق قـرار میگیـرد (اسـدی و سـامی.)26 :1397،
پژوهش دیگری با عنوان ارتقا فرصت حضور و مشارکت مردم با استفاده از معرفی گونههای فضای عمومی شـهر خـالق
در ارتباط با شاخصهای شهر خالق ،از معیارهای شهر خالق به ارزیابی حضور پررنـگ افـراد را در محی هـای عمـومی
شهر یزد سنجیده است (ایراندوست و غالمی زارچی .)47 :1394،طبق پژوهشی با عنوان تحلیل کارایی محـالت شـهری
ازلحاظ شاخصهای شهر خالق ،محققین در ارتباط با توسعه دانایی محوری صحبت کردهاند که ایـن مهـم هیچگـاه بـه
حصول نمیرسد مگر با برنامه ریزی جامعه شناسان ،اقتصاددانان و جغرافیدانان .در ایـن پـژوهش شـهر بنـاب را بـه 13
محله تقسیمشده و با پر کردن پرسشنامه به این نتیجه رسیدهاند که از میان ایـن محـالت  6،1،3،12بیشـترین کـارایی و
محالت  3،7،8کمترین میزان کارایی را میان محالت دارند (سرور و همکاران .)322 :1395،مقالهای با عنوان اثرات تـوان
گردشگری در گسترش زیرساختها و ایجاد شهر خالق به ارتباط با گردشگری و گسـترش زیرسـاختها بـرای افـزایش
خالقیت شهری پرداخته و تأکید می نماید که وجود طبقه خـالق عـاملی مهـم در حصـول بـه خالقیـت اسـت .البتـه بـا
گردشگری و ایجاد زیرساختها ،طبقه خالق در شهرها پدیـدار میشـوند (شـاطریان و همکـاران .)201 :1396،تحقیقـی
درباره تأثیر خالقیت در بافتهای فرسوده با عنوان تحلیل و شناسایی پهنههای زمینهساز توسعه خالق بافـت فرسـوده بـا
1. Hollows
2. Rojas Rabaneda
3. Johansson & kociatkiewicz
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تأکید گردشگری به این نتیجه رسید که مهمترین ویژگیهای بافتهای فرسوده که میتواند پتانسیل گردشگری را ایجاد
کند انتخاب اراضی دولتی با موانع حقوق کمتر ،سطوح خوب مشخصههای اجتمـاعی و اقتصـادی از بعـد سـواد ،اشـتغال،
درامد و ارزش زمین و کیفیت خوب بناها و دسترسی مناسب از ویژگیهـای مناسـب بـرای بافتهـای فرسـوده میباشـد
(صحراییان و موحد .) 31 :1396،در پژوهشی با عنوان تبیین نیروهای پیشران مؤثر بر آینده توسعه صنعت گردشـگری در
شهرهای مرزی با استفاده از شناسایی مؤلفهها و پیشرانهای توسعه گردشگری به روش دلفی به رتبهبندی  50پیشران و
متغیر در شهر بانه پرداختهشده است که مهمترین پیشرانها و موتور محرك توسعه گردشـگری در مرزهـا را  10محـرك
نامبرده است .این موارد بهاینترتیب میباشد :تصویب و اجرای منطقه آزاد و تجاری_صنعتی ،ایجاد صـنایع و کارخانـهها،
گسترش سرمایهگذاریهای خارجی و خصوصی و نقش منطقه ویژه اقتصادی در چشمانداز گردشگری (عزت پنـاه:1399،
 .)69از جمله پژوهشهایی که با استفاده از مدلهای استراتژیک به دنبال تدوین راهبردهای گردشگری بودهانـد میتـوان
به مقالهای با عنوان مد یریت راهبردی توسعه گردشگری تفرجی شهرستان شهریار با اتکا به مدل  PESTELاشاره نمود که
به ارائه توان جذب گردشگر با استفاده از مدل راهبردی  SWOTمیپردازد و نشان میدهد شهرسـتان شـهریار بـهعنوان
یک مکان تفریحی با راهبرد تهاجمی میباشد که مقصد گردشگران مختلف است (خراسانی و حیدری.)73 :1398 ،
مبانی نظری
گردشگری خالق نسل جدید و سوم از گردشگری محسـوب میشـود .خالقیـت عنصـری اساسـی در توسـعه اجتمـاعی،
اقتصادی و فرهنگی شهرها است که برای افزایش توان اقتصادی شهرها ضرورت دارد .شهر خالق ،شهری است که تنوع
فرهنگی و بیان خالقیت در آن ارزشمند بوده و مردم میتوانند در زندگی روزمره خود از فعالیتهای خـالق موجـود در آن
لذت ببرند (شهابیان و رهگذر .)70 :391 ،شهرهای خلّاق بهعنوان مراکز نوآوری ،خالقیت و تبدیل ایده به ثروت ،قلمـداد
میگردند .ازآنجاکه ایده و نوآوری عناصر اصلی رقابتی در عصـر جهانیشـدن ،هسـتند؛ داشـتن شـهر خلّـاق ،آرزوی هـر
جامعهای است (قربانی و همکاران .)3 :1392،به بیانی ساده شهر خالق شهری است که در آن فعالیتهـایی نـو خالقانـه
صورت میگیرد؛ در حقیقت ،شهری که بتواند به شکلی خالقانه موجب همکاری افراد گوناگون شود ،موفقترین شـهر در
این قرن خواهد بود (کالنتری و همکاران .)78 :1391،اولین کسی که بح منـاطق و شـهرهای خـالق را مطـرح کـرد
ریچارد فلوریدا است .او در سال  2002اولین کتاب خود را با عنوان  Creative Classبه چاپ رساند و پسازآن در سـال
 2005کتاب دیگری را برای تقویت موضوعش منتشر کرد (رفیعیـان .)10 :1389،بـه نظـر فلوریـدا خالقیتـی کـه باعـ
رقابتپذیری و رشد اقتصادی جوامع میشود ،وجود افراد مستعد میباشد .این امر هیچگاه به حقیقت نمیپیونـدد مگـر بـا
( 3Tتکنولوژی ،استعداد ،تابآوری) که در این فرایند مهمترین امر جذب افراد مستعد و خالق میباشـد نـه صـرفاً وجـود
افراد خالق در مکان ( .)Tinagli,2004:48نظریه فلوریدا در حالت کلی دو بخش اساسی دارد -1 :نقش سرمایه انسـانی
خالق در رشد شهری و منطقه ای :به عقیده وی نقش عمده رشد مناطق شهری در حال حاضـر بـه دسـت طبقـه خـالق
میباشد -2 .ترسیم جغرافیای خالقیت بر اساس پخشایش طبقه خـالق (فتـوحی مهربـانی .)105 :1395،ساسـاکی 1نیـز
عناصر ضروری برای ظهور شهر خلّاق را در شش دسته طبقهبندی کرده است که شامل  .1درگیری تمامی ساکنین شـهر
چه دانشمندان ،هنرمندان و چه شهروندان عادی در امور و فعالیتهای خالقانه؛  .2هنرمندانه بودن زندگی شهروندان؛ که
الزمه این کار دسترسی به درآمد ،اوقات فراغت کافی ،قیمت معقول کاال و خدمات باکیفیت اس؛ .3حمایـت فعالیتهـای
خلّاق هنری و علمی شهر توس دانشگاهها ،مدارس فنی ،مؤسسات تحقیقاتی ،تئاترها ،کتابخانهها و مؤسسـات فرهنگـی؛
 .4داشتن یک سیاست محیطی جهت حفظ میراث تاریخی و زیسـتمحیطی .5 .وجـود پایـه اقتصـادی متـوازن در شـهر
بهمنظور حمایت از منطقه خلّاق و پایدار؛ .6در مدیریتهای عمومی؛ شهر خلّاق متشکل از سیاستهای شـهری یکپارچـه
خلّاق ،سیاست فرهنگی یکپارچه باسیاست صنعتی و سیاست محیطی تحـت مـدیریت دموکراتیـک مـالی عمـومی اسـت
( .)Sasaki,2008:80یکی دیگر از تحقیقات در این زمینه تحقیق لندری میباشد .لندری برای برآورد شاخصهای خـود
1. Sasaki
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با همکاری با مارجی کاست 1مطالعـه منطقـه بیزکاییـا(2منطقـهای واقـع در بیلبـائو ،اسـپانیا) را موردمطالعـه قـرار داده و
شاخصهای دهگانه شامل -1 :چارچوب عمومی و سیاسـی  -2تنـوع ،سـرزندگی ،نشـاط ،تجلـی گرایـی  -3گسـتردگی،
تابآوری ،دسترسی -4کارآفرینی ،اکتشاف و ابداع  -5مـدیریت اسـتراتژیک ،زیرکـی و چشـمانداز سـازی  -6اسـتعداد و
چشمانداز یادگیری  -7ارتباطات ،اتصاالت و شبکهبندی  -8مکان و ساخت مکان  -9زیست پذیری و رفاه  -10صـناعت
گری و تأثیرگذاری زیر را تهیه نمودند .از دیگر شاخصهای ارائهشده در حوزه خالقیت ،شاخص خالقیت شارپی میباشـد
که بیشتر بر روی فرهنگ تمرکز دارد تا دانش یا خالقیت نوآوری ) .(Hartley et al,2012:138وجـود زیرسـاختهای
فرهنگی و اقتصادی ،رهبری خالقانه و نقش افراد خـالق و نـوآور از جملـه امکانـات زیرسـاختی جهـت رونـق و توسـعه
گردشگری پایدار شهری است( .شاطریان و همکاران .)215 :1398،امروزه گردشـگران فرهیختـهتر شـدهاند و بـه دنبـال
کسب آگاهیهای جدید و معنا بخشی به زندگی خود هستند .بهبیاندیگر آنهـا تنهـا مصـرفکننده غیرفعـال تفریحـات
نیستند و در پی آناند که اوقات فراغت خود را با تجارب خالق و توسعه فعال مهارتها غنی سازند .گردشگری خالق بـا
شعار موزههای کمتر ،میدانهای بیشتر از مرز دیدار صرف آثار تاریخی و طبیعی فراتر رفته بر انجام فعالیتهای تجربـی و
تعامل عمیقتر با زندگی واقعی فرهنگی در شهرها تمرکز میکند (بابایی و همکاران .)8 :1393،در کنار عوامل فـوق بایـد
به سایر ملزومات زیرساختی در توسعه شهر خالق نیز دقت گردد .هسته مرکزی شهر خـالق شـامل بخشهـای اساسـی
فرهنگ محلی است که اهمیت آن با حضور فعالیتهای مکمل توس طراحان .هنرمنـدان و مهندسـان نرمافـزار تقویـت
میشود .توجه به این نکته ضروری است که تبادل تجربه ،دانش و فرهنگ در عصر جدید با سرعت روزافزونـی از طریـق
فناوریهای نوین ارتباطی میسر شده است .لذا یکی از راهکارهای نـوین توسـعه خالقیـت شـهری و جـذب گردشـگران
توسعه آموزش و تبادل اطالعات در فضای مجـازی میباشـد ( Yu & Sun,2019:266; Marques & Borba, 2017
 .):88توسعه خالقیت شامل بخشهای مختلف منجمله تبلیغات ،طراحی نرمافزار ،انتشارات ،رسانه ،موسـیقی ،موزههـا و
هنر است .لذا بسیاری از اندیشمندان برای اشاره به این همزیستی بخشهای مختلف از اصطالح "اکوسیستم خالق" کـه
به شبکههای بزرگتری از کافهها ،رستورانها ،هتلهـا و سـایر مراکـز تفریحـی شـهر متصـل اسـت ،اسـتفاده میکننـد
( .)Montoya & Stasiewics,2020:266محی خالق برای ایجاد نوآوری ضروری است .برای این منظـور ،ضـروری
است که شهرها بر تنوع تمرکز کرده و خدمات فرهنگی ارائه کنند یکی از دالیل اصلی توسـعه گردشـگری خـالق عـدم
رضایت روزافزون از مدلهای سنتی توسعه گردشگری و درك این نکته است که خالقیـت میزبانـان و گردشـگران منبـع
مهم بالقوهای برای توسعه پایدار گردشگری است (.)Duxbury & Richards,2019: 4
روش پژوهش
این تحقیق بنا به ماهیت و روش پاس دهی به مسئله تحقیق از نوع توصیفی  -کمی و از نظر هدف کاربردی میباشد در
این پژوهش جمع آوری اطالعات از طریق اسنادی و پیمایشی صورت گرفته است و برای بازنگری راهبردهای شهر خالق
رشت از روش پرسشنامه استفادهشده است .روش پرسشنامه برای بررسی میـزان شـاخصها و راهبردهـای شـهر خـالق
استفاده میشود سپس به کمک پرسشنامه طراحیشـده و شـاخصهای بهدسـتآمده بهصـورت کمـی از  Spssاسـتفاده
میشود .آلفای کرونباخ بهدستآمده از این آزمون برای این پژوهش مقدار مطلوب  0/942میباشد .سـپس بـا اسـتفاده از
آزمون دوجملهای ،و همچنین با استفاده از همبستگی اسـپیرمن بـه تجزیـهوتحلیل یافتـهها پرداختـه شـد .شـاخصهای
پژوهش عبارتاند از کیفیت محیطی ،رویدادهای فرهنگی ،امکانات و اقدامات آموزشی و اقتصـادی کـه جـدول شـماره 1
گویه های مربوط به آنها را نشان میدهد .برای ارزیابی شاخصهای خالقیت شهر رشت از نظـر شـهروندان ایـن شـهر
استفاده میگردد لذا جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه شـهروندان سـاکن شـهر رشـت .انتخـاب شـهروندان
به عنوان جامعه آماری بدان دلیل است که در هر شهری ساکنین همان شهر دارای اطالعات و آگاهی بیشتری از امکانات،
1. Margie Caust
2. Bizkaia
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پیشرفتها و برنامههای آن شهر در حوزه خالقیت شهری هستند .توسعه خالقیت در درجه اول بـر مبنـای پتانسـیلهای
جامعه محلی ،فرهنگ بومی و ظرفیتهای طبقه خالق شکل میگیرد و پسازآن است که گردشگران بر اساس سالیق و
اهداف خود آن را بهعنوان مقصد قرار میدهند .از سوی دیگر شاخصهای و گویه های موجود در پرسشـنامه بهخصـوص
در حوزه توسعه امکانات و زیرساختهای آموزشی و محیطی ،تطابق بـا هویـت بـومی و تأثیرگـذاری بـر اقتصـاد محلـی
بهگونهای هستند که ساکنین شهر که مدت طوالنی در آن زندگی نمودهاند قابلیت قضاوت بهتری نسبت بـه گردشـگران
در این موضوعات دارند .محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انجامشده است که با توجه به این فرمول عـدد
 384جواب نهایی میباشد در این پژوهش مجموعاً  393پرسشنامه میان ساکنین شهر رشت توزیعشده است .این پیمایش
در دو مرحله صورت گرفت که مرحله اول بهصورت حضوری و با توزیع  247پرسشـنامه در فضـاهای میـدان شـهرداری
رشت در طول یک هفته انجام شد .برای تکمیل حدنصاب تعداد نمونه اقدام به ساخت و انتشار پرسشنامه به شکل آنالین
شد که در این مرحله نیز  146نیز نفر از شهروندان رشت پاسـخگوی سـؤاالت بودنـد .درنهایـت بـا توجـه بهروشهـای
اشارهشده در باال به تحلیل کمی بهوسیله نرمافزار  Spssو تحلیل کیفی بـه روش کدگـذاری پرداختـه شـد و سـرانجام از
مجموع این جوابها به ارائه راهبرد در جدول  SOARپرداخته شد.

شاخصها

کیفیت محیطی

رویدادهای فرهنگی
اقدامات و امکانات
آموزشی
اقتصادی

جدول شماره  .1شاخصها و گویه های پژوهش
گویه های پژوهش

جدارههای فعال و کیفیت کالبدی ،جذابیت بافتهای تاریخی ،فضای تعـامالت
اجتمــاعی ،دسترســی بــه حملونقــل عمــومی ،تنــوع جاذبــههای گردشــگری،
نورپردازی ،فضای گفتمان و گردهمایی عمومی ،مراکـز اطالعرسـانی ،پویـایی
محیطی ،اختالط کاربریها ،فعالیتها  24ساعته ،توجه به ورودی و خروجیها،
تابلوی راهنما و اعالنات ،کاربریهای مخصوص تمام گروههای سنی
جشنوارهها ،ارتباط جشنوارهها با هویت محلی ،ارتبـاط رویـدادها بـا سـرزندگی
اجتماعی ،مشارکت عمومی در جشنوارهها ،امکانات فرهنگی ،ارتباط رویـدادها و
جشنوارهها برای ترویج برند شهر خالق غذا و خوراك رشت ،ارتباط جشنوارههـا
و گسترش گردشگری
تنوع فضاهای آموزشی ،فناوریهای جدیـد جهـت آگـاهی شـهروندان ،ارتبـاط
مراکز آموزشی و شناسایی استعدادها ،آموزش سازمانی جهت خوداشتغالی
توسعه اقتصادی در ارتباط برند شهر رشت ،توسعه اقتصاد محلی در ارتباط برنـد
شهر خالق رشت ،ایجاد اشتغال و کارآفرینی در ارتباط برند شهر رشت ،توسـعه
مراکز رفاهی (رستورانها و غذاخوریها) ،افزایش کیفیت غـذاها ،ایجـاد درآمـد
شهری پایدار
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محدوده مورد مطالعه
رشت از سال  94بهعنوان تنها شهر ایرانی خالق در زمینه غذا و خوراك شناخته میشود .این موضوع بـه دلیـل فرهنـگ
غذایی غنی در این شهر است که تکیهبر میراث بومی و محصوالت محلی دارد .از جمله اقدامات و اهداف پیشبینیشـده
در قالب شهر خالق غذا و خوراك میتوان به احداث موزه غذا در جهت حفاظت از میـراث نـاملموس رشـت در فرهنـگ
غذایی ،حمایت از چرخه تحقیق و توسعه در تعامـل بـا دانشـگاهها و مراکـز تحقیقـاتی ،توانمندسـازی زنـان و گروههـای
آسیبپذیر با فراهم کردن فرصتهای آموزشی و شغلی ،همکاری با سایر شهرهای خالق غذا و خـوراك بـهمنظور تبـادل
دانش و تجربه ،اشاره داشت ( .)Kowalczyk & Derek,2020:138متأسفانه پس از گذشت قریب به  5سال از کسـب
عنوان شهر خالق غذا و خوراك یونسکو به نظر میرسد شهر رشت توفیق چندانی در استفاده از ایـن عنـوان در راسـتای
افزایش جذب گردشگران و توسعه اقتصادی نداشته است .در ادامه این پژوهش نسبت به ارزیابی شاخصهای شهر خالق
در این شهر اقدام خواهد شد تا در آینده مسیر توسعه گردشگری خالق در این شهر هموارتر گردد.
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شکل شماره  .1موقعیت جغرافیایی شهر رشت

بحث و یافتهها
 11/2درصد پاس دهندگان کمتر از  20سال سن دارند و  84/3درصد افراد سنین باالی  20سال میباشند .همچنـین 5/1
درصد پاس دهندگان به اطالعات مربوط به شغل جواب ندادهاند و  61/3درصـد افـراد بیکـار و  33/6درصـد افـراد دارای
شغلهای مختلف ،پاس دهنده به سؤاالت میباشند .در قسمت اطالعات مربوط به تحصـیالت  4/6درصـد بیجـواب55 ،
درصد دارای مدرك پایینتر از کارشناس 32/3 ،درصد کارشناسی و  8/1درصد از افراد دارای مدرك بـاالتر از کارشناسـی
ارشد میباشند .در پرسشنامه طراحیشده در هر قسمت ،سؤاالت بهصورت طیف لیکرت (-1خیلی کم  -2کم -3متوسـ
-4زیاد -5خیلی زیاد) و سؤاالت باز طراحیشده است .برای استنباط پاس های  5گزینهای از میانگین استفادهشـده اسـت
که دریابیم چه تعداد از افراد در هر بخش پرسشنامه (اقتصادی ،رویدادهای فرهنگی ،امکانات آموزشی و کیفیت محیطـی)
از محی زندگی خود راضی هستند.
جدول شماره  .2اطالعات مربوط به میانگین سؤاالت

جدول میانگینها

کیفیت محیطی
3/15

اختالف هر بخش با میانگین
کل

0/23-

اقدامات و امکانات
آموزشی
2/51

رویدادهای
فرهنگی
3/14

3/46

0/87-

0/24-

0/08+

اقتصادی

میانگین کل
3/38

با توجه به جدول  ،2میانگین کل ،عددی متوس را نشان میدهد؛ یعنی در تمام بخشها و زیـر بخشهـای پرسـیده
شده در سؤاالت ،پاس افراد متوس بوده است .میانگین بخش اقتصادی عددی مطلوب را نشان میدهد زیرا از میـانگین
کل باالتر میباشد و در بخش اقتصادی افراد نسبتاً از شرای راضی میباشند و این بخش نیازی بـه اصـالحات کـاربردی
ندارد .در بخش رویدادهای فرهنگی جواب اکثر افراد متوس بوده است .با توجه به اختالف میانگین منفی و بـا توجـه بـه
اینکه این اختالف میانگین کم میباشد نیاز به اصالحات مـوردی در بخـش رویـدادهای فرهنگـی میباشـیم .در بخـش
کیفیت محیطی نیز پاس اکثر افراد به سؤاالت متوس بوده است و با توجه به اختالف میانگین کمی که ایـن بخـش بـا
میانگین کل دارد مجدداً نیاز به تغییرات جزئی در این بخش میباشیم.
اما شاخص اقدامات و امکانات آموزشی با توجه به تحلیلهای صورت گرفته عددی نسبتاً پایینی را نشان میدهد .این
عدد نزدیک به  2میباشد یعنی پاس افراد به سؤاالت کم بوده است .در این بخش اختالف میانگین کـل از ایـن بخـش
عدد باالی  -0/87را نشان میدهد یعنی در زمینه آموزشی نیاز به اقدامات بهموقع میباشیم که اگر این اقـدامات صـورت
نگیرد دچار اختالل در امور خالقیت شهری میشویم .بنـابراین بـا توجـه بـه اخـتالف میانگینهـا اولویـت رسـیدگی بـه
شاخصها بهاینترتیب میباشد که ابتدا باید به شاخصهای آموزشی رسـیدگی شـود و در مراحـل بعـدی بـه ترتیـب بـه
شاخص کیفیت محیطی و شاخص رویدادهای فرهنگی توجه کنیم تا خالقیت شهری را به شـکل پایـدار در شـهر رشـت
توسعه دهیم .با توجه به بررسی شاخصها و اولویتبندی کردن آنها نیازمند تحلیل هرکدام از زیر شاخصهای هر بخش
میباشیم تا با توجه به آن ،به ارائه راهبردها بپردازیم.
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جدول شماره  .3میانگین گویه های موردبررسی
آموزشی
میانگینها
اقتصادی
اقدامات و امکانات آموزشی
2/20
توسعه اقتصادی در ارتباط برند شهر رشت
تنوع فضاهای آموزشی *
3/45
توسعه اقتصاد محلی در ارتباط برند شهر خالق رشت
فناوریهای جدید جهت آگاهی شهروندان
3/50
ایجاد اشتغال و کارآفرینی در ارتباط برند شهر رشت
ارتباط مراکز آموزشی و شناسایی استعدادها *
4/08
توسعه مراکز رفاهی (رستورانها و غذاخوریها)
آموزش سازمانی جهت خوداشتغالی *
3/45
افزایش کیفیت غذاها
3/32
ایجاد درآمد شهری پایدار
کیفیت محیطی
میانگینها
رویدادهای فرهنگی
جشنوارهها *
جدارههای فعال و کیفیت کالبدی
2/96
جذابیت بافتهای تاریخی
2/57
ارتباط جشنوارهها با هویت محلی
فضای تعامالت اجتماعی
3/44
ارتباط رویدادها با سرزندگی اجتماعی
دسترسی به حملونقل عمومی
3/68
مشارکت عمومی در جشنوارهها
تنوع جاذبههای توریستی*
3/29
امکانات فرهنگی
نورپردازی
2/94
ارتباط رویدادها و جشنوارهها برای ترویج برند شهر خالق غذا و
خوراك رشت
پیادهمداری
3/22
ارتباط جشنوارهها و گسترش توریست
فضای گفتمان و گردهمایی عمومی
میانگینها
کیفیت محیطی
کاربریهای مخصوص تمام گروههای سنی *
3/14
فضای گفتمان و گردهمایی عمومی
مراکز اطالعرسانی *
فعالیتها  24ساعته
2/43
توجه به ورودی و خروجیها *
3/86
پویایی محیطی
تابلوی راهنما و اعالنات *
3/06
اختالط کاربریها

میانگینها
2/38
2/65
2/71
2/30
2/83
میانگینها
3/28
3/5
3/14
3/39
2/98
3/46
3/76
3/18
2/63
3/39
2/87
2/88

همانطور که مالحظه میشود ،بخش اقتصادی دارای میانگین باالتر از حد متوس بوده و از نقـاط قـوت ایـن شـهر
محسوب میشود .علت اصلی که شهروندان شهر رشت تأثیر اقتصادی عنوان شهر خالق را بیشتر از سایر موارد اجتمـاعی
و فرهنگی میدانند استقبال بخش خصوصی از این عنوان و افزایش تأسیس رستورانها و مراکـز خـدمات گردشـگری در
چند سال اخیر در این شهر است .میزان ساخت و توسعه زیرساختهای خدماتی و رفاهی مانند رستورانها ،هتلها ،مراکـز
توزیع غذا و ...پس از برند شدن شهر رشت بهعنوان شهر خالق به شکل ملموسی افزایش پیدا کرد .اما از طرف دیگر این
موج بیشتر از اینکه ناشی از برنامه ریزی در سطح مدیریت شهری و گردشگری باشد ،نتیجه واکنش مثبت سرمایهگذاران
خصوصی به کسب این عنوان بود ه است .از دیگر علل توسعه اقتصادی شهر رشت در جهت شهر خـالق غـذا و خـوراك،
ایجاد اشتغال برای جوانان و دیگر گروههای سنی میباشد اما در دیگـر بخشهـا بـهویژه در بخـش اقـدامات و امکانـات
آموزشی میزان میانگین پایینتر از حد معمول بوده است و نیازمند اصالحات راهبردی در این بخش میباشـیم .در جـدول
شماره  ،4گویه های (* دار) نیازمند اصالحات اساسی میباشند زیرا پایینتر از حد متوس بودهاند ،یعنی مـردم در جامعـه
موردمطالعه از رضایت کافی برخوردار نبودهاند .علت عدم رضایت شهروندان از بخش آموزشـی کمبـود مراکـز و خـدمات
آموزشی ،عدم توجه مراکز آموزشی به شناسایی افراد مستعد و همچنین عدم استفاده مراکز آموزشی و گروههای شهری از
سیستمهای اطالعرسانی و فناوریهای جدید جهت شناساندن محی شهری میباشد .بـا توجـه بـه اینکـه در پـژوهش
حاضر از مدل استراتژیک  SOARبرای تحلیل یافتهها استفادهشده است لذا نیازمند استفاده از نقاط قوت میباشیم تا این
نقاط قوت را تبدیل به فرصت نماییم و فرصتها را به آرمان تبدیل کنیم و نهایتاً بـه نتـایج مطلـوب دسـت پیـدا کنـیم.
بنابراین در این بخش و در جداول باال گویه های بینشانه از حد اسـتاندارد مطلـوبی برخـوردار میباشـد یعنـی در طیـف
لیکرت عددی باالتر از میانگین را به خود اختصاص دادهاند .لذا در جداول مربوط به مدل راهبردی از گویه های بینشـانه
استفاده مینماییم.
با توجه به جدول شماره  4مشاهده میشود که در متغیر کیفیت محیطی 59 ،درصد پرسششوندگان بیشازحد متوس
از وضعیت محیطی رضایت دارند که مقدار مناسبی به نظر میرسد .در متغیر فرهنگی نیز  58درصد شهروندان از وضـعیت
فعلی رضایت دارند .امام در متغیر امکانات و خدمات آموزشی این رضایت بسیار کـم و در حـد  22درصـد میباشـد .ایـن

135

ساالریپور و همکاران  /تبیین راهبردهای توسعه گردشگری خالق در شهر رشت ...

مسئله نشاندهنده اهمیت این موضوع و جایگاه مهم آن در رضایت شهروندان میباشد .همچنین در متغیـر اقتصـادی 71
درصد شهروندان از وضعیت موجود احساس رضایت مینمایند.
جدول شماره  .4نتایج آزمون دوجملهای برای متغیرهای تحقیق
متغیر

کیفیت محیطی

فرهنگی
امکانات و اقدامات
آموزشی

اقتصادی

گروه اول
گروه دوم
جمع
گروه اول
گروه دوم
جمع
گروه اول
گروه دوم
جمع
گروه اول
گروه دوم
جمع

طبقه

فراوانی

درصد

>=3
<3

162
231
393
166
227
393
306
87
393
113
280
393

0/41
0/59
1/00
0/42
0/58
1/00
0/78
0/22
1/00
0/29
0/71
1/00

>=3
<3
>=3
<3
>=3
<3

فراوانی مورد
انتظار

معناداری برای
فراوانی مورد
انتظار

0/50

0/001

0/50

0/002

0/50

0/000

0/50

0/000

a. Based on Z Approximation.

نتایج رتبهبندی متغیرهای تحقیق نیز نشان میدهد که به ترتیب بهترین وضعیت مربوط به متغیر اقتصـادی ،کیفیـت
محیطی ،فرهنگی و درنهایت امکانات و اقدامات آموزشی میباشد.
جدول شماره  .5نتایج رتبهبندی آزمون فریدمن برای رتبهبندی متغیرهای تحقیق

گویهها
کیفیت محیطی
فرهنگی
امکانات و اقدامات آموزشی
اقتصادی
کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری

میانگین رتبهای
2/68
2/62
1/49
3/20
371/290
3
0/000

در ادامه با استفاده از آزمون همبستگی ،رواب بین شاخصها مشخص گردید .بر اسـاس جـدول  ،7بیشـترین میـزان
همبستگی میان شاخصهای فرهنگـی و کیفیـت محیطـی ( )0/598برقـرار اسـت و کمتـرین میـزان همبسـتگی میـان
شاخصهای اقتصادی و کیفیت محیطی ( )0/37حاکم است .بـا توجـه بـه توضـیحات ذکرشـده میـان تمـام شـاخصها
همبستگی بهصورت مثبت وجود دارد که در برخی متغیرها همبستگی قوی و در برخی همبستگی ضعیفتر میباشد.
جدول شماره  .6ضریب همبستگی اسپیرمن
امکانات و اقدامات
فرهنگی
اقتصادی
متغیر
آموزشی
0/485
0/392
1/000
اقتصادی
0/531
1/000
0/392
امکانات و اقدامات آموزشی
1/000
0/531
0/485
فرهنگی
0/598
0/499
0/372
کیفیت محیطی

کیفیت محیطی
0/372
0/499
0/598
1/000
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نتایج پرسشنامه و تحلیلهـای صـورت گرفتـه نشـاندهنده نقـش کلیـدی امکانـات و اقـدامات آموزشـی در ارتقـاء
شاخصهای شهر خالق دارد .با توجه به فرهنگ غنی شهر رشت وجود راستههای فعال تجاری و با توجه بـه میـل افـراد
این شهر برای گذراندن بیشتر وقت برای اوقات فراغت ،توسعه امکانات فرهنگی این شهر و آموزشهـایی کـه در زمینـه
آگاهی افراد انجام میشود باید در بستر و ارتباط با این فضاها از جمله پیاده راه مرکزی رشت صورت پذیرد .در ارتبـاط بـا
میزان نسبتاً پایین همبستگی شاخص اقتصادی و کیفیت محیطی ،میتوان به عـواملی چـون وجـود خیابانهـای شـهری
باکیفیت کفسازی و مبلمان نامناسب ،نبود نـور کـافی ،امنیـت ناکـافی بـرای حضـور زنـان و کودکـان در شـب و نبـود
فعالیتهای اقتصادی شبانه ،اشاره داشت .شهر رشت نتوانسته است بـهخوبی از امکانـات و ظرفیتهـای خـود در توسـعه
خالقیت شهری و گردشگری خالق شهری استفاده نماید .یکی از دالیل عمده این امر این است که مردم شهر اطالعات
اندکی از ظرفیتهای شهر و همچنین نحوه استقرار عملکردهای اقتصـادی ،فرهنگـی ،امکانـات و اقـدامات آموزشـی در
محی شهری دارند .به همین جهت اقدامات اقتصادی و فرهنگی در رده دوم ضـعیفترین عملکردهـای ایـن شـهر قـرار
میگیرد  .از دیگر مواردی که در شهر رشت به آن توجـه نشـده اسـت نبـود سیسـتم یکپارچـه آمـوزش همگـانی جهـت
بهرهبرداری مناسب از شهروندان در جهت نیل به خالقیت میباشد به همین دلیل است که بسیاری از مردم شهر آگـاهی
دقیقی از معنا و اهمیت واژه خالقیت شهر غذا و خوراك ندارند .در ادامه در ادامه بهمنظور تحلیل شاخصهای گردشگری
خالق شهر رشت از آزمون آماری تحلیل عاملی استفاده گردیده اسـت .در همـین راسـتا بـرای تشـخیص مناسـب بـودن
دادههای مربوط به مجموعه متغیرهای مورد تحلیل ،از آزمون بارتلت و شاخص  KMOبهره گرفته شد .معنیداری آزمون
بارتلت در سطح اطمینان  99درصد و مقدار مناسب  )0/916( KMOحاکی از همبستگی و مناسبت متغیرهـای مـوردنظر
برای انجام تحلیل عاملی است.
جدول شماره  .7ماتریسهای چرخش یافته
گویهها
کمک برند شهر غذا و خوراك به ایجاد اشتغال برای مردم
ایجاد درآمد برای مردم شهر رشـت از طریـق برنـد شـهر خـالق غـذا و
خوراك
افزایش تعداد رستورانها و غذاخوریها به دلیل برند شهر خـالق غـذا و
خوراك
افزایش سطح کیفی غذاها در رستورانها و غذاخوریها به دلیل برند شهر
خالق غذا و خوراك
شهرت و عملکرد مناسب شهر رشت بـهعنوان شـهر غـذا و خـوراك در
سطح ملی
کمک برند شهر خالق به آموزش و شناساندن فرهنگ بومی محلی
کمک برند شهر خالق غذا و خوراك به توسعه اقتصاد محلی (روستاها و
جوامع محلی اطراف شهر)
عالقهمندی نسل جوان به فرهنگ بومی و محلی استان گیالن به دلیـل
برند شهر غذا خالق و خوراك
کمک برند شهر خالق به تبـادالت میـان فرهنگـی بـا سـایر شـهرها و
قومیتها
کمک برند شهر خالق غذا و خوراك به توسعه شهر رشت
افتخار به رشت بهعنوان شهر خالق غذا و خوراك
میزان ارائه آموزشهای الزم در زمینههای خوداشتغالی توس سازمانها و
نهادها
میزان توجه به ساماندهی نیروی انسانی و فراهم کردن مشاغل متناسـب
با تخصص آنها توس سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی
میزان تناسب آموزشهای دانشـگاهی بـا کـارآفرینی و توسـعه خالقیـت
شغلی در شهر
میزان توزیع مراکز آموزشی در قالـب کارگاههـای کـارآفرینی و آمـوزش
کسبوکارها
میزان توجه به آموزش بهعنوان مفهوم اصلی شهر خالق در فضا
میزان کمک مراکز آموزشی به شناسایی و بهبود اسـتعدادها و خالقیـت
کودکان و نوجوانان

فناوری

طراحی

بازآفرینی

محیطی

فرهنگی

آموزش

اقتصادی
0/745
0/736
0/714
0/713
0/702
0/687
0/680
0/650
0/622
0/599
0/487

0/783
0/767
0/736
0/692
0/620
0/589

ساالری پور و همکاران  /تبیین راهبردهای توسعه گردشگری خالق در شهر رشت ...
میزان رضایت از خدماتدهی و گسترش مراکز آموزش عالی
میزان ظرفیتسازی در ارتباط با گسترش جامعه اطالعاتی و ارتبـاطی در
شهر
میزان توجه به گسترش مکانهای فرهنگی و هنری در شهر
میزان توجه به استقرار کاربریهای جاذب برای تمـام گروههـای سـنی و
جنسی
میزان تأثیر رویدادها و جشنوارههای برگزارشده بـر حسـن شـهرت شـهر
رشت در میان شهرهای کشور
میزان تأثیر رویدادها و جشنوارههایی برگزارشـده بـر سـرزندگی و نشـاط
اجتماعی
میزان کمک رویدادها و جشنوارهها بـه ارتقـا سـطح فرهنگـی و هنـری
شهروندان
میزان کمک رویدادها و جشنوارهها به جذب گردشگر بیشتر
میزان تنوع موضوعی جشنوارهها
میزان تأثیر رویدادها و جشنوارهها بر ترویج فضای مشـارکت و همکـاری
میان شهروندان
میزان سنخیت رویدادها و جشنوارهها با هویت بـومی و تـاریخی اسـتان
گیالن
میزان کمک رویدادها و جشنوارهها به تـرویج برنـد شـهر خـالق غـذا و
خوراك
میزان برگزاری جشنوارهها به شکلی نوآورانه و متفاوت
میزان رعایت فضـا ،امکانـات ،محـی مطـابق بـا نیـاز مـردم در صـورت
برگزاری رویداد فرهنگی
میزان شرکت در رویدادها و جشنوارهها
میزان احساس امنیت حاصل از نورپردازی محی در شب
میزان دسترسی پیاده به فضاهای اطراف میدان شهرداری
میزان تعبیه فضاهای متنوعی برای تجمع و گردهمایی شهروندان
وجود فضای کافی برای تعامل اجتماعی افراد
میـزان توجـه بـه عالئـم و نشـانههای هدایتکننـده جهـت دسترسـی
مطلوبتر به مقصدها در اطراف میدان
میزان توجه به ایجاد بازشوهای متعدد رو به فضاهای عمومی و باارزش
میزان تنوع دسترسی به وسایل حملونقل در نزدیکی میدان
میزان در دسترس بودن مراکز اطالعرسانی و راهنمایی
میزان توجه به رعایت فواصل زمانی و مکانی بین کاربریهای جذاب
میزان افتخار به میدان شهرداری پس از اجرای پروژه بازآفرینی
میزان بازتاب ارزشها و اصول فرهنگ بومی شهر رشت و استان گـیالن
در پروژه بازآفرینی میدان شهرداری
میزان کمک پروژه بازآفرینی به میدان شهرداری برای تبدیلشدن به نماد
اصلی شهر رشت
میزان رضایت از پروژه میدان شهرداری
میزان رضایت از عملکرد مدیریت شهری در انجام و بهرهبرداری از پروژه
بازآفرینی
میزان جذابیت بافتهای تاریخی و فضای میدان شهرداری
میزان تنوع جاذبههای تاریخی و توریستی در میدان شهرداری
میزان تنوع طرحهای ساختمانی در اطراف میدان شهرداری
میزان سرزندگی و پویایی فضای میدان شهرداری
میزان سازگاری کاربریهای اراضی شهری در کیدان شهرداری
میزان رضایت از کیفیت محیطی میدان شهرداری رشت ازلحاظ مطلوبیت
سنگفرش ،محل استقرار پارکینگهای عمومی ،وجود جدارههای فعـال
اعم از مغازهها و...
میزان ارائه فعالیتهای خدماتی و رفاهی در عصر و شب
میزان تأثیر فناوریهای جدید بر آگاهی و افزایش دانش و بهبود کیفیـت
زندگی شهروندان
میزان تناسب میدان شهرداری برای برگزاری رویدادهای شهری
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0/547
0/467
0/466
0/448
0/750
0/703
0/695
0/681
0/664
0/632
0/628
0/607
0/529
0/478
0/434
0/610
0/559
0/550
0/517
0/513
0/481
0/449
0/419
0/347

0/821
0/793
0/774
0/688
0/685
0/742
0/684
0/526
0/473
0/441
0/422
0/380
0/528
0/447
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همانطور که مشاهده میشود در عامل اول یعنی اقتصادی  11گویه بارگذاری شده است که میتوانـد  10/67درصـد
واریانس را توجیه نماید .مهمترین گویه در این عامل کمک برند شهر غذا و خوراك به ایجاد اشتغال برای مردم اسـت .در
عامل دوم با نام آموزشی نیز  10گویه قرار دارد که درمجموع میتواند  10/36درصد واریانس را توجیـه نمایـد .در عامـل
فرهنگی بهعنوان عامل سوم 11 ،گویه با میزان توجیه واریانس  10/05قرار دارند .عامل محیطی نیز  9گویـه دار در خـود
جایداده است که میتواند  6/65درصد واریانس را توجیه نماید .در عامل بازآفرینی  5گویه با میزان توجیه واریانس 5/81
درصد قرار دارد .در عامل طراحی نیز  7گویه قرار دارد که میتواند  5/2درصد واریانس را توجیه نماید .هفتمین عامل نیـز
فناوری میباشد که دارای دو گویه بوده و میتواند  2/97درصد واریانس را توجیه نماید.
ارائه راهبردها در مدل استراتژیک SOAR

در این پژوهش از گروههای ذینفع برای آشکار شـدن مشـکالت شـهر رشـت استفادهشـده اسـت .سـپس بـا اسـتفاده از
شاخصها و زیر شاخصهای استخراجشده از پرسشنامهها نقاط قوت را مورد ارزیابی قرار داده تـا ایـن نقـاط قـوت را بـه
فرصت و این فرصتها را به نتایج تبدیل نمایم و سرانجام به ارائه راهبردهای خالقیـت شـهری میپـردازیم .در جـداول
(جداول  9و  )10نقاط قوت و فرصتها و همچنین آرمانها مشخصشدهاند .آرمانها شبیه به چشـمانداز در یـک برنامـه
راهبردی میباشند اما در جهت نیل به آرمانها دیگر محدودیت زمانی وجود ندارد و معموالً طرحهایی میانمدتی هسـتند
که در طی برنامه ریزی استراتژیک باید به آنها دستیافت .نتایج نیز همان برنامه اقدام میباشند که بایـد در مـدتزمان
کم  1تا  2سال به آنها رسید .درنهایت شهر رشت با توجه به نقاط قوت و فرصتی که دارد میتواند به یک برنـد جهـانی
در زمینه خالقیت دست یابد .از عمده دالیلی که در شهر رشت باع شده است که خالقیت بهعنوان مفهـومی غریـب در
میان مردم جای بگیرد این است که مراکز اطالعرسانی و آموزش همگانی در این شهر وجود ندارد و یا تبلیغـات گسـترده
وجود ندارد و بستر مناسبی برای فعالیت  NGOها در این شهر وجود ندارد.
جدول شماره  .8نقاط قوت و فرصتهای استخراجشده
نقاط قوت ()Strengths
فرصتها ()opportunities
 1وجود مراکز رفاهی و خدماتی (رستورانها و غذاخوریها)
 1امکان ایجاد جشنوارههای ساالنه غذاهای بومی و محلی
 2سرزندگی محیطی
 2برگزاری همایشها و نمایشگاههای بینالمللی با مشارکت شهروندان جهت
 3وجود پیاده راه شهری رشت
شناسایی سنتهای بومی
 4تنوع غذا و خوراك
 3افزایش کاربریهای فعال به هنگام شب
 5تنوع فرهنگی در برگزاری جشنوارهها
 4افزایش مکانهای خدماتی و اقامتی رفاهی جهت ساخت هتلها برای گسترش
 6وجود بازارهای محلی فعال
صنعت توریسم
 7وجود جاذبههای تاریخی ،فرهنگی و مذهبی
 5زمینه ایجاد اشتغالزایی و ایجاد حس تعلق در محی شهری
 8برخورداری از ایمنی باوجود نورپردازی مناسب فضاهای شهری
 6امکان ایجاد مکانهای دائمی برای دستفروشان جهت ایجاد درآمد پایدار برای
 9وجود فعالیتهای روزانه برای رفع نیاز شهروندان و گردشگران
شهرداری رشت
 7امکان ایجاد شبکه خالق شهری و پیوند خواهرخواندگی با دیگر شهرهای جهان
جدول شماره . 9آرمانها و نتایج استنباط شده از تحقیق
آرمانها ()Aspirations
نتایج ()Results
 1شهر رشت شهری با جمعیت فعال و کارآفرین
 1افزایش و ایجاد مراکز اطالعرسانی در پیاده راه شهرداری رشت و اطراف
 2معرفی استعدادهای برتر به سطح دنیا توس مراکز پیشرفته شهر رشت
سبزهمیدان
 3شهر رشت شهری با جشنوارههای گوناگون غذایی در سطح ملی
 2کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغالزایی
 4مطرحشدن شهر رشت بهعنوان مرکز غذا و خوراك ایران
 3افزایش جشنواره غذا و خوراك از تعداد  1به  4عدد به ازای هر فصل
 4افزایش مراکز آموزشی مستعد در سطح بینالمللی و شناساندن آن به مردم شهر  5شهر رشت یکی از مقاصد مهم گردشگری
 6وجود مراکز آموزشی شهر رشت برای توسعه و صادرات فرهنگ بومی
 5افزایش سرانه فضای سبز شهر رشت از  2/5به 9
شهر
 6ایجاد حملونقل شهری رایگان در فصول جشنوارههای غذایی
 7گسترش حملونقل عمومی و حملونقل مبتنی بر پیاده محوری و
 7افزایش نورپردازی جهت ایجاد امنیت در شهر
دوچرخهسواری
 8گسترش جشنهای بومی هنگام برگزاری جشنوارههای غذایی

ساالریپور و همکاران  /تبیین راهبردهای توسعه گردشگری خالق در شهر رشت ...
 9آموزش غذاهای بومی شهر به گردشگران داخلی و خارجی
 10افزایش استفاده از زنان و گروههای آسیبپذیر
 11حمایت از توسعه تحقیق در ارتباط با غذا و خوراك
 12ایجاد نمایشگاه غذاهای بومی و محلی
 13گسترش موزه صنایعدستی استان
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 8توسعه زمینه سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران خارجی و داخلی
 9تنوع کاربریهای فعال برای ایجاد درامد پایدار برای شهرداری شهر
رشت

با توجه به تحلیلهای صورت گرفته از پرسشنامههای جمعآوریشده از میان مردم و مصاحبههای صورت گرفته و بـا
توجه به وجود فرصتهای بسیار زیادی که این شهر دارا است ،استنباط میشود که ارتباط بسیار عمیقی میان فرصـتها و
آرمانهای شهر رشت با نتایج پرسشنامه برقرار است .به این شکل که مدیریت شهری شهر رشت باید به ایجـاد امکانـات
جمعی جهت آموزش افراد ،ایجاد مکانهای خالق شهری ،بهبود کیفیت و بستر و زمینه مناسب جهت انجام فعالیتهـای
اقتصادی و فرهنگی ،استفاده از نیروی زنان و گروههای کمتوان در برگزاری رویدادهای شهری همت گمارد.
نتیجهگیری
شهر رشت بهعنوان شهر خالق جهانی که در یونسکو از آن بهعنوان شهر خالق غذا و خـوراك یـاد میشـود از پتانسـیل
توسعه برخوردار میباشد .باوجود بررسیهای انجامشده در ایـن پـژوهش و بـا اسـتفاده از مـدل برنامـه ریـزی راهبـردی
 SOARو با توجه به یافتههای پژوهش شاهد کمبودهای فراوانی در زمینههای آموزشـی ،کیفیـت محیطـی ،رویـدادهای
فرهنگی و اقتصادی هستیم .بنابراین راهبردهایی که در پژوهش به آن دستیافته شد ،گسـترش مراکـز آمـوزش جمعـی
برای آموزش غذاهای سنتی و بومی شهر رشت به افراد میباشد .از دیگر راهبردها شناسـایی افـراد مسـتعد شـهر جهـت
استفاده از توانهای بالقوه آنها برای توسعه و ایجاد حس جشنوارههای غذایی در بین مردمان میباشـد .بـر طبـق نتـایج
آزمونها ،متغیر اقتصادی بهترین وضعیت را در بین سایر متغیرها دارا میباشد .پسازاین متغیر به ترتیب کیفیت محیطـی،
فرهنگی و درنهایت امکانات و اقدامات آموزشی قرار دارند .در بین گویه های موردبررسـی نیـز  71درصـد از مـردم شـهر
رشت ،بیشازحد متوس ( )3به اینکه رشت شهر خالق خوراك میباشد ،افتخار مینمایند .این موضوع میتوانـد بـهعنوان
زمینهای برای آموزش به مردم در جهت بهرهمندی بیشتر از مزایای شهر خالق بخصوص در زمینه اقتصادی شد .چراکـه
 58درصد از مردم تأثیر برند شهر خالق خوراك در کمک به اشتغال و درآمـد مـردم را کمتـر از حـد متوسـ دانسـتهاند.
بنابراین باید راههای جدید اشتغالزایی در راستای شهر خالق خوراك به مردم آموزش داده شود .در این زمینه میتـوان از
ظرفیت برگزاری رویدادها و جشنوارهها برای ارتقای سطح فرهنگی مردم استفاده نمود .در حال حاضـر  60درصـد مـردم
اعتقاد دارند که این رویدادها کمتر از حد متوس به ارتقای فرهنگی مـردم کمـک مینمایـد .بنـابراین بایـد سـعی گـردد
خالقیت ،نوآوری و تنوع در این رویدادها بیشتر شود .در حال حاضر  81درصد مردم اعتقاد دارند که ایـن جشـنواره دارای
نوآوری کمی میباشند .همچنین میزان توزیع مراکز آموزشی در قالب کارگاههای کارآفرینی و آموزش کسبوکارها بهزعم
 84درصد از مردم دارای وضعیت نامناسـبی میباشـد و  88درصـد مـردم توجـه سـازمانها و نهادهـا را در زمینـه ارائـه
آموزشهای الزم برای خوداشتغالی را کمتر از حد متوس ارزیابی نمودهاند .تمامی این موارد نشان میدهد که نیـاز مـردم
برای آموزش بخصوص در زمینه اقتصادی بسیار باال میباشد و باید از این فرصت استفاده نمود .تحلیل صورت گرفتـه در
ماتریس همبستگی اسپیرمن نشان میدهد که موضوع کیفیـت محیطـی از مهمتـرین شـاخص در ارزیـابی شـهر رشـت
میباشد و چنانچه زمینه مناسب اعم از دسترسی به معابر باکیفیت باال ،وجود پیاده راههـای فعـال ،کـف سـازی مناسـب
فضای شهری ،نورپردازی مناسب ،توجه به عناصر کالبدی و بصری ،بهرهگیری از مواهب طبیعی ،استفاده از تک بناهـای
با ارزش فرهنگی و غیره فراهم شود میتواند به اعتالی فرهنگ غنی این شهر کمک نماید.
از راهبردهای موردتوجه و استنباط شده ایجاد جشنوارههای غذایی در طول فصـول مختلـف میباشـد کـه ایـن امـر
میتواند برای توسعه گردشگری و شناساندن غذاهای بومی این شهر به گردشگران داخلی و خارجی مفید باشـد .آمـوزش
غذاهای سنتی این شهر به گردشگران از دیگر راهبردهای رسیده در این پژوهش میباشد .زیرا در دنیای مـدرن امـروزی
گردشگران صرفاً به دنبال تفریح نمیباشند؛ نیاز اساسی آنها اکتساب فرهنگ بومی شهرها و کشورها و اشاعه و گسترش
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آن در کشور خودشان میباشد  .با توجه به پژوهش صورت گرفته و نتایج حاصل از تحلیل در جهت نیل به اهداف پژوهش
نیاز اساسی به ایجاد مکانهای با ارزش و با هویت آموزشـی احسـاس میشـود .ایجـاد مراکـز راهنمـا در سـطح شـهر و
برگزاری دورههای مهارتآموزی از دیگر راهبردهایی میباشد که شاهد فقدان آنها بودهایم .با توجـه ظرفیتهـای شـهر
رشت در زمینه شهر خالق خوراك و زمینههای مناسب فرهنگی در بین مردم شهر رشت ،میتوان بـه ارائـه آموزشهـای
الزم بهعنوان یکی از الزامات توسعه پایدار ،عالوه بر زمینهسازی برای بهرهمندی مردم از برند شهر خالق خوراك ،توسعه
گردشگری را با افزایش کیفیت خدمات و محصوالت انتظار داشت.
تقدیر و تشکر
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Extended Abstract
Introduction
The concept of urban branding in the field of tourism is discussed when large- scale recreational
destinations and projects compete at the international level in order to attract more tourists and
large investments as well as to foster economic and urban development. This concept enables
the creation of an effective image and perception in the mind of tourists towards unique and
distinctive features of each destination. Such a distinction is made through branding so as to
encourage tourists to pay more in that region and increase the standard of urban life. On the
other hand, identity and culture of a city; as an integral part of the destination, are the key
element of branding that can improve created mental image by tourists. The presence of these
complex factors in the brand structure of a destination demands need the existence of elements
that convey the brand 's message completely and clearly to tourists and brings positive feedback
and satisfaction from the experience of the destination tourism product. Among different cities
and regions of Iran, Yazd is considered as an ancient urban civilization that has been inscribed
to the UNESCO world organization. However, it has failed to acknowledge itself as a successful
urban brand in the country and the world and also there were implemented only some progress
to distinctive branding activities.
Methodology
The aim of this study is to examine the branding potential of Yazd city by emphasizing on an
identity - based approach and other effective components on urban tourism such as culture and
destination image and the impact of urban tourism components on symbolic elements of brand
and finally the effect of brand elements on city branding. The present study is applied in terms
of purpose and descriptive- correlational in terms of data collection. The statistical population of
the study consisted of all domestic tourists who visited Yazd city during the fall in 2019. A total
of 265 (137 male & 128 female) individuals were selected by non- probability sampling method
of convenience sampling. All the tourists completed questionnaires of urban tourism and brand
elements. After calculating the validity and reliability of the tools, the data were analyzed using
mean descriptive indexes, standard deviation and Pearson correlation coefficient. In addition,
structural equation modeling and multiple regression model were used to validate the
hypothesized relationship.
Results and discussion
In order to answer the research questions and investigate the relationship structure of variables
in the model and the degree of power of foresight of independent variables (culture, destination
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identity and destination image) on the dependent variables (symbol, slogan, and branding), the
statistical method of path analysis using multiple regression was used in sequential method
based on the analysis of Baron and Kenny with SPSS software. To check the existing paths in
the model, the following steps were implemented: 1- regression of culture, identity and
destination image on symbol 2- regression of culture, identity and destination image on the
slogan 3- regression of culture, identity and destination image on branding. The results showed
that destination culture and image are significant predictors of each brand elements (including
symbol, slogan and branding), but the destination identity (with negative regression coefficient)
was not considered as a significant predictor of any brand elements. The results show that the
final model has a relatively appropriate fit with the data. Moreover, in the final model, urban
tourism elements had a direct and significant effect on brand elements.
Conclusion
As the findings show, the destination culture and image have a significant and direct impact on
brand elements; but identity does not have a significant effect on brand elements. However, this
study does not deny the effects of the identity variable on the destination brand and the reason
for this non - significant and the negative regression coefficient with brand elements is the low
scores offered by internal tourists to the identity elements of Yazd. Therefore, based on these
results, it can be said that only consideration of a dominant approach such as the identity-based
one from the perspective of tourists for positioning urban branding cannot be considered alone;
but this process, integrated and strategic management, comprehensive short - term tourism,
development plan, holding urban start – ups, the identification and promotion of the city 's
identity and image with the use of symbol, slogan, textile, souvenir and handicrafts, the political
alliance and the participation of public and private enterprises of tourism and souvenir and
finally demand global advertising and sustainable local development to serve as a successful
urban brand in Iran and the world.
Keywords: Branding, Urban Tourism Components, Identity-Based Approach, Elements of
Brand, Yazd City.
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چکیده
هرگاه مقصدها و پروژههـای تفریحـی عظـیم صـنعت گردشـگری ،در سـطح بینالمللـی جهـت افـزایش جـذب
گردشگران ،سرمایهگذاریهای کالن ،توسعه اقتصادی و شهری خود با یکدیگر در حال رقابت تنگاتنـگ هسـتند،
مفهوم برند سازی شهری در عرصه گردشگری مطرح میگردد .این مفهوم ،امکان ایجاد تصویر و ادراك مـؤثر در
ذهن گردشگران نسبت به ویژگیهای منحصربهفرد و متمایز نسبت به هر مقصد را فـراهم میکنـد و ایـن ایجـاد
تمایز بهوسیله برند سازی ،بهمنظور ترغیب گردشگر برای پرداخت هزینه بیشتر در آن منطقه و افزایش اسـتاندارد
زندگی شهری ،اعمال میشود .در بین شهرها و مناطق مختلف کشور ایران ،شهر یزد ،بهعنوان یک تمدن شهری
دیرینه که به ثبت سازمان جهانی یونسکو رسیده است ،درزمینه برند شهری در سطح کشور و جهان به حد کـافی
موفق نبوده است و در تبدیل و توسعه ظرفیتهای بالقوه خود بـهعنوان یـک مقصـد بالفعـل دارای هویـت برنـد
متمایز ،اهمال نموده است؛ بنابراین هدف عمده پژوهش حاضر ،بررسی ظرفیت تبـدیل شـهر یـزد بـه یـک برنـد
شهری درزمینه گردشگری؛ با رویکرد مبتنی بر هویت و با استفاده از عناصر نمادین برند (نماد ،شعار و برند سازی)
و مؤلفههای گردشگری شهری (فرهنگ ،هویت و تصویر مقصد) میباشد .پژوهش حاضر با توجه به هدف ،از نوع
کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری دادهها ،از نوع تحقیقات توصیفی -همبستگی است .جامعه آمـاری پـژوهش
شامل تمامی گردشگران داخلی ورودی به شهر یزد در پاییز  1398بودند که با روش نمونهگیری غیـر احتمـالی در
دسترس 265 ،نفر بهعنوان نمونه پژوهش ( 137نفر مرد و  128نفر زن) انتخاب شدند .پس از محاسـبه روایـی و
پایایی ابزارها ،دادهها با استفاده از شاخصهای توصیفی میانگین ،انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون و
نیز مدل معادالت ساختاری و رگرسیون چندگانه برای تأیید رواب فرضی تحلیلشدهاند .نتایج پـژوهش نشـان داد
که فرهنگ مقصد و تصویر مقصد پیشبینی کننده معنادار هرکدام از عناصر برند شامل (نماد ،شعار و برند سـازی)
هستند اما هویت مقصد (با ضریب رگرسیون منفی) ،پیشبینی کننده معنادار هیچیک از عناصر برند (نماد ،شـعار و
برند سازی) نیست .همچنین در مدل نهایی ،مؤلفههای گردشگری شهری ،بر عناصر برند اثـر مسـتقیم و معنـادار
دارند.
واژگان کلیدی :برند سازی ،مؤلفههای گردشگری شهری ،رویکرد هویت مبنا ،عناصر برند ،شهر یزد.

 .1نویسنده مسئول

Vossoughi.la@semnan.ac.irEmail:
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مقدمه
گردشگری ،راهبردی جهت افزایش سرزندگی در فضای شهری محسوب میشود .فضاهای شهری از مهمترین فضاهایی
هستند که همواره موردتوجه و بازدید گردشگران قرار دارند؛ ازاینرو گردشـگری شـهری یـک فرصـت بـزرگ فرهنگـی،
اجتماعی و اقتصادی برای شهرها به وجود میآورد که نقش بسیار مؤثری در ارتقـاء کیفیـت زنـدگی شـهروندان در ابعـاد
مختلف میتواند ایفا کند (شربتیان .)2:1390،شهرها میراث سالها تغییر ،تحول و پویایی فرهنگی هستند که از جاذبهها و
خدمات مختلف گردشگری برخوردار هستند .جاذبههای تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی و ( ...نصـر ،)190:1395،مراکـز خریـد،
مراکز اقامتی ،جنبوجوش شهری (موحد و همکاران ،)18:1390،به همراه شرای محیطی ،مناظر و چشماندازهای شهری
ازجمله مهم ترین عوامل مؤثر در جذب گردشــگران داخلی و خارجی محســوب میشوند (آیتـی و همکـاران.)46:1395،
مجموعه این عوامل را میتوان تحت عنوان مؤلفههای مؤثر در گردشگری شهری یا گردشگری مقصد نام برد .هرکدام از
این عوامل بهنوبه خود بیانگر فرهنگ و هویت مقصد میباشند و درنهایت بر اساس باور ،احساس و تمایزی کـه در ذهـن
گردشگر نسبت به یک مقصد گردشگری خاص در مقایسه با سایر مقاصد ایجاد میکنند ،تصویر مقصد شکل میگیرد.
با رشد و گسترش شهرها ،مقصدهای گردشگری شهری ،هم به لحاظ حجم و هم تنـوع افـزایش مییابنـد .در یـک
عرصه رقابتی ،شهرهای بیشتری تالش میکنند تا با ایجاد تغییراتی بهوسیله جاذبههای خاص و نمایش فرهنگ و هویـت
خاص خود ،به مقصد مهمی تبدیل شوند و تصویر ذهنی مثبتی برای گردشگران برجای گذارنـد (اشپشـت .)65:1395،بـر
این اساس برنامهریزان توسعه شهری برای دستیابی به این مزایا بر روی ابزارهای جدیدی در استراتژیهای برنامـهریزی
تمرکز نموده و به سمت استفاده از مفاهیم جدیدی چون برند سازی گام برداشتهاند .چنین رویکردی بر اهمیت برند سازی
در توسعه گردشگری شهری افزوده است و مقوله برند سازی شهری ،بیشازپیش موردتوجه صاحبنظران و برنامهریزان
شهری قرارگرفته است و رفتهرفته به یکی از باارزشترین داراییهای یک شهر تبدیلشده است .برند سـازی در توسـعه
سیاستها و خ مشیهای شهری نقشی اساسی دارد ،زیرا از طرفی توسعه اقتصادی را پی گیری میکند و از طرف دیگر
بهمثابه مجرایی برای هویت شهر عمل میکند (موسوی و همکاران .)162 :1396،این موضـوع در بسـیاری از شـهرهای
دنیا دنبال میشود و برنامههای اجرایی متعددی در قالب برند سازی شهری ،تدوین و به اجرا گذاشتهشـده اسـت .ایـن در
حالی است که اغلب شهرهای ایران ،بهویژه شهرهایی که مقصد گردشگری هستند ،فاقد تصویر و برند مشخصی هسـتند
(روستا و همکاران .)54 :1395،درواقع پایه و اساس برند سازی شهری معرفی قابلیتها و جاذبههای شهر از طریق ارائـه
هویت بارز آن است که در اکثر شهرهای کشورمان ،علیرغم قابلیتهای زیاد ،مغفول مانـده اسـت .در پـژوهش حاضـر،
هدف اصلی و عمده؛ بررسی توان و ظرفیت تبدیل شهر یزد به یک مقصد دارای برند گردشـگری بـا اسـتفاده از عناصـر
سمبلیک برند (نماد ،شعار و لوگو) و بر اساس مؤلفههای گردشگری شهری (فرهنگ ،هویـت و تصـویر مقصـد) میباشـد.
شهر یزد با برخورداری از ارزشهای تاریخی ،سنتی و فرهنگی و جاذبههای فراوان به دلیـل انعکـاس هویـت ،فرهنـگ و
تمدن ایران اهمیت بسیار داشته و بهعنوان یکی از مهمترین مقصدهای گردشگری داخلـی و خـارجی بـه شـمار مـیرود.
بااینوجود بهرغم داشتن ظرفیتهای غنی فرهنگی و هویتی و تصویر ذهنی مثبت از جانب عمده گردشگران ،فاقد برند و
هویت مشخصی جهت توسعه هرچه بیشتر گردشگری شهری است .حتـی وجـود برنـدهای مشـهور درزمینـه شـیرینی و
صنایعدستی و جاذبههای نمادین چون مجموعه امیر چخماق و باغ دولتآباد و  ...و شعارهای مبتنی بر هویـت ایـن شـهر
نیز کمک چندانی به توسعه برند گذاری شهری نکرده است .لذا به دلیل اهمیت این مسـئله بـرای شـهری کـه بـهعنوان
«شهر تاریخی» در فهرست میراث یونسکو به ثبت رسیده است ،جهت جذب حداکثری گردشگران داخلی و خارجی ،ایـن
پژوهش با ترکیبی از رویکرد مبتنی بر هویت و بررسی اهمیت عناصر سمبلیک برنـد (نمـاد ،شـعار ،لوگـو و برنـد سـازی
جاذبه ها) ،یک چارچوب مفهومی را برای شناسایی توان و ظرفیت برند سازی شـهری مبتنـی بـر مؤلفـههای گردشـگری
شهری (فرهنگ ،هویت و تصویر مقصد) در شـهر یـزد ارائـه میکنـد .در پژوهشهـای مـرتب بـا برنـد سـازی شـهری
بهطورمعمول  4رویکرد عمده در رابطه با بررسی این موضوع مورداستفاده قرارگرفته است که عبارتاند از:
 -1رویکـــرد منحصـــربه فرد کشـــور :بـــر روی نقـــش اصـــلی جایگـــاه برنـــد محصـــول تمرکـــز دارد
(.)Papadopoulos & Heslop,2002: 295
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 -2رویکــرد نــام تجــاری مقصــد :عمــدتاً بـــر عملکــرد گردشــگری و جــذب بازدیدکننــدگان تمرکـــز دارد
(.)Morgan et aL,2011: 5
 -3رویکرد عمومی -دیپلماسی :رواب بین مقامات محلی و خارجی را بهمنظور افزایش شهرت مقصد موردبررسی قرار
میدهند (.)Sevin, 2013: 229
 -4رویکـرد مبتنــی بــر هویـت :بــر فعالیت هــای گردشـگران داخلــی و خــارجی و نحـوه قــرار دادن افــراد بــهمنظور
عالمتگذاری و چینش برندها تمرکز میکند ).(Kavaratzis & Hatch,2013:71
چولگین و همکاران ) 2019(1که به بررسی تأثیر تصویر کشور و مقصد بر قصد سفر گردشگران آمریکا پرداخته بودنـد،
به این نتایج دست یافتند که تصویر کشور بر تصویر مقصد تأثیر مثبت دارد و تصویر ذهنی مقصد و کشور بر قصد بازدیـد
تأثیر مثبت خواهند داشت .همچنین اکگوان و همکاران )2019(2در پژوهش خود که یک مطالعه تجربی از اسـتانبول بـود
دریافتند که تصویر مقصد عاطفی بر قصد بازدید مجدد و توصیه به بازدید مجدد اثر مثبت میگذارد .موگوالن و همکـاران3
( )2017که درباره سهم رویدادهای فرهنگی در شکلگیری تصویر مقصد مطالعه نمودند ،در نتایج خود دریافتند که رویداد
فرهنگی بهعنوان ارتقادهنده گردشگری عمل کرده و به توسعه تصویر مقصد کمک میکنـد و عناصـر سـاختاری و برنـد
مکان بر تصاویر ذهنی و عاطفی مقاصد تأثیر مثبت دارند .تسور و همکاران )2016(4در مطالعهای بـا عنـوان هویـت برنـد
مقصد :توسعه مقیاس و اعتبارسنجی؛ ثابت کردند که تصویر ،کیفیت ،شخصیت ،آگاهی و فرهنگ مقصد تناسـب خـوب و
قابلیت اعتبار و اطمینان دارد .این مقیاس چندبعدی یک ابزار مؤثر برای گردشگران به جهـت شناسـایی و متمـایز کـردن
یک مقصد از سایر مقاصد گردشگری را فراهم میکند .غفاری و همکاران ( )1398که بـه واکـاوی نقـش تصـویر ذهنـی
گردشگران از برند بر شهرت مقصد یزد پرداختند ،ثابت کردند که تصویر ذهنی ،عاطفی ،شناختی و رفتاری از برند مقصـد
گردشگری ،تأثیر مثبت و معناداری بر شهرت مقصد دارند .مطالعات وثوقی و همکاران ( )1397بر روی گردشـگران شـهر
کرمان حاکی از آن است که هویت شهر عامل مهمی در ارتباط گردشگر و مقصد است و بر رضایت و وفـاداری او نسـبت
به مقصد اثر مستقیم و معناداری دارد .همچنین هویت شهر بر وفاداری با میانجیگری رضایت اثر غیرمستقیم و معناداری
دارند .نتایج بررسیهای موسوی و شکور ( )1397در مورد ارتباط نشانههای شهری و هویت در شیراز بیانگر آن است کـه
نشانههای شهری از عناصر مهم هویت بخشی در جامعه است.
در پژوهش حاضر تأثیر مؤلفههای گردشگری شهری شامل فرهنگ ،هویت و تصویر مقصد بر عناصر برنـد سـنجیده
میشود .با توجه به آنچه در پیشینه مطرح شد ،تاکنون پژوهشی داخلی که اینگونه به ارتباط سـاختاری ایـن متغیرهـا در
صنعت گردشگری بپردازد و تأثیر ابعاد آنها را بر یکدیگر بسنجد ،مشاهده نشده است .از دیگر سو ،در پژوهشهای برنـد
سازی در شهر یزد بهطورمعمول ،مؤلفههای برند مانند تصویر ،وفاداری ،کیفیت ادراكشـده و  ...در نظـر گرفتـه شـدند و
نقش چشمگیر عناصر نمادین برند در ایجاد متغیرهای فوقالذکر و توسعه برند سازی شهری لحاظ نگردیده است .لـذا بـه
دلیل این وجه تمایز پژوهش حاضر و اهمیت دارا بودن نقشه راه در اینگونه پژوهشهـا و شـفافتر سـاختن فرضـیهها و
نتایج مورد انتظار پژوهشگر ،مدل مفهومی پژوهش حاضر در شکل  1ارائه میگردد .در این راستا ،فرضـیههایی بـه شـرح
زیر مطرح شدند -1 :مؤلفههای گردشگری شهری (فرهنـگ ،هویـت و تصـویر مقصـد) پیشبینـی کننـده معنـادار نمـاد
میباشند -2 .مؤلفههای گردشگری شهری (فرهنگ ،هویت و تصویر مقصد) پیشبینـی کننـده معنـادار شـعار میباشـند.
 -3مؤلفههای گردشگری شهری (فرهنگ ،هویـت و تصـویر مقصـد) پیشبینـی کننـده معنـادار برنـد سـازی میباشـند.
 -4مؤلفههای گردشگری شهری (فرهنگ ،هویت و تصویر مقصد) بر عناصر برند (نماد ،شعار و برند سازی) ،اثر مستقیم و
معناداری دارند.
1. Chaulagain, Wiitala & Fu
2. Akgün, Senturk, Keskin & Onal
3. Mogollón, Duarte & Fernández
4. Tsaur, Yen & Yan
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شکل شماره  .1مدل مفهومی پژوهش

مبانی نظری
عناصر برند (نماد ،شعار ،لوگو و برند سازی جاذبهها) و برند سازی شهری

مطالعات در حوزه برند و برند سازی در طی دهه  1940شروع شد .تعریف اکر ( )1991از این مقوله ،بیشترین پذیرش را
میان سایر تعاریف یافته است .به بیان آکر :برند؛ یک نام یا نمادی متمایز و شاخص است که بهمنظور شناساندن کـاال یـا
خدماتِ یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز ساختن آن کاال یا خدمات از سایر رقبا طراحی و به کار گرفتهشده
است ) .(Aaker,1991:16برند بخشی از ویژگیهای عملیاتی و هیجانی است که مشتری به یک کاال یا خدمت نسـبت
میدهد و یک ابزار یاریرسان به مشتریان برای تصمیمگیری و خریـد اسـت (رشـیدی و رحمـانی)66 :1392،؛ امـا برنـد
سازی ،یک استراتژی آگاهانه در انتخاب برخی از مشخصههای محصول بهعنوان ارزشهای اصـلی و معرفـی آنهـا بـه
مصرفکنندگان است تا از این طریق ،با اطمینان باالیی ،ارزش محصول را تشخیص دهند (لزگی و صیامی.)155 :1396،
مباح علمی برند سازی مکان ،از دهه  70و با تحقیق هانت در سال  1975شروع شد ،اما مفهوم برند سازی در مورد
مقاصد گردشگری در اواخر دهه  1990بهکاررفته است (اسماعیلپور و پارسا1392 ،؛ Gnoth & Ritchie,1998؛ به نقل
از قنبری و احمدیان .)2 :1397 ،در بازارِ بهشدت رقابتیِ گردشگری که آگـاهی مـردم از مقاصـد مختلـف محـدود اسـت،
طراحی برند مقصد ،منعکسکننده تفاوتها یا ارزشهای ویژه مقصد است که بهعبارتدیگر ،میتواند بهعنوان راهی برای
ارتباط با هویت منحصربهفرد یا تفکیک مقصد از رقبایش در نظر گرفته شود ) .(Morrison & Anderson,2002:3این
برند مقصد ،سمبل یا عالمتی است که ضمن هویت بخشیدن و متمـایز سـاختن مقصـد ،نویـد یـک تجربـه گردشـگری
بهیادماندنی را میدهد که تنها در این مقصد ویژه حاصـل میشـود ) .(Kladou & et al,2017:2ضـمن آنکـه ارتبـاط
احساسی بین بازدیدکننده و مقصد را تحکیم و تقویت کرده و هزینههای یافتن مشتری و ریسـک ادراكشـده را کـاهش
میدهد ) .(Keladou & et al,2015:2هدف عمده برند سازی شهری مشخصاً تغییر درك مردم نسبت به شـهر اسـت
(خاکپور و همکاران .)111 :1397،تعریف جدید  AMAبیـان میکنـد کـه شناسـایی برنـد از طریـق تجمـع تجربیـات از
محصول یا خدمت خاص که به طور مستقیم با کاربرد آن مرتب هستند و یا از طریـق تـأثیر تبلیغـات ،طراحـی و تفسـیر
رسانهها ایجاد میشود .(AMAdictionary)1طیف محركهایی که ارتباط با برند را ایجاد میکنند ،بسیار گسترده اسـت؛
بخشی از این طیف گسترده شامل عناصر عالمت تجاری مانند نام ،لوگو ،شعار و دیگر حالتهای نمادین برند محلی است
که مکانها را در ذهن کسی که با آنها مواجه میشود ،تداعی میکنند ( .)Keladou &et al,2017:2برخـی شـواهد و
پژوهشها نشان میدهند که عناصر برند واقعاً مهم نیستند و عمالً بهعنوان بخشی از محتوای ایجادشـده در گردشـگری
وجود ندارند ) .(Munar,2011:302نماد ،شعار و لوگو این قدرت را دارند که «عالمت» هـای خـود را بـر روی ادراکـات
مردم از مکان رها کنند و بهخودیخود زمینه را برای به یادآوردن مقصد و نگهداشتن تصـاویر مثبـت از آن فـراهم کننـد.

1. American Marketing Association
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همچنین فرض میشود که این عناصر به فرآیند تفکر کمک کـرده و ایـدهها و تصـاویر گردشـگران در طـول زمـان ،در
ماهیتِ هویت جامعه محلی آن مقصد و بهعبارتدیگر در فرهنگ مقصد گنجانده میشوند (.)Keladou et al,2017:3
فرهنگ مقصد

فرهنگ مجموعهای از باورها ،ارزشها و سنتهای آموختهشده اسـت کـه بـه رفتارهـای مصـرفی اعضـای یـک جامعـه
مشخص جهت میدهد (شیفمن و کانوكBritannica (1984) .)518 :1391 ،این عامل را مجموعه پیچیدهای از دانش،
باور ،هنر ،اخالق ،قانون ،عرف و هر نوع دیگر قابلیتها و عادتهای انسان بهعنوان عضوی از جامعه میباشد که بیـانگر
میراث بشری است ) .(Britannica,1984:1151این میـراث بشـری ،سـنت فرهنگـی هـر جامعـه محسـوب میشـود
( .)Leslie & Sigala,2005: 5بخشی از این سنت فرهنگی و فرهنگ مقاصد ،میـراث فرهنگـی آن اسـت کـه شـامل
فرهنگ ملموس (مانند ساختمانها ،آثار تاریخی ،مناظر ،کتابها ،آثار هنـری و مصـنوعات) و فرهنـگ نـاملموس (ماننـد
فرهنگعامه ،سنتها ،زبان و دانش) میباشد ) .(Singh et al,2001:189در این میان صنعت گردشگری نقش عمدهای
در معرفی و آموزش فرهنگهای مختلف مقاصد دنیا به یکدیگر و حتی مردمان همان کشـور ایفـا میکنـد .ایـن صـنعت
اغلب آدابورسوم و سبک زندگی غیربومیان را بهعنوان جاذبههای توریستی عرضه میکند.
گردشگران نیز اغلب خواستار عرضه آن نوع از فرهنگ و سبک زنـدگی مقصـد هسـتند کـه بـهطور قابلمالحظـهای
بافرهنگ و روش زندگی خودشان متفاوت باشد (شمس و امینی .)85 :1388،برای گردشگران و مسافرانی که به کشور یـا
منطقهای خاص مسافرت میکننـد ،فعالیتهـا ،رویـدادها و محصـوالت فرهنگـی بـهعنوان نیـروی الهـامبخش (جـذب)
گردشگران تصور میشود (قادری و همکاران .)84 :1388 ،فرهنگ میتواند بر تفکر ،تصـمیمگیری ،عمـل و رفتـار خریـد
گردشگران تأثیر گذارد ;) .)Lam,2007:10; Foschet et al,2008: 132منابع فرهنگی یـک مقصـد ممکـن اسـت در
ایجاد بسترهای نوآوری در یک منطقه مشارکت داشته باشند و سبب به وجود آمدن جوامعی جذابتر و مبتنـی بـر دانـش
شوند .گردشگری شهری مبتنی بر فرهنگ مقصد ،قابلیت آن را دارد که آرمانهای فرهنگی جامعـه را ارتقـا بخشـد و بـه
ساکنان خود احساس بیشتری از تعلق به میهن ارائه دهد )(Chang,2006:53؛ و همچنین به آگـاهی بـین فرهنگـی در
داخل و خارج از یک جامعه منجر شود.
هویت مقصد

هویت عامل تمایز و تفاوت یک مکان با مکانهای دیگر است .هویت شهر ،طی یک دوره زمانی طوالنی ،با ویژگیهـای
جغرافیایی ،سطح فرهنگی ،معماری ،آدابورسوم و سنتهای محلی و سبک زندگی شکل میگیرد .پس میتوان گفت که
هویت یک شهر ،پدیدهای تاریخی است و در طول زمان تغییر یا تکاملیافته است ) .(Öngül,2012: 285هویت شهری
زمانی معنادار خواهد بود که تبلور عینی در فیزیک شهر داشته و درواقع کالبد بیرونی و فیزیـک شـهر نمـادی از هویـت
شهری باشد .درواقع ،شکلگیری هویت شهری تحت تأثیر فرهنگ ،محی طبیعی و کالبد مصنوع شهر قرار دارد (لطیفـی
و همکاران .)28 :1394،عالوه بر این آنچه به شهر هویت میبخشد ،وابسته به برداشتهایی اسـت کـه سـاکنان شـهر از
محی اطراف خود دارند ،بدین معنی که مفهوم هویت باکیفیت زندگی در شهر ارتباط دارد (لطفی و محمـدی.)68:1391 ،
حضور گردشگران موجب آگاه شدن ساکنان محلی از ارزش سنتهای خود شده و در آنها یک غرور و حس هویت ایجاد
میکند ) .(Caneen,2014:108عالوه بر این ،ارتباط نزدیکی بین برند شهری و هویت شهر وجـود دارد ،چنانچـه برنـد
شهری بر روی نقاط قوت موجود شهر ،تمرکز دارد .عناصری نظیر نمادها و همچنین جنبههایی کـه شـهری را از دیگـر
شهرهای متمایز میکنند ،هسته اصلی استراتژی برند شهری و موقعیت برند را تعیین میکنند (پـور زرنـدی و همکـاران،
.)123 :1395
تصویر مقصد
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از زمان تحقیق بنیادی گانن )1972(1مفهوم تصویر مقصد توجه گستردهای را در ادبیات بازاریابی گردشگری جلـب کـرده
است .محققان ،تصویر مقصد را به روشهای مختلفی تعریف کردهاند ،اما این موضـوع بـهطورکلی یـک سـاختار پیچیـده
است .تصویر مقصد شامل مجموع نظرات شناختی و برداشت احساسی یک فرد است که در مورد یک مقصد خاص به آن
توجه میکند .تصویر مقصد بهعنوان یک مفهوم نگرشی تعریف میشود که شامل مجموع باورها ،ایدهها و تأثیراتی اسـت
که یک گردشگر از یک مقصد گردشگری دریافت میکند ( Crompton,1979:18; Baloglou & McCleary,1999:
 .)870تصویر مقصد نیز خالصهای از ادراکات ،برداشتها ،انتظارات و احساسات هیجانی است که یک فرد نسبت به یک
مقصد خاص دارد که در موفقیت یا عدم موفقیت توسعه گردشگری مؤثر است ( .)Akgün,2019:3به این معنـا کـه هـر
مکانی یک تصویر کلی2از خود در ذهن مخاطبان دارد که موفقیت مقصد در جذب گردشـگران بیشـتر ،بسـتگی بـه ایـن
تصویر کلی دارد .درواقع این تصویر کلی هم فرایند انتخاب مقصد را و هم تمایالت رفتاری گردشگران را تحت تأثیر قرار
میدهد ( .)Stylidis et al,2017:185با شنیدن نام یک شهر ،تصویری مطلوب یا نامطلوب در ذهـن تـداعی میگـردد.
این تصویر مجموعهای از دیدهها ،شنیدهها و تجربیات قبلی فرد است (قنبری و احمدیان .)6 :1397،در تمام مدت بازدید،
گیرنده (بهعنوانمثال ،مصرفکننده) تصویر مکان را در ذهن خـود ذخیـره و درك میکنـد (.)Florek et al,2006:278
الزم به ذکر است که رابطه بین هویت ،برند مقصد و تصویر متقابل است .تصویر مقصد نقش مهمی در هویت برنـد ایفـا
میکند ( .)Cai,2002:722یعنی ،مصرفکنندگان یک تصویر مقصد را در ذهن خود بر اساس هویت برند نشان دادهشـده
توس بازاریابان مقصد میسازند .سپس بازاریابـان مقصـد هویـت برنـد را بـر اسـاس دانـش خـود دربـاره تصـویر برنـد
مصرفکننده در مقصد خاص ایجـاد و افـزایش میدهنـد .بنـابراین ،تصـویر مقصـد بـرای ایجـاد هویـت برنـد مثبـت و
قابلتشخیص حیاتی است .تصویر مقصد میتواند بسیار مهمتر از واقعیتهای ملموس آن باشد .گردشگران برای بازدیـد
از تصویر ذهنی خود به مقصد موردنظر سفر میکنند (حیدری چیانه و سعدلونیا .)96 :1395 ،گرچه یک تصویر مسـتحکم
و واضح می تواند بر رضایت و انگیزه برای سفر دوباره به آن مقصد و انتقال شفاهی پیشنهاد سفر به مکـان مـوردنظر بـه
دیگران تأثیر بسیاری داشته باشد .در این میان ارتباط مثبت مهمان -میزبان نقـش مهمـی در بـاال بـردن رضـایت کلـی
گردشگران و تصویر مقصد دارد (.)Alrawadieha & et al,2019:4
محدوده موردمطالعه
شهر تاریخی یزد ،مرکز استان و شهرستان یزد ،از مقصدهای مهـم شـهری در ایـران اسـت .ایـن شـهر در سـال 1396
( ،)2017تحت عنوان «شهر تاریخی یزد» ،بهعنوان بیست و دومین اثر از ایران ،در فهرست میراث جهـانی یونسـکو بـه
ثبت رسیده است ) .(www.whc.unesco.orgاین موفقیت مهم برای شهر یزد ،به لحـاظ گردشـگری نیـز دارای ارزش
بسیاری است .مشخصترین وجهه شهر در نظر گردشگران ،معماری آن میباشد که بهعنوان نمونـه ،در ایـن معمـاری در
بافت قدیم شهر ،از بادگیر برای گرفتن جریان باد و خنک کردن فضای داخلی استفاده میشده است ،به همین دلیل ایـن
شهر را «شهر بادگیرها» لقب دادهاند (منتظری و براتی .)45 :1393 ،در بین جاذبههای تاریخی شهر یـزد ،مسـجد جـامع
کبیر و محوطه پیرامونی ،بافت قدیم شهر ،مجموعه امیر چخماق ،باغ جهانی دولتآباد ،زندان اسـکندر ،آتشـکده و دخمـه
زرتشتیان ،موزههای شهر ازجمله موزه آب ،ساباطها و از بین سوغات و صنایعدستی ،مواردی مانند ترمـه ،زیلـو ،سـفال و
سرامیک ،شیرینی های سنتی مثل باقلوا ،قطاب ،پشمک و  ...بیش از همه موردتوجه و استقبال گردشگران و مسافران قرار
میگیرند .در سال های اخیر ،با توجه به رشد گردشگری ،خدمات گردشگری نیز در این شهر رشـد یافتـه اسـت .چنانچـه
میتوان به افزایش انواع گوناگونی از اقامتگاه ،اعم از هتلهای لوکس یا سنتی ،اقامتگاههای بومگردی و نیز رستورانهای
متنوعِ گردشگر پسند ،فروشگاههای فروش صنایعدستی استان و مانند آن اشاره کرد.

1. Gunn
2. Overall image
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شکل شماره  .2نقشه محدوده موردمطالعه (شهر یزد)

روش پژوهش
مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری دادهها از نـوع تحقیقـات توصـیفی  -همبسـتگی اسـت.
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه گردشگران داخلی ورودی به شهر یزد در پاییز سال  1398بودند .به این دلیـل کـه
حجم جامعه این پژوهش نامشـخص اســت از فرمــول کــوکران بــرای محاســبه حجـم نمونـه در جوامـع نامحـدود
استفادهشده است .در فرمول یادشده مهمترین پارامتری که نیاز به برآورد دارد  S²است که همـان واریـانس نمونـه اولیـه
است .برای محاسبه  S²تعداد  30نمونه اولیه پرسشنامه توزیع شد و سپس واریانس نمونه اولیه محاسبه گردید کـه مقـدار
 0/415به دست آمد در تحقیق حاضر با فرض سطح اطمینان  95درصد حداقل حجم نمونه  265نفر تعیینشده اسـت .در
این پـژوهش بـا توجـه بـه گـستردگی جامعـه آمـاری موردمطالعه ،از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شـد .از ایـن
تعداد شرکتکنندگان در پژوهش  137نفر معادل با ( )٪ 51/7مرد و  128نفر معادل با ( )٪ 48/3زن بودند .بـرای تحلیـل
دادهها از بستهبندی آماری برای تحلیل دادههای علوم اجتماعی نسخه  22و نرمافزار رواب خطی ساختاری نسـخه 8 /80
استفاده شد .الزم به ذکر است آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسـی نرمـال بـودن دادههـا و نیـز شـاخصهای
توصیفی شامل میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی محاسبه شد .رواب فرضی سـاختاری بـا مـدل معـادالت
ساختاری و رگرسیون چندگانه آزمون شد و شاخصهای برازندگی مدل نهایی گزارش شد.
در پژوهش حاضر ،به دلیل مطابقت پرسشنامه با مدل مفهومی و پرسشنامه ،پژوهشگران بامطالعـه در منـابع مختلـف
داخلی و خارجی ،شاخصهایی را انتخاب نمودند که بهطورکلی بیـانگر هـر یـک از متغیرهـای مـوردنظر باشـند .در ایـن
پژوهش عناصر برند شامل نماد ،شعار و برند سازی است کـه خـود برنـد سـازی ترکیـب دو عامـل لوگـو و برنـد سـازی
جاذبههای تاریخی و شهری میباشد .شاخصها و معیارهای پژوهش حاضر ،بر اساس معیارهای برنـد سـازی شـهری در
مقاله ) (Kladou et al,2017:6و سایر مقاالت خارجی مرتب با حیطه مؤلفـههای گردشـگری شـهری ،برنـد سـازی و
عناصر برند توس پژوهشگران انتخاب و سپس بر اساس معیارهای موجود در محدوده موردمطالعـه بومیسـازی شـدهاند.
معیارها ،زیرمعیارها و منابع مربوط به هر یک از شاخصها در جدول  1ذکرشده است .بعـد از طراحـی شـاخصها ،جهـت
بررسی روایی محتوایی پرسشنامه و درستی سؤاالت و تأیید محتوای آن ،پرسشنامه در اختیار صاحبنظران و خبرگان قرار
گرفت و اصالحات الزم قبل از توزیع در بین نمونههای آماری این تحقیـق اعمـال شد .شاخصها و معیارهای پـژوهش،
به شرح جدول  ،1است.
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جدول شماره  .1شاخصهای پژوهش (گزینههای پرسشنامه مبتنی بر مدل مفهومی و فرضیهها)
منابع
زیر معیار
معیار
شاخص
فرهنگ شهر
)(Tsaur et al, 2016:6
عناصر فرهنگی شهر
فرهنگ
)(Tsaur et al, 2016:6
مقصد
آثار ثبت یونسکو
)(Tsaur et al, 2016:6
سوغات
و
دستی
صنایع
)(Tsaur et al, 2016:6
(وثوقی و همکاران:1397 ،
عناصر تداعیکننده هویت
لهجه ،موزهها ،بافت تاریخی ،بادگیر ،شیرینی و سوغات
)22؛ (Tsaur et al,
شهر
هویت
)2016: 6
مقصد
(وثوقی و همکاران:1397 ،
نمادهایی با موضوعات هنر و نساجی و صنعت ،مبلمان
المانها و نمادهای شهری
)22؛ (Tsaur et al,
شهری

جاذبههای گردشگری و
سبک معماری

-

تعامل و همزیستی ادیان،
ارتباط بین دنیای مدرن و
سنتی

-

غذا و اقامت

کیفیت هتلها ،کافهها و رستورانها ،خوراکیها و غذای
محلی ،شیرینی یزدی.

)2016: 6
;)(Qu et al, 2011
(Mogollon et al,
2017); (Dedeoglu,
& 2019); (Valek
;)Williams, 2018
)(Tsaur et al, 2016

(وثوقی و همکاران:1397 ،
)22
(وثوقی و همکاران:1397 ،
)22؛

برندسازی
گردشگری
شهری

تصویر
مقصد

;)(Qu et al, 2011
(Mogollon et al,
2017); (Dedeoglu,
& 2019); (Valek
;)Williams, 2018
)(Tsaur et al, 2016

(وثوقی و همکاران:1397 ،
)22
(وثوقی و همکاران:1397 ،
)22

معماری هتلها ،کافهها و
رستورانها

-

زندگی شبانه و فعالیتهای
سرگرمی

-

طراحی ورودیهای شهر

-

(وثوقی و همکاران:1397 ،
)22

حملونقل درونشهری

-

(Dedeoglu,2019:110)114

مراکز خرید (تنوع اجناس،
قیمتها ،فضا و )...

-

تسهیالت مربوط به جاذبهها

نورپردازی و روشنایی ،پارکینگ مناسب و کافی ،مسیر
پیادهروی و گشت گذار اطراف جاذبه ،دسترسی به جاذبه (از
نظر کیفیت و وضعیت ترافیک)

امنیت

-

;)(Qu et al, 2011
(Mogollon et al,
& 2017); (Valek
;)Williams, 2018
)(Tsaur et al, 2016

(وثوقی و همکاران:1397 ،
)22
;)(Dedeoglu,2019
(Valek & Williams,
2018); (Tsaur et al,
)2016
;)(Qu et al, 2011
(Mogollon et al,
)2017

(وثوقی و همکاران:1397 ،
)22؛
;)(Qu et al, 2011
(Mogollon et al,
2017); (Dedeoglu,
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رفتار و مهماننوازی ساکنان

-

اطالعرسانی گردشگری

-

قیمت تسهیالت و خدمات

-

رضایت از سفر و بازدید
مجدد

-

انعکاس سفر در شبکههای
اجتماعی

-
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& 2019); (Valek
;)Williams, 2018
)(Tsaur et al, 2016
;)(Qu et al, 2011
(Mogollon et al,
2017); (Tsaur et al,
)2016
(Qu et al, 2011:
)470
;)(Qu et al, 2011
(Mogollon et al,
;)2017
)(Dedeoglu,2019:110

(وثوقی و همکاران1397 ،؛
تصویر
مقصد
(وفاداری)

نمادها

شعارها
عناصر
برند

لوگوهای
تولیدات ویژه
یزد
برندسازی
برندسازی
جاذبهها

مجموعه امیر چخماق ،مسجد جامع کبیر ،بادگیرهای یزد،
شیرینیهای سنتی یزد ،ترمه و سفال ،آتشکده زرتشتیان،
بافت تاریخی و معماری خانههای قدیمی یزد
شهر بادگیرها ،دارالعباده ،دارالعلم و دارالعمل ،شهر قنات،
قنوت و قناعت ،شهر دوچرخهها ،حسینیه ایران ،شهر شیرینی،
شهر آتش و آفتاب ،شهر کار و کاریز ،پایتخت کتاب ایران
شیرینی حاج خلیفه رهبر و شرکا ،شیرینی سنتی یزد ،ترمه
رضایی ،ترمه و دارایی بافی خجسته ،ترمه حسینی ،قند و
نبات افضلی ،سفال میبد مروارید ،حلوا ارده شابلی اردکان،
فرآوردههای کنجدی آب حیات ،صنایع غذایی شیر حسین
مجموعه امیر چخماق ،باغ دولتآباد ،مسجد جامع کبیر،
آتشکده زرتشتیان ،بافت تاریخی و زندان اسکندر ،میدان وقت
الساعت (قدیمیترین ساعت شهری ایران) ،میدان مارکار
(نقطه مرکزی ایران) ،خانه الریها ،مجموعه موزهها،
خانههای تاریخی سنتی.

(Mogollon et al,
2017); (Dedeoglu,
& 2019); (Valek
)Williams, 2018

(وثوقی و همکاران)1397 ،؛
)(Dedeoglu,2019:110
)(Kladou et al, 2017

بومیسازی شده توس
محققین
)(Kladou et al, 2017

بومیسازی شده توس
محققین
)(Kladou et al, 2017

بومیسازی شده توس
محققین
)(Kladou et al, 2017

بومیسازی شده توس
محققین

پیش از معرفی مؤلفهها و ابزار اندازهگیری ،ذکر این نکته الزامی است که در مرحله دوم از پـژوهش پـس از طراحـی
پرسشنامه ،به بررسی روایی پرسشنامه اقدام شد .درواقع پس از تعیین شاخصها و طراحی پرسشنامه ،ایـن پرسشـنامه در
اختیار خبرگان و صاحبنظران قرار گرفت تا نویسندگان اطمینان حاصل نمایند که پرسشنامه بـرای سـنجش دو شـاخص
مذکور از جامعیت کامل برخوردار است .در این فرایند برخی از شاخصها و سؤاالت حذف و بـا سـؤاالت دیگـر جـایگزین
شد .همچنین بهمنظور سنجش پایایی پرسشنامه به دلیل وجود گزینههای چند ارزشی (طیـف لیکـرت) از ضـریب آلفـای
کرونباخ استفاده گردید .شاخصهای مورداستفاده این پژوهش ،عالوه بر روایی ،از پایـایی (ضـریب آلفـای بـیش از )،0/7
قابل قبولی نیز برخوردار هستند .مقادیر این ضریب به شرح زیر است:
 مؤلفههای گردشگری شهری :در این پژوهش با توجه به هدف پژوهش از پرسشنامه گردشگری شهری که
ابعاد و شاخصهای آن با بهرهگیری از مقاالت مرتب و نظرات محققین تدوین گردید؛ شامل زیر مقیاسهای
فرهنگ مقصد ،هویت مقصد و تصویر مقصد استفادهشده است .این پرسشنامه مشتمل بر  31گویه است که 4
گویه آن فرهنگ؛  7گویه آن هویت مقصد و  20گویه آن تصویر مقصد را میسنجد و بهصورت طیف لیکرت
پنج گزینهای ،درجهبندیشده است .ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس  0/859توس محقق برآورد شد.
 عناصر برند :در این پژوهش با توجه به هدف پژوهش از پرسشنامه برند که ابعاد و شاخصهای آن با بهرهگیری
از مقاالت مرتب و نظرات محققین تدوین گردید؛ شامل زیر مقیاسهای نماد ،شعار و برند سازی استفادهشده
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است .این پرسشنامه مشتمل بر  37گویه است که  7گویه آن نماد؛  10گویه آن شعار و  20گویه آن برند سازی
را میسنجد و بهصورت طیف لیکرت پنج گزینهای ،درجهبندیشده است .ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس
 0/912توس محقق برآورد شد.
بحث و یافتهها
با توجه به اینکه اولین گام در تجزیهوتحلیل دادهها ،آگاهی از ویژگیهای افراد نمونه و توصیف آنهاست .در این پژوهش
به متغیرهای جمعیت شناختی شامل :استان و شهر محل سکونت ،سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،شغل ،میزان تحصـیالت؛ و
متغیرهای رفتاری شامل :نوع وسیله سفر ،محل اقامت ،قالب سفر ،مدتزمان اقامت ،هدف از سفر و منابع دخیل در ایجـاد
انگیزه سفر به شهر یزد پرداختهشده است که از موارد استان و شهر محل سکونت و متغیرهای رفتـاری بـهطور خالصـه،
نتایج  2الی  4شاخص با بیشترین مقدار فراوانی در جدول  ،2ارائهشده است:
جدول شماره  .2نتایج یافتههای توصیفی بر حسی فراوانی و درصد
فراوانی
زیر مؤلفهها
مؤلفههای جمعیت شناختی
105
تهران
29
اصفهان
استان محل سکونت
16
فارس
14
خراسان رضوی
101
تهران
23
اصفهان
شهر محل سکونت
14
شیراز
12
مشهد
154
خودروی شخصی
نوع وسیله سفر
60
قطار
86
هتل
محل اقامت
72
خانه اقوام و آشنایان
156
خانواده
سفر در قالب
70
دوستان و آشنایان
131
 2الی  3شب
مدتزمان اقامت
81
 3الی  4شب
200
فرهنگی -تاریخی
هدف از سفر
39
دیدار اقوام و آشنایان
89
سایر
81
توصیههای شفاهی دوستان
منابع دخیل در انگیزه سفر
57
شبکههای اجتماعی مانند
اینستاگرام و ...
265
تعداد کل
10
دادههای ازدسترفته

درصد
39/5
10/9
6/0
5/3
38/0
8/6
5/3
4/5
57/9
22/6
32/3
27/1
58/6
26/3
49/2
30/5
75/2
14/7
39/5
30/5
21/4

در ابتدا از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده گردید و چون سطح معناداری برای تمامی متغیرهای پـژوهش در
آزمون فوق برابر با مقدار مطلوب بود ،معلوم شد دادهها دارای توزیع نرمال میباشند ،بنـابراین ،از آزمونهـای پارامتریـک
استفاده شد .فرضهای آماری به توزیع نرمال بهصورت زیر مطرح شدند  H0که دادهها دارای توزیع نرمـال هسـتند و H1
یعنی دادهها دارای توزیع نرمال نیستند ،درنهایت فرضیه  H0تأیید شد (جدول .)3
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جدول شماره  .3آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها
نتیجه آزمون
سطح معناداری
آماره آزمون Z
متغیر موردسنجش
نرمال
0/156
1/129
فرهنگ مقصد
نرمال
0/261
1/009
هویت مقصد
نرمال
0/743
0/681
تصویر مقصد
نرمال
0/380
0/909
نماد
نرمال
0/765
0/667
شعار
نرمال
0/211
1/060
برند سازی

نتایج جدول ( )3نشاندهنده این مطلب است که با توجه به قابلقبول بودن سطح معناداری نحوه توزیع تمام متغیرهـا
بهصورت نرمال است .برای تعیین میانگین متغیرهای فرهنگ ،هویت مقصد ،تصویر مقصد ،نماد ،شـعار و برنـد سـازی از
آمار توصیفی میانگین ،انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش استفاده شد (جـدول  .)4در جامعـه
موردمطالعه میانگین تصویر مقصد ( )M= 4/08در یک بازه  5درجهای نشان میدهد کـه گردشـگران تصـویر مقصـد را
باالتر از سطح متوس ارزیابی کردهاند .الگوی تقریباً مشابهی در مورد هویت مقصد مشاهده میشود .با این تفاوت کـه در
این مقیاس ،پراکندگی کمتر از تصویر مقصد است .میانگین برند سازی و نماد نشان میدهد که بهطور متوسـ میـانگین
برند سازی در مقایسه با نماد بیشتر است .نماد ،شعار و برند سازی با فرهنگ ،هویت مقصد و تصویر مقصد رابطه معنـادار
و در جهت نظری دارد .شدت رابطه برند سـازی بـا تصـویر مقصـد در حـد متوسـ ولـی بیشـتر از نمـاد و شـعار اسـت
) (r= 0/386, p ≤ 0/05نماد بیشتر با فرهنگ مرتب است )(r= 0/386, p ≤ 0/05تا با هویت مقصد و تصویر مقصـد.
همچنین ،شعار بیشتر با تصویر مقصد مرتب است ) (r= 0/327, p ≤ 0/05تا با فرهنگ و هویت مقصد.
جدول شماره  .4میانگین ،انحراف استاندارد و ضریب همبستگی متغیرها
میانگین

انحراف
استاندارد

فرهنگ

 .1فرهنگ مقصد
 .2هویت مقصد

3/862
4/025

0/63
0/51

**0/410

-

 .3تصویر مقصد
 .4نماد

4/081
3/645

0/48
0/73

**0/330
**0/341

**0/783
**0/196

**0/259

 .5شعار

3/359

0/59

**0/303

**0/243

**0/327

**0/592

 .6برندسازی

3/677

**0/304
**0/276
0/65
<**P
0/ 001 *P</0 05

**0/386

**0/455

متغیرها

هویت
مقصد

تصویر
مقصد

نماد

شعار

برندسازی

**0/549

-

بهمنظور پاسخگویی به سؤاالت پژوهش و بررسی ساختار ارتباطی متغیرهای موجود در مدل موردنظر و میزان قـدرت
پیشبینی متغیرهای برونزاد (فرهنگ ،هویت مقصد و تصویر مقصد) روی متغیرهای درونزاد (نماد ،شعار و برنـد سـازی)
از روش آماری تحلیل مسیر با استفاده از رگرسیون چندگانه به روش متوالی همزمان بر اساس مراحـل بـارون و کنـی بـا
نرمافزار  SPSSاستفاده شد .برای بررسی مسیرهای موجود در مدل مراحل زیر اجرا شد -1 :رگرسیون فرهنگ ،هویـت و
تصویر مقصد بر نماد  -2رگرسیون فرهنگ ،هویت و تصویر مقصد بر شعار  -3رگرسیون فرهنگ ،هویت و تصویر مقصـد
بر برندسازی .جدولهای  6 ،5و  7نتایج مربوط به این مراحل را نشان دادهاند .یافتههای جدول ( )5حاکی از آن است که
فرهنــگ بــا ضــریب رگرســیون ) (β= 0/310, p≤ 0/05, t= 4/951و تصــویر مقصــد بــا ضــریب رگرســیون
) (β= 0/265, p≤ 0/05, t= 2/884پیشبینی کننده معنادار نماد میباشـند؛ امـا هویـت مقصـد بـا ضـریب رگرسـیون
) (β= -0/138,p≤ 0/05, t= -1/456پیشبینی کننده معنادار نماد نیست .همانگونه کـه یافتـههای جـدول ( )6نشـان
میدهد که فرهنگ با ضـریب رگرسـیون ) (β= 0/240, p≤ 0/05, t= 3/854و تصـویر مقصـد بـا ضـریب رگرسـیون
) (β= 0/348, p≤ 0/05, t= 3/802پیشبینیکننده معنادار شعار میباشـند؛ امـا هویـت مقصـد بـا ضـریب رگرسـیون
() β= -0/128, p≤0/05, t= -1/352پیشبینیکننده معنادار شعار نمیباشد .درنهایت بـر اسـاس یافتـههای جـدول ()7
فرهنــگ بــا ضــریب رگرســیون ) (β= 0/178, p≤0/05, t= 2/886و تصــویر مقصــد بــا ضــریب رگرســیون
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) (β= 0/378, p≤ 0/05, t= 4/158پیشبینیکننده معنادار برندسازی میباشند؛ اما هویت مقصد بـا ضـریب رگرسـیون
) (β= -0/065, p≤ 0/05, t= -0/695پیشبینیکننده معنادار برندسازی نمیباشد.
متغیر
مؤلفههای
گردشگری
شهری

متغیر
مؤلفههای
گردشگری
شهری

جدول شماره  .5میزان پیشبینی نماد بر اساس مؤلفههای گردشگری شهری
F
R2
R
سطح معناداری
مقدار t
متغیر مالك
مؤلفهها
β
0/001
4/951
0/310
15/026 0/147 0/384
فرهنگ مقصد نماد
P
>
0
/
01
0/147 -1/456 -0/138
هویت مقصد
0/004
2/884
0/265
تصویر مقصد
p<0/05, t≥2
جدول شماره  .6میزان پیشبینی شعار بر اساس مؤلفههای گردشگری شهری
F
R2
R
مقدار t
متغیر مالك
مؤلفهها
β
فرهنگ مقصد
هویت مقصد
تصویر مقصد

شعار

0/394

0/155

16/002
P /001
>

0/240
-0/128
0/348

3/854
-1/352
3/802

سطح معناداری
0/001
0/178
0/001

p<0/05, t≥2

متغیر
مؤلفههای
گردشگری
شهری

جدول شماره  .7میزان پیشبینی برند سازی بر اساس مؤلفههای گردشگری شهری
F
R2
R
سطح معناداری
مقدار t
متغیر مالك
مؤلفهها
β
فرهنگ مقصد
هویت مقصد
تصویر مقصد

برند سازی

0/419

0/175

18/486
P /001
>

0/178
-0/065
0/378

2/886
-0/695
4/185

0/004
0/488
0/001

p<0/05, t≥2

درنهایت ،برازندگی داده  -مدل بررسی شد .مدل نهایی در شکل  4گزارششده است .بررسـی شـاخصهای بـرازش
مدل حاکی از آن است که مدل نهایی ،بـرازش نسـبتاً مطلـوبی بـا دادههـا دارد (جـدول  .)8در مـدل نهـایی مؤلفـههای
گردشگری شهری بر عناصر برند اثر مستقیم و معناداری دارد ).(β= 0/58, p≤ 0/05, t= 6/06

شکل شماره  .3مدل نهایی اثر مؤلفههای گردشگری شهری بر عناصر برند
*ضرایب استاندارد گزارششدهاند

شکل شماره  .4مدل نهایی اثر مؤلفههای گردشگری شهری بر عناصر برند
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جدول شماره  .8شاخصهای برازندگی مدل نهایی
شاخص

دامنه موردقبول
< 0/05
P

X2

مقدار
11/78

نتیجه
تأیید

Df

-

6

-

X2/df
RMSEA

3 -5
RMSEA > 0/08

1/96

تأیید

0/060

تأیید

GFI

GFI < 0/80

0/99

تأیید

AGFI

AGFI < 0/80

0/95

تأیید

NFI

NFI< 0/90

0/98

تأیید

CFI

CFI< 0/90

0/99

تأیید

IFI

IFI< 0/90

0/99

تأیید

نتیجهگیری
در برنامهریزی توسعه شهری ،استفاده از ابزارها و استراتژیهای جدید برای ایجاد یک مزیـت رقـابتی در بـازار هـدف ،از
اهمیت بسزایی برخوردار است .یکی از این ابـزار و مفـاهیم نـوین در صـنعت گردشـگری جهـان «برنـد سـازی» اسـت.
همانطور که گفته شد؛ پایه و اساس برند سازی شهری ،معرفی قابلیتهای یک منطقه از طریق هویت منحصـربهفرد آن
است که در یک شهر تاریخی مانند یزد ،به این مسئله مهم جهت جذب و توسعه گردشـگری ،کمتـر پرداختهشـده اسـت.
هدف پژوهش حاضر این بود که بهوسیله یک رویکرد هویت مبنا و با بهرهگیری از شاخصهای فرهنگ و تصویر مقصد و
نیز بررسی تأثیر آن ها بر عناصر سمبلیک برند و یـادآوری اهمیـت ایـن عناصـر ،پتانسـیل شـهر یـزد را در برنـد سـازی
گردشگری شهری موردسنجش قرار دهد .در راستای دستیابی به این مفهوم محققین در پی پاس به این پرسـش اصـلی
بودند که :آیا مؤلفههای گردشگری شهری (فرهنگ ،هویت و تصویر مقصد) پیشبینی کننده معنادار عناصـر برنـد (نمـاد،
شعار و برند سازی) هستند؟ و آیا این مؤلفههای گردشگری شهری بر عناصر سمبلیک برند تأثیر مستقیم و معنادار دارند؟
درمجموع همانگونه که نتایج حاصل از یافتههای پژوهش نشان داد ،متغیرهای فرهنگ و تصویر مقصد تأثیر بسزایی
بر عناصر نمادین برند و برند سازی شهری داشته است اما هویت مقصد به دلیل ضریب رگرسیون منفی بهتنهایی تـأثیر و
رابطه معناداری با عناصر برند ندارد؛ بنابراین پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهـای چـولگین و همکـاران ( ،)2019اکـان و
همکاران ( ،)2019تسور و همکاران ( ،)2016غفاری و همکاران ( )1398همسویی دارد؛ زیرا در پرسشـنامه ایـن پـژوهش
نیز عامل وفاداری گردشگران نسبت به مقصـد در متغیـر تصـویر از طریـق تبلیـغ و بـه اشـتراكگذاری تجربـه سـفر در
شبکههای اجتماعی موردبررسی قرارگرفته و تأثیر مثبت تصویر ذهنی بر وفاداری و قصد بازدیـد مجـدد تأییدشـده اسـت.
همچنین با نتایج پژوهش مولوگان و همکاران ( )2017ناهمسویی دارد؛ زیرا بررسی مولوگان و همکارانش ،تأثیر بـرعکس
عناصر برند بر تصویر مقصد را نتیجه گرفته اسـت .نتـایج تحقیـق بـا پـژوهش غفـاری و همکـاران ( )1398و وثـوقی و
همکاران ( )1397را نیز تأیید میکند ،چراکه تصویر مقصد میتواند بر شهرت مقصد و ایجاد زمینه مؤثر برای برند سـازی
شهری اثربخش باشد؛ و نیز طبق نتایج وثوقی و همکاران ،هویت عامل مهم در ارتباط گردشگر و مقصـد اسـت و نتـایج
تحقیق حاضر ،این موضوع را رد نمیکند؛ بلکه هویت مقصد به دلیل امتیازات پایین گردشگران بـه شـاخصهای هویـت
دارای ضریب رگرسیون منفی با عوامل برند گردیده است .با توجه به نتایج پژوهش و رویکرد مبتنی بر هویت راهکارهایی
با توجه به شاخصهای یک برند شهری موفق از نظر رینیستو )2007(1برای نتیجهگیری پژوهش حاضر ارائه میگردد:
 عامل برنامهریزی و مدیریت استراتژیک مقصد :این پژوهش نشان میدهد که صرفاً در نظر گرفتن یک رویکـرد
غالب مثل رویکرد مبتنی بر هویت از دیدگاه گردشگران برای جایگاهیابی برند سازی یک شـهر مـدنظر نیسـت؛
بلکه فرایند یکپارچه و استراتژیک مدیریت مقصد ،همکاری برنامهریزان شـهری و مقامـات محلـی بـا یکـدیگر،
1. Rainisto
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شناسایی فرصتها و تهدیدات گردشگری مقصد یزد و ارائه طرحهای جامع گردشـگری کوتاهمـدت و برگـزاری
استارت اپهای شهری در راستای استفاده از خالقیتهای دانشآموختگان رشتههای گردشگری ،باستانشناسی،
معماری و  ...میتوا ند منجر به ارائه یک هویت بهبودیافته از شهر و جذب بیشتر گردشگران شود.
تعیین هویت و تصویر شهر :استفاده بیشتر از المانهای شهری در تمام نقاط شهر بـا موضـوعات نسـاجی ،هنـر،
سوغات و صنایعدستی ،نهتنها در ایام نوروز و تابستان؛ بلکه در تمام فصـول سـال و همچنـین اسـتفاده از ایـن
المان ها در بنرهای تبلیغات شهر یزد در داخـل و خـارج اسـتان و اجـرای دیوارنگـاره بـا طـرح عناصـر نمـادین
گردشگری شهر و یا حتی طراحی شعارها با زبان تصویری و برندهای مشهور یزد در عرصه سـوغات و شـیرینی
به تعیین هویت منحصربهفرد شهر کمک شایانی مینمایـد .همچنـین ارتقـا زنـدگی شـبانه شـهری ،اسـتفاده از
طراحی و نقاشی نمادهای سنتی مثل بادگیر ،دوچرخـه و  ...در تمـام ایسـتگاهها و وسـایل حملونقـل عمـومی،
طراحی بهتر ورودیهای شهر ،افزایش تعداد پارکینگها و کاهش ترافیک و افزایش امنیت بافت تاریخی از نظـر
تردد موتورسیکلتها و سایر وسایل نقلیه موتوری که مورد اعتراض عمـوم گردشـگران اسـت ،میتوانـد تصـویر
ذهنی مناسبتری در ذهن آنها بر جای گذارد.
اتحاد سیاسی و مشارکت بنگاههای عمومی و خصوصی :امضاء تفاهمنامههای همکاری اقتصادی و گردشگری با
تعدادی از مقاصد جهانی دارای برند مطرح در عرصه گردشگری ،به دلیل قرابت سبک معماری یا قدمت تاریخی
و مشارکت بیشتر در نمایشگاههای بینالمللی در آن کشـورها بـا معرفـی جشـنوارههای گردشـگری -همکـاری
همهجانبه دفاتر خدمات مسافرتی با بنگاههای مشهور دارای برند در عرصه سوغات و صنایعدستی در پکیجهـای
مسافرتی.
تبلیغات جهانی و توسعه مناسب محلی :تبلیغات شهر یزد بهصورت بنـر ،کتابچـه ،بروشـور ،مستندسـازی و  ...در
سایر شهرهای ایران و کشورهای جهان با استفاده از نمادها ،شعارها و برنـدهای مطرحشـده در ایـن پـژوهش-
اجرای برند سازی جاذبهها بهمنظور آشنایی بیشتر گردشگران با آنها و حفاظت از آنها که شرط اصلی سـازمان
یونسکو برای ثبت این شهر در فهرست آثار جهانی است که این موردحمایت و نظارت دقیق یونسکو را میطلبد.
یکپارچگی فرایند :فرایند توسعه گردشگری شهری با برندسازی مقصد باید بهصورت یکپارچـه و هماهنـگ بـین
تمامی ارگانها و بنگاههای کوچک و بزرگ گردشگری و اقتصادی استان و شهر یزد انجامشده و عـالوه بـر در
نظر گرفتن منافع خود ،بهجای رقابت تنگاتنگ ،با همراهی جامعه محلـی بـه مشـارکت بپردازنـد تـا ایـن شـهر
به عنوان اولین برند شهری کشور در ذهن گردشگران داخلی و خارجی ثبت گردد.
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