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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 non-

optimal 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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 های اکولوژیک شهریارزیابی وضعیت مدیریت بافت
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 چکیده

ر ددرسـت مـدیریت عـدم های اکولوژیک شهری و های گردشگری پهنهتوجهی به پتانسیلهای اخیر، کمدر سال
 ها و اراضی کشاورزی و عدم اسـتفاده بهینـه ازباغ رخیب باع  از بین رفتنشهر اصفهان  9در منطقه ها حفظ آن
هـای رزیـابی وضـعیت مـدیریت بافتبر همین مبنا، هدف پـژوهش حاضـر اگردیده است.  هاهای این پهنهجاذبه

ها وتحلیل دادهتحلیلی بوده و تجزیه–یفی باشد. روش تحقیق توصشهر اصفهان می 9اکولوژیک شهری در منطقه 
نفـر از  15شده است. جامعه آماری شامل گروه خبرگان و حجـم نمونـه تعـداد انجام Tماره و آ STARبا روش 

های پـژوهش هـای اکولـوژی شـهری در اصـفهان اسـت. یافتـهمدیران و کارشناسان متخصـص در زمینـه بافت
هـار های اکولوژیک شهری دارای سه بعد مشتمل بر مـدیریت بافـت )بـا چدهنده آن است که مدیریت بافتنشان

ریزی، مدیریت منابع و کنترل و نظارت(، بافت اکولوژیک )شـامل دو شـاخص گذاری، برنامهشاخص ازجمله قانون
 محیطی و فرهنگـی( اسـت.حفاظت و توسعه و بهسازی( و اکوتوریسم )چهار شاخص اقتصادی، اجتماعی، زیسـت

شـهر اصـفهان مطلـوب  9نطقه ی مدیریت بافت اکولوژی مدهند که وضعیت فعل، نشان میSTARنتایج روش 
وژیـک و اکوتوریسـم ، بیانگر آن است که میانگین بعد مدیریت بافـت، بافـت اکولTنیست و نتایج حاصل از آماره 

برای این سه بعد بـه ترتیـب  T( برآورد شده است. همچنین مقدار آماره 3) تر از حد متوس طور معناداری پایینبه
طور عمده شهرداری و جهاد کشاورزی ست. همچنین بر اساس نتایج حاصل، بها -15/9و  -13/0، -15/7برابر با 

نجام ایـن پـژوهش شهرداری اصفهان، نقش دارند. بر اساس نتایج حاصل از ا 9در مدیریت بافت اکولوژی منطقه 
 شـده کـه های اصولی، سـببریزی مناسب و توجه نکردن به کاربریتوان گفت، ضعف در قوانین، عدم برنامهمی

ء کیفـی ظیـر ارتقـاوضعیت اکولوژیکی منطقه در حال حاضر در شرای  مطلوب نباشد. در این راستا راهبردهـایی ن
رب ؛ همراهی مردمی در طرح جامع گردشگری و حفظ منابع و تأمین امینـت؛ های ذیساختار و هماهنگی دستگاه

های طبیعی موجـود و حفـظ و ی فضاها و پهنهانه و عواید اقتصادی آن؛ ارتقاء وضع کیفبرداری از حقوق مالکبهره
 شهر اصفهان مؤثر است. 9های اکولوژیک شهری منطقه های اکولوژیک در مدیریت اکوتوریسم بافتتوسعه پهنه

 

 .اصفهان 9 منطقه ،STAR روش شهری، اکولوژی بافت مدیریت، واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های اخیر به تشـدید بحـران تنـوع زیسـتی جوامع مختلف در دهههای اقتصادی در رشد سریع جمعیت انسانی و پیشرفت

محیطی و های انسانی اخیر، تغییـرات زیسـتزمان با فعالیتهم (.Brandt & Buckley,2018:115) منجر شده است

ــه ــوع گون ــاهش تن ــین ک ــای زیســتی و همچن ــوع قلمروه ــوده اســتکــاهش تن ــزایش ب ــه اف  & Janusz) ها، روب

Bajdor,2013:526; Osmana et al,2018:130; Gigović et al,2016:350.)  توسـعه کالبـدی شـهرها

هـای سـیالبی، پذیر مانند حوزههای آسیبپیامدهای گوناگونی ازجمله، نابودی اراضی کشاورزی و گسترش به سمت پهنه

ایـن پیامـدها  (.Srivastava & Gupa,2003:95) های نامناسب را بـه دنبـال داردها و شیبها، گسلمسیر رودخانه

های مالی و سبب بروز مخاطرات طبیعی باع  به هم خوردن تعادل و پایداری اکولوژیک در شهرها و به هدر رفتن هزینه

شـده (. بـر ایـن اسـاس، شناسـایی و نگهـداری منـاطق حفاظت27: 1395شود )عرب اسدی و رستمی،و تلفات جانی می

سزایی برخوردار است که موجب دستیابی به توسـعه پایـدار منـابع طبیعـی انداز اکولوژیکی از اهمیت بمنظور حفظ چشمبه

ریزی منظور برنامـهشـده بـههای حفاظتبنابراین، مطالعه و بررسی پهنـه .(98: 1396شود )بزم آرابلشتی و همکاران، می

جـواری و وجـود شهر اصـفهان بـه علـت هم 9در این میان، منطقه  ها امری ضروری است.برای حفظ و نگهداری از آن

شـود رود را شامل میصورت نواری که امتداد رودخانه زایندههای اکولوژیکی زیادی بهها و انهار مختلف، دارای پهنهمادی

، 9باشد. پوشش گیـاهی طبیعـی منطقـه دهد، میهای موجود را پوشش میها و مادیو پراکنده در سطح منطقه که جوی

باشـد کـه باشد. ناژوان تنها بقایای فضای سبز متمرکز شهر اصـفهان میهکتار می 1200پارك طبیعی ناژوان با مساحت 

سازی، ایجاد پارکینگ، احداث بـاغ پرنـدگان، نمایشـگاه رسانی و تأمین روشنایی، محوطهرسانی، برقهای آبانجام پروژه

ترین پارك تفریحی شهر .. آن را به بزرگهای بازی در آن، احداث پل و .های متعدد و زمینها، احداث پاركدائمی پروانه

سال است که در محدوده شهر اصفهان قرارگرفتـه اسـت.  15اصفهان تبدیل کرده است. بافت روستایی این منطقه حدود 

های اکولـوژی توجهی بـه پهنـهطور کامل در این محدوده ایجاد نشده است. کمهای زندگی شهری بهاما هنوز زیرساخت

عنوان تر اسـت بـهآوری اطالعات در آن، آسـانب بودن وضعیت مدیریت بافت منطقه به دلیل اینکه جمعمنطقه و نامطلو

ها و اراضی کشـاورزی، بـرهم خـوردن های اخیر، از بین رفتن باغدر سال شده است.محدوده مکانی موردپژوهش پذیرفته

های گردشـگری منطقـه پهنـه، ه پتانسـیلتـوجهی بـها، وجـود بافـت فرسـوده و نـامطلوب، کمانسجام اجتماعی محلـه

های با پیشینه روستایی یا تاریخی منجر به کاهش مطلوبیت فضـایی در ایـن منطقـه شـده های موجود در بافتنابسامانی

هـا، نیازمنـد اعمـال مـدیریت بهتـری اسـت. های اکولوژیک در منطقـه، حفـظ و توسـعه آناست. با توجه به وجود بافت

ها، آثار مثبت و منفی توسـعه ها، تغییر کاربریهای کشاورزی در منطقه و رعایت حق مالکانه آنزمین مثال وجودعنوانبه

گیری کنـد. ها، تصمیمبایست برای آنگردشگری در منطقه، ازجمله عواملی هستند که مدیریت بافت اکولوژی منطقه می

بیعی )اکوتوریسم( فراهم آورده است. لذا شـناخت های خوبی برای گردشگری طاین منطقه در بخش طبیعی خود، پتانسیل

لذا با توجه به اهمیت  های اکولوژی در منطقه، ضروری است.و توجه به ابعاد مدیریت اکوتوریسم برای مدیریت بهتر بافت

دیریت تبع آن اقتصاد و پیشرفت کشور، هدف این مقاله، ارزیابی وضعیت مهای اکولوژی در توسعه پایدار و بهو نقش بافت

گویی بـه باشد. بر همـین مبنـا، پـژوهش حاضـر بـه دنبـال پاسـ شهر اصفهان، می 9بافت اکولوژیک شهری در منطقه 

شهر اصفهان چیسـت؟ وضـعیت ابعـاد  9ترین ابعاد مدیریت بافت اکولوژیک شهری در منطقه های زیر است: مهمپرسش

 چگونه است؟ شهر اصفهان 9مختلف مدیریت بافت اکولوژیک شهری در منطقه 

تـرین و ه بـه مهمدر رابطه با موضوع موردمطالعه تاکنون تحقیقاتی در خارج و داخـل صـورت گرفتـه اسـت کـه در ادامـ

 شده است.ها با موضوع موردمطالعه اشارهترین آنمرتب 
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هزینـه،  هـای اجتمـاعی و عملکردهـای اکولـوژیکی بـا آنـالیز حـداقل( بـرای افـزایش ارتباط2019و همکـاران ) 1ژانگ

های شهری( تعیین و سپس به کمک مـدل کشـش و تئـوری گـراف های سبز )پاركکریدورهای بهینه برای اتصال لکه

-ای بـه دیـدگاه اجتمـاعی( در مقالـه2017و همکـاران ) 2اکسیو شبکه اکولوژی فضای سبز شهر دترویت را ایجاد کردند.

های ها بیانگر آن اسـت کـه بـر اسـاس نقشـهنتایج پژوهش آناند. های سبز شهری در استکهلم پرداختهاقتصادی شبکه

هایی که باید با هم ارتباط داشته باشند را شناسایی کردند. سپس با کمـک بیوتوپ و نیازهای اجتماعی شهر استکهلم لکه

رتبـاطی بـین ترین راه اها ایجاد شد و با آنالیزهای مدل حداقل هزینـه بهینـههای فضای سبز بین لکهتئوری گراف شبکه

هـای شـهر ای مروری به ارزیـابی روش( در مقاله2016و همکاران ) 3دونگ های فضای سبز شهر استکهلم تعیین شد.لکه

هـای ارزیـابی ها بیانگر آن است که بـا مـرور روشاند. نتایج پژوهش آناکولوژیکی با تأکید بر یکپارچگی شهری پرداخته

توانـد توان یک رهیافت جامع را ارائه داد. این رهیافـت میحلیل انرژی و هزینه، میوتزیست و ارائه تجزیهپایداری محی 

و  4هـو اند را در یک شهر اکولوژیک حل نمایـد.تنهایی قادر به حل آن نبودههای مذکور بهمشکالتی که هر کدام از روش

ی مشتمل بر پنگـو در تـایوان، سـئول در ای به شهرهای اکولوژیکی با تأکید بر سه شهر آسیای( در مقاله2016همکاران )

هـای مختلفـی را ها نشانگر آن است که این شـهرها رهیافتاند. نتایج پژوهش آنکره جنوبی و تیانجین در چین پرداخته

انـد. ایـن های مختلف برای ساختن شـهر اکولوژیـک بررسـی کردهاند. رهیافتبرای تحقق شهر اکولوژیک امتحان کرده

استفاده از رویکردهای ملی، حضور مقامات محلی و تعامل با شهروندان بوده است که هدف آن افـزایش  ها شاملرهیافت

ای بـه ( در مقالـه2016و همکـاران ) 5مـک فرسـون وری، اقتصاد و اثربخشی در ساخت شهر اکولوژیک بوده اسـت.بهره

دهنده آن است که در اکولـوژی شـهری، نشان اند. نتایج پژوهشتوسعه اکولوژی شهری در ارتباط با علوم شهری پرداخته

گیری باید بر مبنای روابـ  پیچیـده اجتمـاعی، اقتصـادی و گو باشد چرا که تصمیمتواند بهتر پاس نگری میاجماع و کل

ای به مستند نگاری روند و علل تغییرات اکولوژیکی طبیعـی ( در مقاله1398کریمی و همکاران ) شناسی صورت گیرد.بوم

سرعت رونـد تخریـب و از هـم اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است با توجه بهسانی بافت تاریخی شهر کرمان پرداختهو ان

انکار عوامل انسانی(، بازبینی گسستگی در بافت تاریخی شهر کرمان و حذف یکایک فضاهای باز شهری )و نقش غیرقابل

گاری در بافت تاریخی، جهت اتصـال گذشـته ارزشـمند بـه های تخصصی مستند نای و تعریف پروژههای توسعهسیاست

ریزی اکولوژیـک ای بـه برنامـه( در مقالـه1397رسد. اله یاری و همکاران )های با هویت و پویا ضروری به نظر میآینده

های پـژوهش اند. یافتـهشهر تهران پرداختهمنظور ارائه راهبرد مناسب در مدیریت شهری در خیابان آزادی کالنخیابان به

شده موقعیت بحرانی های تعیینریزی خیابان آزادی به دست آمد. بنابراین استراتژیدهد راهبرد تدافعی در برنامهنشان می

ملکـی و  های شهری موردتوجه قرار گیرند.ریزیدهند که باید در برنامهخیابان آزادی را ازنظر اصول اکولوژیکی نشان می

اند. نتایج پژوهش بیـانگر آن اسـت کـه شناسی اکولوژیک شهری شهر یزد پرداختهای به آسیب( در مقاله1393همکاران )

بل بـرای منـاطق تجـاری بـاالتر بـوده و بـا دسی 65ایستگاه از میزان استاندارد  20گیری شده در ترازهای صوتی اندازه

ویژه مناطق حسـاس مثـل التر قرار دارد، بهفشار صوتی باها مناطقی که تحتهای تراز صوتی و پایش آناستفاده از نقشه

های صورت بیمارستان و مدارس را تعیین و راهکارهای عملی برای کاهش آلودگی صوتی را بررسی نمود. همچنین تست

قسمت در میلیون حجمی(  25/575وسیله نقلیه بنزینی بیانگر باال بودن مقدار هیدروکربن ) 321گرفته از گازهای خروجی 

زیست( شده شورای حفاظت محی درصد حجمی( تولیدشده از میزان حد مجاز )استاندارد تعریف 25/5ید کربن )و مونواکس
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محیطی، های زیسـتشده در حوزه مدیریت اکوتوریسـم، شـاخصتوان گفت، در اغلب مطالعات انجامبنابراین می باشد.می

ها ارکان اصلی مدیریت اکوتوریسم را تشـکیل ین شاخصباشند. اریزی، مشترك میاجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و برنامه

شـده اسـت های ذکرشده که در تجارب جهانی و داخلی به آن پرداختهدهند. در این پژوهش، عالوه بر بررسی شاخصمی

های اکولوژیک شهری، نیز تأکید شده است. لـذا، فاکتورهـای اکوتوریسـم، بافـت بر مدیریت اکوتوریسم با تأکید بر بافت

دهنـد. ایـن های اکولوژیک شـهری را تشـکیل میاکولوژیک و مدیریت بافت شهری، ارکان مدیریت اکوتوریسم در بافت

 سازند.هم، مدیریت اکوتوریسم را میعناصر در کنار هم و با اثرگذاری بر روی

 

 مبانی نظری
هـای شده اسـت. بیشـتر پژوهشنمایان « اکولوژی»و « شهر»ای از پژوهش در خصوص تفکیک های اخیر حوزهدر سال

که اند و نظریه شهری نیز اکولوژی شهر را نادیده انگاشته است، درحالیشهری روی خصیصه اجتماعی شهرها متمرکزشده

باشد. علم اکولوژی بـه علـت نگرانـی نسـبت بـه درك فراینـدهای تأکید اصلی اکولوژی بر مناطق کمتر شهری شده می

هـا و ارتباطـات انسـان ها و توجه حداقلی بـه کنشکید اصلی علم اکولوژی بر اکوسیستمیافته است. تأگسترش« طبیعی»

های اخیـر نخورده توجه داشتند. باوجوداین، در سالهای بکر و دستهای اولیه اکولوژی بیشتر به اکوسیستمباشد. مدلمی

عنوان مکـان ری، شـهرها را بـه(. اکولـوژی شـه23: 1398شـورت و شـورت،  -اکولوژی شهری پدید آمده است )بنتون

ای از طور گسست ناپذیری با فرایندهای اجتمـاعی در شـبکه پیچیـدهدهد که بهفرایندهای بیوفیزیکی موردتوجه قرار می

های اکولـوژی در مطالعـات (. استفاده از مدلPickett et al,1997:183) اندمحیطی پیوند یافتهزیست –رواب  انسانی 

پردازان مکتب شیکاگو، رابرت پـارك و ارنسـت بـرگس، باشد. در ثل  اول سده بیستم نظریهنمی شهری، موضوع جدیدی

تأکیـد  1طور ضمنی بر زبان اکولوژیکی تهاجم و جانشـینیهای ساختار شهری و تغییر اجتماعی را مطرح کردند که بهمدل

هـای اجتمـاعی در زمـان و فضـا اسـتفاده شناسی برای توصیف شهر و فرآینـد تفاوتها از اصطالحات زیستکرد. آنمی

شناسـی هـای زیستکردنـد، امـا رفرنسمتهم می 2ها را به داروینیسم اجتماعی خامکه بعداً منتقدان، آننمودند. درحالیمی

هـا، سـاختار شـهر عبـارت اسـت از: باشد. بـر اسـاس مـدل آن 4بود تا اینکه علت و معلولی 3ها بیشتر بالغی و استعاریآن

ای کـه تر گرایش دارنـد؛ و مـرز حومـهه تجاری مرکزی؛ منطقه گذار؛ دایره ساکنان داخلی که به سمت تراکم پایینمنطق

ای بـرای فرآینـدهای ازآن سـاختار سـادههای شـهری هسـتند. پـسشدن به کاربریهای کشاورزی در حال تبدیلزمین

انبـوهی از  تجـاری مرکـزی، مجموعـه ن ویژگی منطقـهتریمهم (.56: 1390اند )شورت، اکولوژیکی شهری پیشنهاد داده

های شهری است. بنابراین، به دلیل تراکم سطوح نفوذناپذیر، جاری شدن ها و انباشت سطوح مصنوعی و کاربریساختمان

های تخلیه مصنوعی صورت وسیله سیستمگرفته است. جاری شدن سیل بهسیل بارزتر بوده و جزیره گرمایی شهری شکل

توانند با اوج تخلیه ناگهانی آب مقابله کنند. جزیره گرمایی شهری، به معنای گـرم شـدن متمـایز منـاطق د که میگیرمی

طور متوس  مناطق شهری در مقایسه با مناطق روستایی است. برای مثال، در مناطق مادر شهری ایالت متحده آمریکا، به

وسـیله توسـعه تـر هسـتند. جزایـر گرمـایی بهیی پیرامـون، گرمگراد نسبت به مناطق روستادرجه سانتی 10شهری دو تا 

رسد. هر چه به سمت مرکز متراکم های شهری به اوج خود میسازییابد و با ساختمانفضاهای باز و منابع آب کاهش می

ند. همچنین اشدهسازیهای گیاهی پاكکه درختان و پوششیابد؛ به خاطر اینکنیم، دمای هوا افزایش میشهر حرکت می

اند و این امر موجب گرم شدن هـوای محبـوس شـده های باریک، جریان هوا را مسدود کردههای بلند و خیابانساختمان
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بان در سطح زمین و الیه مرزی بـاالتر جزیـره گرمـایی. الیه سایهگردد. در حقیقت، دو جزیره گرمایی وجود دارد؛ یکمی

گراد دهـد کـه هشـت درجـه سـانتینشـان می 2001زمین شهر بالتیمور در اکتبر بان سطح ترسیم نقشه دمای الیه سایه

خصوص مرکز شـهر وجـود دارد. اختالف دما بین مناطق محلی پوشیده از جنگل و مناطق شهری دارای جزایر گرمایی به

ای، ر این شهر سایههای بلند ایجادشده است. دوسیله سایه ساختمانتری وجود دارد که بهدر مرکز شهر یک جزیره خنک

شـورت و -باشـد )بنتـونتر میگراد نسبت به دیگر مناطق شـهر خنـکدرجه سانتی 10بان سطح زمین پنج تا دمای سایه

کـه زوال را فرض کـرده اسـت. درحالی(. مدل برگس تنها یک زون گذار و یک منطقه مسکونی روبه102: 1398شورت، 

هـای های مسکونی قدیمی، صـنعتی زدایـی زونمشتمل بر رها کردن ساختمانهای گذار ای از زونتوان به مجموعهمی

هـای شـهری هـا، اکولوژیهای جدید اشاره کرد. در هر یک از این زونهای صنعتی و مناطق ساختمانمربوط به کارخانه

یراث صـنعتی را ای مربوط به مجدیدی ایجادشده است. زوال تولید، بخصوص در مناطق داخلی قدیمی شهر، اراضی قهوه

ای و سـپس ها بـه اراضـی قهـوهها نمایان اسـت. مسـیر از کارخانـهایجاد کرده که مسائل آلودگی و آلودگی خاك در آن

باشد. در محـدوده منـاطق مسـکونی، تنها یک فرآیند اجتماعی است، بلکه یک تغییر اکولوژیکی نیز میهای سبز نهمکان

جود دارد. گسترش شـهرها بـه افتـراق پوشـش گیـاهی و همچنـین پدیـد آمـدن ای از فرآیندهای اکولوژیکی ومجموعه

هـای های جدیدی منجر شده است. یکـی از بـارزترین ایـن افتـراق، مربـوط بـه پیـدایش فضـاهای سـبز و باغاکولوژی

نیتـروژن  کارگیری کودهایی باشد که سطوح روزافزونی ازتواند شامل بهطرف این موضوع میباشد. ازیکشده میمهندسی

خصـوص در به« طبیعی»های وخاك ایجاد کرده است. در بسیاری از شهرها، حرکت به سمت باغو فسفر را در جریان آب

پذیر است. وسیله استفاده مستمر از آب و کود امکانهای سبز بهیزرع بوده، جایی که ماندگاری چمنهای خشک و لماقلیم

های در معرض تهدید محافظت کنند. بسیاری از توانند از گونههای شهری میباغنظر مثبت، از طرف دیگر و از یک نقطه

کنـد. دهند که حشرات زنده و پرندگان در معرض تهدید را جذب میهای گیاهی را رشد میطور آگاهانه، پوشششهرها به

اکولـوژیکی جدیـد، نادیـده های های محلی در تغییرات اکولوژیکی و پیـدایش سـلولزمانی طوالنی، نقش باغبرای مدت

توانند پناهگاه ساخت و فضاهای سبز هستند که میهای انسانای از فرمای، سیستم پیچیدهشده است. مناطق حومهگرفته

شـده، (. بر اساس مطالعات انجامKirkpatrick,2006:89مناسبی برای طیف وسیعی از زندگی گیاهی و حیوانی باشند )

بایست موردتوجه قرار گیـرد. موضـوعی کـه در های مختلفی است که میری، شامل قسمتمدیریت بافت اکولوژیک شه

طور مسـتقیم، مسـئول حفـظ و های مرتب  با مدیریت بافت اکولوژیک به آن توجه شده است این است که بهتمامی مدل

هـای اکولوژیـک، مسـائل فتتوسعه بافت اکولوژیک است. مسائل اقتصادی و تأمین منابع مالی الزم برای توسعه برای با

های دیگری هستند که در جنبه اکوتوریسم آن، باید مدنظر قرار بگیرند. وظـایف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز شاخص

دهی، هـدایت، سازمان ریزی،صورت: برنامهکلیدی مدیریت که در هر بخش یا سازمانی سازوکارهایی تقریباً مشابه دارد، به

منظور طراحی یک مدل مدیریت بافـت اکولوژیـک، شوند در این راستا، بهها، تعریف میصالح برنامههماهنگی، کنترل و ا

الزم است ابتدا وضعیت موجود مدیریت بافت اکولوژیـک و همچنـین نقـاط قـوت و ضـعف آن، شناسـایی شـود. سـپس 

ها، موردسنجش قرار لیت اجرایی بودن آنها قابوتحلیل آنشده و با تجزیههای و اقدامات مدنظر برای آینده طراحیبرنامه

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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 . چارچوب مفهومی تحقیق1شکل شماره 

 

 روش پژوهش
ژوهش ا توجه به زمینه پـروش مطالعه بباشد. تحلیلی می –ر روش توصیفی پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از منظ

ای )اسـتفاده از کتـب، هـای کتابخانـههای متنوع مسئله پژوهش، ترکیبی از روشو الگوی روش تحقیق و همچنین جنبه

باشد. برای بررسی می( پرسشنامه و مصاحبهمنابع آماری و مشاهده بافت موجود( و میدانی )نقشه وضع موجود و گذشته و 

 قابـل ابتـدا از -اسـتار در ازجملـه – یفیک مطالعات در کنندگانشرکت شده است. تعداداستفاده STARموضوع از روش 

 تـا یابدمی ادامه گیرینمونه. شودمی مشخص هاآن تحلیل و شدهآوریجمع هایداده نمونه توس  حجم. نیست بینیپیش

 کـه جدیـدی مفهومی طالعاتا اینکه و کدها سطوح شدن کامل معنی به بنیاد داده استار در اشباع. اشباع برسد به هاداده

بـه  نهایتـاً هاداده بمرت بررسی طریق از محقق. نیاید به دست باشد، داشته موجود کدهای گسترش یا جدید کد نیازی به

 و شـناخت کـه اسـت افرادی خابانت لیهدف اص نظری، یا هدفمند گیرینمونه رسد. درمی نمونه بستن و اشباع احساس

ارشناسـان متخصـص در کنفر از مـدیران و  15باشند به این منظور از تعداد  داشته مطالعه موضوع به نسبت کافی تجربه

ه شـهری شوندگان شامل: مدیرکل توسعآمده است. مصاحبهعملهای اکولوژی شهری در اصفهان، مصاحبه بهزمینه بافت

 سـازی معاونـت شهرسـازی ومدیرکل نظارت بر اجرای ضواب  شهر شهرسازی و معماری شهرداری،ای معاونت و منطقه

ری، شـهردا 9ه معماری شهرداری، رئیس اداره ضواب  شهرسازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری، شـهردار منطقـ

ری متـرو )شـهردار اسـبق برداشهرداری(، معاون بهره 9)مسئول اسبق طرح تفصیلی منطقه  15معاون شهرسازی منطقه 

ه شـهرداری شـهرداری(، بازنشسـت 9))معاون اسـبق شهرسـازی منطقـه  4شهرداری(، رئیس شهرسازی منطقه  9منطقه 

عـاون اسـبق )م 8، معـاون شهرسـازی منطقـه 9شهرداری(، معاون شهرسازی منطقـه  9)معاون اسبق شهرسازی منطقه 

شـهرداری،  9مهندسی اصفهان، مسئول شهرسـازی منطقـه نظامشهرداری(، مسئول امور مهندسین  9شهرسازی منطقه 

شـهرداری(،  2مسئول اسبق شهرسـازی منطقـه ) 2معاون شهرسازی و معماری شهرداری، رئیس اداره شهرسازی منطقه 

 (.9)مسئول اسبق طرح تفصیلی شهرداری  10مسئول طرح تفصیلی منطقه 

مـدیریت  بعـد 3شهرداری اصفهان در قالـب  9 فت شهری در منطقهای و میدانی، مدیریت بابر اساس مطالعات کتابخانه

ریزی، مـدیریت گـذاری، برنامـهشاخص قانون 4شده است. مدیریت بافت شامل بافت، بافت شهری و اکوتوریسم، بررسی

 4ت یسم تحـباشد. بافت اکولوژی دارای دو شاخص حفاظت و توسعه و بهسازی بوده و اکوتورمنابع و کنترل و نظارت می

 شده است.گی، مورد بررسی قرار دادهمحیطی و فرهنشاخص اقتصادی، اجتماعی، زیست

 ،هامصـاحبه سـؤاالت بررسـی یـک موضـوع اسـت. بـه ایـن منظـور،برای مبتنی بر مصاحبه یک روش  STARروش 
شهرداری اصفهان  9در این مقاله، وضعیت مدیریت بافت اکولوژی منطقه . باشدمی گذشته در وضعیت درباره ییهاپرسش
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از ایـن نـوع  باشـد، آینـده از خـوبی بینـیپیش توانـدمی گذشـته عملکرد ازآنجاکه. شده استدر گذشته، مدنظر قرار داده
مخفـف چهـار  STARطورکلی، شود. بههای پیشنهادی و پیامدهای مورد انتظار، استفاده میها برای ارائه برنامهمصاحبه

. کنـدتواند برای پاس  بـه یـک سـؤال مصـاحبه رفتـار می شوندهمصاحبهکه  است می. هر مفهوم گااستمفهوم کلیدی 
 اند از:مفاهیم اختصار عبارت

 .وضعیت و موقعیت فعلی به چه صورتی است (:S)1موقعیت

 .شودداده میعیت شرح وض این در هاافراد و سازمان مسئولیت بعد، :(T) 2وظیفه

 گردد.وش چگونگی رفع موانع در این گام مشخص میشده و راقدامات انجام :(A) 3قداماتا

 .شودمشخص می اقدامات از حاصل نتایج یا نتایج درنهایت، :(R) 4نتیجه

 مراحل روش استار به شرح ذیل است:

نویس بـود، وارد صـورت دسـتپاس  سؤاالت مصـاحبه کـه به اول مرحله مرحله اول: ورود اطالعات مصاحبه با رایانه: در
 و در نسخه ورد نگارش شده است.رایانه شد 

شـده شده، فاکتورهای اصلی و اولیـه استخراجهایی که به سؤاالت دادهمرحله دوم: استخراج کدهای اولیه: بر اساس پاس 
 است.

یی کـه در هـر شده است. به این معنا که کـدهااولیه )باز( انجام گذاری انجام کدگذاری باز: در این مرحله کد: سوم مرحله
ی، صـورت محـور کدگذاری برای شدن آماده جهت اولیه شده است. درواقع کدگذاریها نهفته بود، استخراجاز پاس  کدام

 پذیرفته است.

م شـده اسـت. بـه ایـن منظـور بـا انجـامحـوری انجام کدگـذاری مرحله چهارم: انجام کدگذاری محوری: در این مرحله
 کدگـذاری بـرای جـدول شـدن آمـاده جهـت محـوری اند، کدگذاریشدههایی بر روی کدهای اولیه که استخراجویرایش

 شده است.انتخابی، انجام

 هایمؤلفـه نظـیمت بـرای زمینـه گزینشی، کدهای کردن گزینشی: در این مرحله با مرتب گذاری کد مرحله پنجم: انجام
 .گردیده است فراهم محوری کدهای از دسته هر دهندهشکل

 هاهوتحلیل دادمرحله ششم: تجزیه
 

 مطالعه محدوده مورد

ازجمله مناطق حاشیه غربی شـهر اصـفهان  9باشد. منطقه شهر اصفهان می 9محدوده موردمطالعه پژوهش حاضر منطقه 

اکولوژیـک  و (کوه آتشگاه و منارجنبـان)یخی واسطه اماکن تاراست که قسمتی از مرز غربی اصفهان را تشکیل داده و به

م و محـدوده و هکتاری حـری 2025باشد. این منطقه با مساحت دارای موقعیت توریستی نیز می (رود)پهنه ناژوان و زاینده

درصـد  1/4دل ( سـهمی معـا68: 1395نفر در آخرین سرشماری رسمی )آمارنامه شهر اصـفهان،  75168جمعیتی معادل 

 (.1395ن، درصد جمعیت شهر اصفهان را به خود اختصاص داده است )مرکز آمار ایرا 25/4مساحت و 

 

                                                           
1 . Situation 

2 . Task 

3 . Action 

4  . Result 
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 موردمطالعه محدوده جغرافیایی . موقعیت1شماره  شکل

 هابحث و یافته

 7/86شوندگان ازنظر سابقه کار و سن و جنسیت و ... برسی شده است. ازنظر جنسیت های عمومی پرسشدر ابتدا ویژگی

دهنده و اینکـه ی  شغلی افراد پاسـ وجه به شراتاند. این موضوع با درصد زن بوده 3/13شوندگان مرد و درصد از مصاحبه

 سال، اغلـب 40-35درصد بین  4/33های سنی باشد. ازنظر گروههای مدیریتی هستند، منطقی میاین افراد اغلب در رده

اند. بوده 55-51و مابقی نیز بین  50-46درصد بین سنین  3/13سال،  41-45درصد( در رده سنی  40شوندگان )مصاحبه

ای گونـهسنشان بهشوندگان نه بسیار جوان هستند که تجربه کاری باالیی نداشته باشند و نه هم، مصاحبهدر این رده سنی

 20تـا  10 شوندگان دارای سـابقه کـار بـیناست که برای پاسخگویی حوصله نداشته باشند. افزون بر این، اغلب مصاحبه

ا دارنـد. سـابقه کـار بـاال درصد( ر 20سال ) 20باالتر از  درصد( هستند. درصدهای نسبتاً خوبی نیز سابقه کار 7/66سال )

 سـال 20تـا  10درصـد( بـین  7/66دهنده )باشد. بیشتر افراد پاس نشانه خوبی برای باال رفتن اعتماد به نتایج حاصل می

 دهد.ها را افزایش میتجربه کاری دارند که این میزان تجربه، کیفیت پاس 

های مؤثر بر مدیریت ای و میدانی، ابعاد و شاخصشنهادی، ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهسازی مدل پیمنظور پیادهبه

های ، مؤلفـهSTARاند. سـپس بـا کمـک روش شـدهشـهرداری اصـفهان، شناسایی 9بافت اکولـوژی شـهری منطقـه 

تحلیل وضعیت مطرح کـرده کـه  سؤال اساسی را برای STAR ،4اند. روش وتحلیل قرارگرفتهشده، مورد تجزیهشناسایی

شده اسـت. شده، سؤاالتی مطرحشاخص شناسایی 10ها پاس  داده شود. در این پژوهش برای هر کدام از بایست به آنمی

، آورده 3و  2، 1شده برای هر کـدام از ابعـاد در جـداول شـماره های مطرحمنظور ارائه بهتر نتایج حاصل، خالصه پاس به

شهر اصـفهان  9برای بعد مدیریت بافت در منطقه  STAR، دربرگیرنده نتایج حاصل از روش 1اره جدول شم شده است.

زمین شـهرداری، قـانون هـوای پـاك،  14گذاری، در حال حاضر قانون ماده نتایج بیانگر آن است ازلحاظ قانون است که

ریزی مدیریت بافت بـر عهـده رنامهشده است. بقانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها برای مدیریت بافت تصویب

وسـاز غیراصـولی های کنترل و نظارت بـا هرگونـه ساختشهرداری و جهاد کشاورزی است که شهرداری از طریق گشت

دهد. ازلحاظ مدیریت منـابع، حال، جهاد کشاورزی نیز بازدیدهایی جهت کنترل این اراضی انجام میکند. درعینمقابله می

مد عوارض ساختمانی کلیه مناطق را جهت توسعه و حفظ پهنه ناژوان اختصاص داده است. ضـمناً شهرداری بخشی از درآ

های اکولوژیـک دارنـد. بـاوجوداین، جهاد کشاورزی و وزارت نیرو نیز مصوباتی در خصوص تخصیص منابع مالی به پهنـه

دم توجـه بـه نیازهـای مـردم موجـب بر بودن اخذ مجوزهای مربوطه و عـها و زمانعواملی نظیر عدم هماهنگی دستگاه

گردد. همچنین در حـال حاضـر های غیراصولی میوساز و تفکیکسردرگمی و مبادرت به تخلفات مختلف از قبیل ساخت
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ای، کنتـرل و نظـارت مدیریت بافت توس  واحدهای مرتب  با کنترل در شهرداری و جهاد کشـاورزی و بازدیـدهای دوره

 شوند.می

 

 برای بعد مدیریت بافت STARشده روش های مطرحسخ. پا1جدول شماره 

 سؤال و پاس  شاخص

 
 
 
 
 
 
 گذاریقانون

 شده است؟ینی مرتب  با مدیریت بافت اکولوژیک تصویبدر حال حاضر چه قوان-

 زمین شهرداری، قانون هوای پاك، قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها. 14پاس : قانون ماده 

 به تصویب قوانین و اجرای آنچه وظایفی دارند؟ سازمان شما نسبت-

 بوطه.های مختلف توس  شهرداری جهت تصویب قوانین یا صدور مجوزهای مرپاس : انجام مکاتبات الزم با ارگان

 بایست انجام گیرد؟ی تصویب و اجرای قوانین بهتر میچه اقدامات عملی برا-

 های اکولوژیک.شهری برای حفظ بافت الح قوانین مدیریترب  جهت اصهای ذیپاس : الف( هماهنگی دستگاه

ای جهت تصویب ارائه نمایند که صورت مشترك قانون ویژهرسانی بهعنوان یک سازمان خدمتب( متولیان کاربری و شهرداری به
 در راستای حفظ اراضی و توسعه گردشگری باشد.

 وضع قوانین بهتر چه نتایجی به همراه دارد؟-

 های اکولوژیک.لف( ایجاد نظم در حفظ پهنهپاس : ا

 ب( جلوگیری از سودجویی برخی افراد.
 های اکولوژیک.ج( حفظ اراضی بافت

 د( ایجاد زمینه برای استفاده عموم از این اراضی.

 
 
 ریزیبرنامه

 شهر اصفهان چگونه است؟ 9فت اکولوژیک در منطقه وضعیت موجود مدیریت با-

های کنترل و نظارت نسبت به عهده شهرداری و جهاد کشاورزی است که شهرداری با کمک گشتطور عمده بر پاس : به
 نماید و جهاد کشاورزی نیز بازدیدهایی جهت کنترل این اراضی به عهده دارند.وساز غیراصولی اقدام میجلوگیری از هرگونه ساخت

رب  به کنترل و منع هرگونه مجوز غیراصولی که های ذیدستگاهاز طرفی، شهرداری با اجرای قوانین مدیریت شهری و التزام کلیه 
صورت فردی روی در حال حاضر به علت خلل موجود در قوانین و اینکه مالکیت افراد بهپردازد. نمایند، میوساز میاقدام به ساخت

 عنوان ریه تنفسی اصفهان دشوار شده است.باشد، حفظ این اراضی بهها میزمین

 به چه صورتی است؟ 9گردشگری در بافت اکولوژیک منطقه وضعیت -

صورت های اطراف رودخانه بههنهرود، بازدید توریست صرفاً از این پپاس : با توجه به پهنه ناژوان و کوه آتشگاه و رودخانه زاینده
 گیرد.ساز یا بعضاً بکر صورت میهای دستتفریح و تفرج در طبیعت

 شده است؟، انجام9وژیک منطقه برای بهتر شدن مدیریت بافت اکولهایی ریزیچه برنامه-

 14نون ماده گیری از قابهره الف( برگزاری جلسات مختلف با جهاد کشاورزی جهت بعضی اقدامات مانند طراحی باغ ویال باپاس : 
تواند منجر به نین موجود که میها در چارچوب قوابرداری اصولی از آنزمین شهری جهت حفظ اراضی کشاورزی و باغات و بهره

 کنترل هر چه بیشتر این اراضی گردد.

 ت جذب هر چه بیشتر گردشگر.های فصلی گل و گیاه جهب( برگزاری نمایشگاه
های ها و برای صدور هرگونه مجوز که مرتب  با سازمانرب  در جهت تعامل بین دستگاههای ذیج( مکاتبات مختلف با دستگاه

 د؛ مخصوصاً بین شهرداری و جهاد کشاورزی.متولی امر باش

 اجرا در این زمینه چیست؟ریزی مناسب و قابلمهپیشنهاد شما برای برنا-

و همچنین  مدیریت آن وریزی مشارکتی و واگذاری امور به مردم جهت شرکت مردم در امور شهری پاس : الف( استفاده از برنامه
 به اجرایی آن را محقق کند.در تدوین ضواب  و مقررات که بیشتر جن

 ب( قوانین نظارتی شدیدتر شود.
بز، متولیان سیجاد فضای ها و آزادسازی برای اج( بجای جلوگیری از استفاده مردم از مالکیت خود و مداخله جهت خرید زمین آن

 زمینه را برای طرح اکولوژیک و گردشگری ایجاد نمایند

 رو خواهند بود؟هایی در اجرا روبهشکالت و چالشاجرا با چه مهای قابلریزیبرنامه-

درگمی و بر بودن اخذ مجوزهای مربوطه و عدم توجه به نیازهای مردم باع  سرها و زمانپاس : بعضاً عدم هماهنگی دستگاه
 گردد.های غیراصولی میوساز و تفکیکمبادرت به تخلفات مختلف از قبیل ساخت

 وی و قوانین نظارتی قوی با شکست مواجه خواهد شد.قریزی بدون نظارت توان گفت، برنامهطورکلی میبه

 
 
 
 

 شود؟چگونه مدیریت می 9کولوژیک منطقه اشده به بافت ضر منابع تخصیص دادهدر حال حا-

این جهت  ه باید درک ادهپاس : شهرداری رقمی را در عوارض ساختمانی کلیه مناطق جهت توسعه و حفظ پهنه ناژوان اختصاص د
های اکولوژیک پهنه لی بهمورد مصرف قرار گیرد. ضمناً جهاد کشاورزی و وزارت نیرو نیز مصوباتی در خصوص تخصیص منابع ما

 دارند.
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مدیریت 
 منابع

 ، چیست؟9های مسئول در مدیریت منابع بافت اکولوژیک منطقه وظایف هر کدام از سازمان-

 دخیل هستند ازجمله: های مختلفی در این زمینهپاس : سازمان
د خدمات شده و کنترل واحوساز غیراصولی و حفظ فضای سبز از طریق بودجه اختصاص دادهشهرداری: جلوگیری از هرگونه ساخت

 شهری شهرداری.

 ها و هر آب جاری.ها، رودخانهاداره آب: حفظ منابع آبی اعم از جوی 

 یک با هماهنگی جهاد کشاورزی.های اکولوژاداره گاز: صدور هرگونه مجوز در پهنه 

جهاد کشاورزی: حفظ فضاهای سبز از طریق ممانعت از صدور مجوزهای غیراصولی و صدور مجوزهای منطبق بر قوانین  
 شده )دیوارکشی، تأسیسات آب، برق، گاز و پروانه(وضع

 بایست صورت گیرد؟شده، میصرف بهینه منابع تخصیص دادهمچه اقداماتی برای -

خصیص اصولی مندی از این منابع و تها و شناسایی کلیه اراضی مستعد بهره: الف( شناسایی کلیه منابع و موارد مصرف آنپاس 
های اصولی مالکانه از برداریدهی مذکور و بهرهموارد مصرف جهت جلوگیری از تضییع منابع و مشارکت افراد بومی جهت سرویس

 ها.نرزی و گیاهان دارویی و جذب گردشگر جهت بازدید از آمحصوالت کشاوصورت تولیدات های اکولوژیک بهپهنه

 ب( پیشنهاد طرح ملی جهت اراضی ناژوان.
 ج( تصویب طرح.

 د( اختصاص منابع کافی جهت طرح.
 ها.و( مشارکت مردم در طرح با در نظر گرفتن منافع آن

 ه( نظارت در اجرای طرح بدون اغماض.

 ایجی را به دنبال خواهند داشت؟اقدامات اجراشده چه نت-

 شده.برداری مالکین و مردم از منابع عنوانپاس : الف( استفاده بهینه و جذب گردشگر و بهره

 ب( ارتقای بافت.

 
کنترل و 
 نظارت

 شوند؟شده چگونه کنترل و نظارت میها و اقدامات انجاممهدر حال حاضر برنا-

 ای.شهرداری و جهاد کشاورزی و بازدیدهای دوره پاس : توس  واحدهای مرتب  با کنترل در

 ر عهده دارند؟نظارت دارند، چه وظایفی را ب 9صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر بافت اکولوژیک منطقه هادهای نظارتی که بهن-

 وساز، دیوارکشی و اقدام غیراصولی مغایر با ضواب .پاس : جلوگیری از هرگونه ساخت

 ه اقداماتی برای آینده مدنظر است؟چ 9د بهتر در نظارت و کنترل بافت اکولوژیک منطقه منظور عملکربه-

 های اکولوژیک.ای پیرامون حفظ و گسترش پهنهها و برگزاری جلسات دورهپاس : هماهنگی دستگاه

 های نظارتی پیش رو چیست؟شده و برنامهنتایج اقدامات انجام-

های لیه پالكهای اکولوژیک جهت نظارت و کنترل بهتر و شناسایی کك واقع در پهنهپاس : تکمیل بانک اطالعاتی امال
 شده، بایر، دایر و غیره.ساخته

 

صـفهان اسـت و اشـهر  9برای بعد بافت اکولوژیک در منطقه  STARدربرگیرنده نتایج حاصل از روش  2جدول شماره 
زیسـت، آب های جهـاد کشـاورزی و شـهرداری، محی سازمانتوس   9نتایج بیانگر آن است که بافت اکولوژیک منطقه 

قبول ازنظـر توسـعه و بهسـازی قابـل 9کولوژیـک منطقـه وضعیت موجود بافت ا شود.ای، وزارت نیرو حفاظت میمنطقه
 توانند استفاده کنند.صورت بهینه نمیهای خود بهباشد. هم قوانین کارایی الزم ندارند و هم مردم از زمیننمی

 

 برای بعد بافت اکولوژیک STARشده روش های مطرح. پاسخ2ول شمارهجد

 سؤال و پاس  شاخص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شود؟حافظت می 9ژیک منطقه در حال حاضر چگونه از بافت اکولو-

ودخانه و ای، وزارت نیرو در خصوص حریم و بستر رزیست، آب منطقههای جهاد کشاورزی و شهرداری، محی پاس : توس  ارگان
 حفاظت از آن.

 هایی وظیفه حفاظت از بافت اکولوژیک منطقه را عهده دارند؟چه بخش-

 رود بر عهده وزارت نیرو.پاس : الف( ضواب  مربوط به حفاظت از حریم رودخانه زاینده

 هاد کشاورزی.های سبز با جهای برق و آب و غیره در اراضی کشاورزی و باغات و پهنهب( ضواب  مربوط به استعالم
 زیست.های بکر و طبیعی با محی ج( ضواب  در خصوص حفاظت پهنه
لوژیک با های اکولوژیک و صدور پروانه و دیوارکشی و حفظ اراضی اکووساز جهت حفاظت از بافتد( ضواب  مربوط به عدم ساخت

 شهرداری.

 است؟ شدهدر آینده در نظر گرفته 9ر منطقه چه اقداماتی برای حفاظت بهت-

های اکولوژیک و منع تصویب قوانین هوای پاك و حفظ و گسترش فضای سبز جهت جلوگیری از آلودگی پهنهپاس : الف( 



 51                                                              …شهری اکولوژیک هایبافت مدیریت وضعیت ارزیابیحمصیان اتفاق و همکاران/ 

 
 حفاظت

 ها.وساز در این عرصهساخت

 های باغ و کشاورزیب( حفظ کاربری
 هاچ( اجرای قوانین تغییر کاربری

 رو، چیست؟ های در دست بررسی و اقدامات پیشنتایج مورد انتظار از طرح-

 ها.های اکولوژیک و طبیعی و حفاظت بهینه از آنحفظ و گسترش فضاهای سبز و پهنهپاس : 

 
 
 
 
 

توسعه و 
 بهسازی

 ازنظر توسعه و بهسازی چگونه است؟ 9ژیک منطقه وضعیت موجود بافت اکولو-

های هوایی و اقدامات و نقشه GISهای وجه به شرای  موجود از فایلباشد که با تشامل موارد کمی و کیفی میپاس : وضعیت 
 بررسی است.ها و مجوزهای صادره قابلزیربنایی و پروانه

های باشد و از طرف دیگر مردم از زمینها میطرف طرح قوانین شدید در حفظ کاربریباشد. ازیکقبولی نمیطورکلی وضعیت قابلبه
 توانند استفاده کنند.صورت بهینه نمیخود به

 هایی است؟بر عهده چه بخش 9ه توسعه و بهسازی بافت منطقه وظیف-

 زیست، شهرداری.جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، محی پاس : 

 شده است؟در آینده در نظر گرفته 9ه بهتر منطقه چه اقداماتی برای توسع-

 ها.آنبیشتر از  های برخوردار و حفاظت هر چهلیه پهنهکهایی جهت الحاق گذاریسیاستپاس : 

 رسی و اقدامات پیش رو، چیست؟های توسعه در دست برظار از طرحنتایج مورد انت -

ی ناژوان در پهنه طبیع اندازهای بلندمدتپاس : تولید اکسیژن بیشتر، سرزندگی، شادابی، جذب گردشگر و توسعه اکوتوریسم، چشم
 های اکولوژیک.حفاظت پهنه

 

ن اسـت و نتـایج شهر اصفها 9 منطقهبعد اکوتوریسم در  یبرا STARاصل از روش نتایج ح دربرگیرنده 3 شمارهجدول 
از  یمنـدجهـت بهره حقوق مالکانه کشاورزان برخورداریاقتصادی وجود مسائلی مشتمل بر عدم  ازلحاظبیانگر آن است 

عـدم  ،یسم کشاورزیسم و توریجذب گردشگر و توسعه اکوتور یهاوجود برنامه عدم، یو باغ ید محصوالت کشاورزیعوا
 یصادت اقتیت که وضعآن، موجب شده اس یمال یهایریگن صنعت و بهرهیجهت توسعه ا ییاهان دارویگ یهاباغ ایجاد
و  یبوم صورتبهار محالت بارزی است که ساخت هایویژگیاجتماعی، دارای  ازلحاظنامطلوب باشد.  یاقتصاد ازنظربافت 
و  یسـاختمان یهـابلوك یهـایکیدر نزد یلیو مناسـبات فـام یاجتماعـات محلـو  محله محـوری بافرهنگو  ییروستا
نیـز دارای  محیطیزیسـت ازلحـاظاسـت.  پیگیریقابـلن محـالت یق معتمدیها از طره اقدامات و مناسبتی، کلیامحله
وجـود کـوه آتشـگاه و  ها،یها و مادیهرها، جواطراف، وجود ن یهارود، پهنهندهیمشتمل بر وجود رودخانه زا هاییویژگی

 است. یمحل ورسومآدابا ب ییو روستا یاو محله ینظیر بافت بوم هاییویژگیفرهنگی نیز دارای  ازلحاظره است. یغ
 

 برای بعد اکوتوریسم STARشده روش های مطرحپاسخ .3شمارهجدول 

 سؤال و پاس  شاخص

 
 
 
 
 
 

 اقتصادی

 دی چگونه است؟اقتصاازنظر  9وضعیت موجود بافت اکولوژیک منطقه -

 باشد:پاس : در حال حاضر وضعیت اقتصادی بافت ازنظر اقتصادی به دالیل زیر مطلوب نمی
های جذب رنامهبمندی از عواید محصوالت کشاورزی و باغی، عدم وجود عدم برخورداری حقوق مالکانه کشاورزان جهت بهره

های گیریت و بهرههای گیاهان دارویی جهت توسعه این صنعاد باغگردشگر و توسعه اکوتوریسم و توریسم کشاورزی، عدم ایج
 مالی آن.

 شود؟چگونه تأمین می 9ژیک منطقه منابع تأمین مالی بافت اکولو-

های اکولوژیک ه پهنهپاس : در شهرداری با توجه به مصوبه شورای شهر در خصوص تخصیص بخشی از بودجه مناطق جهت توسع
 شده.این اقدامات انجام-ژنناژوان و تولید اکسی

 شده است؟انجام 9رای افزایش منابع اقتصادی بافت اکولوژیک منطقه بچه اقداماتی -

ه از برداری حقوق مالکانه، توسعه اکوتوریسم و توریسم کشاورزی با امکانات الزم، استفاداند از: بهرهشده عبارتپاس : اقدامات انجام
و باغی و  های گیاهان دارویی و فروش محصوالت کشاورزیاحداث باغ ویال، احداث گلخانه زمین شهری جهت 14قانون ماده 

 ای.های اجارههای در مزرعه از تولید به مصرف و واگذاری باغخریدوفروش میوه و سبزی

 شده چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت؟اقدامات انجام-

شوند. جلوگیری از تخلفات ساختمانی صورت روند و حفظ میها از دست نمیهافتد. پهنحفظ و گسترش بهتر اتفاق میپاس : 
 گیرد.می

 چگونه است؟ 9منطقه  وضعیت موجود اجتماعی بافت اکولوژیک- 
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 اجتماعی

 هاییکییلی در نزدصورت بومی و روستایی و بافرهنگ محله محوری و اجتماعات محلی و مناسبات فامپاس : ساختار محالت به
 پیگیری است.ها از طریق معتمدین محالت قابلای، کلیه اقدامات و مناسبتهای ساختمانی و محلهبلوك

 هایی است؟به عهده چه بخش 9جتماعی مانند امنیت و غیره، بافت اکولوژیک منطقه اوظایف -

جتماعی، اعضالت ممشکالت و پاس : معتمدین محل، شهرداری از طریق مشارکت و اعالم موارد به معتمدین محل جهت حل 
 جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی.

 ازنظر اجتماعی انجام شود؟ 9بایست برای کیفیت مطلوب بافت اکولوژیک منطقه اقداماتی می چه-

وگیاه و های گلشنوارهها، برگزاری مراسم آئینی و جپاس : الف( برگزاری جلسات متعدد با معتمدین محالت و آموزش در رسانه
 کند.کلیه اقدامات که ازلحاظ اجتماعی به جذب گردشگر و توسعه توریسم کمک می

 رسانی به مردم.ب( تدوین طرح جامع گردشگری و اطالع
 رح جامع گردشگری.طمنظور همراهی با ریزی جهت ایجاد انگیزه در مردم بهج( برنامه

 شده چه نتایجی را به دنبال خواهند داشت؟اقدامات انجام-

 شود.س : سبب ارتقای کیفی و توسعه فضاهای سبز، میپا

 
 
 
 
 
 محیطیزیست

 محیطی چگونه است؟ازنظر زیست 9نطقه مشرای  فعلی بافت اکولوژیک -

های کشاورزی و باغات جهت ها که از دل زمینها و مادیهای اطراف، وجود نهرها، جویرود، پهنهپاس : وجود رودخانه زاینده
 دهند.زیست بافت را تشکیل میباشد، وجود کوه آتشگاه و غیره، محی ها میآبیاری آن

 هایی است؟به عهده چه بخش 9محیطی بافت اکولوژیک منطقه وظیفه زیست-

 زیست و غیره.های محی پاس : جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، شهرداری، سازمان

 انجام شود؟ 9کولوژیک منطقه محیطی بافت ابایست برای حل مسائل زیستچه اقداماتی می-

 های اجرایی.اهپاس : الف( تدوین قوانین مرتب  و ضواب  مربوطه جهت حفظ و گسترش هرچه بیشتر و هماهنگی دستگ

 ب( تدوین طرح جامع گردشگری منطقه
 های مختلف موجود در منطقه.ج( ساماندهی کاربری

 دنبال خواهند داشت؟ شده چه نتایجی را بهمحیطی انجاماین اقدامات زیست-

 های طبیعی موجود.پاس : الف( ارتقای وضعیت کیفی فضاها و پهنه

 ب( ایجاد انگیزه برای مردم در همراهی طرح جامع گردشگری منطقه.
 ج( جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد.

 
 
 
 
 
 
 

 فرهنگی

 چگونه است؟ 9نطقه ازنظر فرهنگی وضعیت بافت اکولوژیک م-

 ورسوم محلی.ای و روستایی با آدابومی و محلهپاس : بافت ب

 هایی است؟به عهده چه بخش 9هتر بافت اکولوژیک منطقه سازی استفاده بگوظیفه فرهن-

اد و هنگ و ارشمان فرپاس : شهرداری با ایجاد فرهنگسراهای مختلف در نقاط مختلف منطقه جهت پوشش بهتر فرهنگی، ساز
صداوسیما  نارجنبان،اه و مسات مختلف و مراسم مختلف فرهنگی در اماکن تاریخی نظیر کوه آتشگمیراث فرهنگی با برگزاری جل

 ها.های فرهنگی آنسازی و گردشگری جهت معرفی هرچه بهتر جنبهجهت پوشش خبری و ایجاد فرهنگ

 ام پذیرد؟بایست انجمی 9سازی مردم نسبت به بافت اکولوژیک منطقه قداماتی فرهنگی برای فرهنگچه ا-

های ریزیوگیاه و برنامههای گلپاس : الف( برگزاری جلسات با معتمدین محالت جهت آموزش و برگزاری مراسم و جشنواره
های محلی های فصلی و محلی باهدف نمایش ویژگیصورت نمایشگاهمشارکتی و کلیه اقدامات جهت جذب گردشگر و توریسم به

 منطقه.

ی با آن را ای که عموم مردم انگیزه همراهگونهر مورد ارتقاء سطح کیفی بافت اکولوژیک منطقه بهب( تدوین سند باالدستی د
 داشته باشند.

 های مختلف در سند.ها، نهادها و تشکلج( مشخص نمودن وظیفه سازمان

 شده چه نتایجی را به دنبال خواهند داشت؟اقدامات فرهنگی انجام-

 رچه بیشتر.هزیست طبیعی و آگاهی حفظ محی  پاس : الف( باال بردن دانش و

 ب( مشارکت حداکثری مردم در ارتقای کیفیت و سرعت انجام کارها.
 ها.ج( تأثیر زیاد بر کاهش هزینه

 

 Tه شـهر اصـفهان از آمـار 9هـای اکولوژیـک در منطقـه در ادامه برای ارزیابی وضـعیت ابعـاد مختلـف مـدیریت بافت

شده است که در های اکولوژیک محاسبهبافت برای هریک از ابعاد مدیریت Tرابطه مقدار آماره شده است. در این استفاده

 ادامه نتایج حاصل از آن آورده شده است.
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 اصفهانشهر  9وضعیت بعد مدیریت بافت در منطقه 

شده اسـت. نتـایج ارائه 4شده که نتایج آن در جدول ای استفادهنمونهمنظور ارزیابی بعد مدیریت بافت از آزمون تی تکبه

طور ین این بعـد بـهشهر اصفهان نشانگر آن است که میانگ 9، در خصوص بعد مدیریت بافت در منطقه Tحاصل از آماره 

گذارد کـه بعـد (. در نتیجه نتایج بر این امر صحه میSig ≤ 05/0ست )ا( برآورد شده 3تر از حد متوس  )معناداری پایین

 شهر اصفهان، وضعیت مناسب و مطلوبی ندارد. 9مدیریت بافت در منطقه 
 

 ت بافتیریجهت بررسی میانگین بعد مد یانمونهتکبرآورد آزمون تی  . 4شماره جدول 

 آمار استنباطی آمار توصیفی هاشاخص

Test Value 
 T Df Sigآماره  انحراف معیار میانگین

 001/0 53 -15/7 22/0 51/2 ابعاد مدیریت بافت

 

 شهر اصفهان 9منطقه  ت بعد بافت اکولوژیک دروضعی

 ٔ ز آمـارهااست. نتایج حاصل  92/1شهر اصفهان برابر با  9های شهری منطقه میانگین بعد اکولوژیک در مدیریت بافت

Tدهنده آن اسـت کـه شـهر اصـفهان نشـان 9های شهری منطقه ، در خصوص ارزیابی بعد اکولوژیک در مدیریت بافت

(. در نتیجه نتایج بر ایـن امـر Sig ≤ 05/0( برآورد شده است )3تر از حد متوس  )طور معناداری پاییند بهمیانگین این بع

 دارد.نشهر اصفهان، وضعیت مناسب و مطلوبی  9اکولوژیک در منطقه  گذارد که بعدصحه می
 

 ت بافتیریجهت بررسی میانگین بعد مد یانمونهتکبرآورد آزمون تی  .5 شماره جدول

 آمار استنباطی آمار توصیفی هااخصش

Test Value 
 T Df Sigآماره  انحراف معیار میانگین

 001/0 53 -13/0 53/0 92/1 ابعاد بافت اکولوژیک

 

 هر اصفهانش 9های اکولوژیک شهری منطقه وضعیت بعد اکوتوریسم در مدیریت بافت

است. نتایج حاصـل  76/2ان برابر با شهر اصفه 9هری منطقه های اکولوژیک شمیانگین بعد اکوتوریسم در مدیریت بافت

شـهر اصـفهان  9هـای اکولوژیـک شـهری منطقـه در مـدیریت بافت ، در خصوص ارزیـابی بعـد اکوتوریسـمTاز آماره 

 (. درSig ≤ 05/0( برآورد شده است )3  )تر از حد متوسطور معناداری پاییندهنده آن است که میانگین این بعد بهنشان

 بی ندارد.شهر اصفهان، وضعیت مناسب و مطلو 9گذارد که بعد اکوتوریسم در منطقه نتیجه نتایج بر این امر صحه می
 

 ی جهت بررسی میانگین بعد مدیریت بافتانمونهتک. برآورد آزمون تی 6جدول شماره 

 آمار استنباطی آمار توصیفی هاشاخص

Test Value 
 T Df Sigره آما انحراف معیار میانگین

 001/0 53 -15/9 25/0 76/2 ابعاد اکوتورسیم

 

 گیرینتیجه

وتحلیل نمـوده هـا را تجزیـههای اکولوژی را مورد بررسی قـرار داده و آنهای مدیریت بافتاین پژوهش، ابعاد و شاخص

شـهری اصـفهان، ربـ  در مـدیریت است. به این منظور از انجـام مصـاحبه بـا کارشناسـان و خبرگـان شـهرداری و ذی

شاخص، مورد بررسـی قرارگرفتـه اسـت.  10بعد و  3ای و مطالعات میدانی، شده است. با کمک مطالعات کتابخانهاستفاده
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ریزی، مـدیریت منـابع و کنتـرل و نظـارت؛ بافـت گـذاری، برنامـههای، قانونابعاد اصلی شامل مدیریت بافت با شاخص

محیطی و های، اقتصـادی، اجتمـاعی، زیسـتبهسازی، اکوتوریسم با شاخص های، حفاظت و توسعه واکولوژی با شاخص

اند. نتـایج حاصـل وتحلیل شـده، تجزیهSTARها با استفاده از روش های حاصل از انجام مصاحبهفرهنگی، هستند. داده

انجام اقداماتی شهرداری اصفهان مطلوب نیست ولی با  9دهند که وضعیت فعلی مدیریت بافت اکولوژی منطقه نشان می

هـای نیز برای ارزیابی وضعیت ابعـاد مختلـف مـدیریت بافت Tتوان، وضعیت را بهبود بخشید. افزون بر این، از آماره می

بـرای هریـک از ابعـاد مـدیریت  Tشده است. در ایـن رابطـه مقـدار آمـاره شهر اصفهان استفاده 9اکولوژیک در منطقه 

شـده مـدیریت بافـت اکولوژیـک که نتایج نشان داده است در هر سه بعـد بررسیشده است های اکولوژیک محاسبهبافت

طور عمده شهرداری و جهاد کشاورزی در مدیریت همچنین بر اساس نتایج حاصل، به باشد.وضعیت مناسبی برخوردار نمی

نسبت به جلوگیری های کنترل و نظارت شهرداری اصفهان، نقش دارند. شهرداری با کمک گشت 9بافت اکولوژی منطقه 

نماید و جهاد کشاورزی نیز بازدیدهایی جهت کنترل این اراضی به عهده دارند. وساز غیراصولی اقدام میاز هرگونه ساخت

رب  به کنتـرل و منـع هرگونـه مجـوز های ذیاز طرفی، شهرداری با اجرای قوانین مدیریت شهری و التزام کلیه دستگاه

پردازد. برخورد مدیریتی با این موارد از طریق ارسـال کلیـه تخلفـات بـه نمایند، میساز میوغیراصولی که اقدام به ساخت

توان گفـت، ضـعف در قـوانین، گیرد. بر اساس نتایج حاصل از انجام این پژوهش میصورت می 100های ماده کمیسیون

اکولوژیکی منطقه در حـال حاضـر  های اصولی، سبب شده که وضعیتریزی مناسب و توجه نکردن به کاربریعدم برنامه

رب ؛ همراهی مردمی های ذیدر شرای  مطلوب نباشد. بنابراین راهبردهایی نظیر ارتقاء کیفی ساختار و هماهنگی دستگاه

برداری از حقوق مالکانه و عوایـد اقتصـادی آن؛ ارتقـاء وضـع در طرح جامع گردشگری و حفظ منابع و تأمین امینت؛ بهره

های اکولوژیک بافت های اکولوژیک و در مدیریت اکوتوریسمهای طبیعی موجود؛ حفظ و توسعه پهنهپهنهکیفی فضاها و 

، بـر نقـش 2015بر طبق پیشینه و تجارب جهانی در پژوهشـی در سـال  شهر اصفهان مؤثر است.کالن 9شهری منطقه 

ای دیگـر ایی تأکید شده است و در مطالعهریزی فضمحیطی بر خدمات اکوسیستم در برنامهگردی و پایداری زیستطبیعت

شـده اسـت. در عنوان توسعه اقتصادی پرداختههای گردشگری بهنقش آن در توسعه گونه های محلی وبه تشکیل انجمن

افـزایش فرصـت جهـت  محور مانند توریسم فرهنگـی و تـاریخی بـرتوریسم جامعه در تحقیقی دیگر بر تأثیر 2010سال 

ها تأکید شده است. در تحقیقی که در ایـران در سـال حفاظت از هویت اجتماعی آن ساکنان محلی و هایفعالیت مدیریت

گرفتـه بـر لـزوم مشـارکت مـردم محلـی و کسـب اصول و مفاهیم دستیابی به اکوتوریسـم موفـق انجام با عنوان 1395

تـوان گفـت، در اغلـب سـت. بنـابراین میهای توریستی برای نیل به توسعه پایدار توجه شده ارضایتشان در انجام فعالیت

ریزی، محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و برنامههای زیستشده در حوزه مدیریت اکوتوریسم، شاخصمطالعات انجام

دهند. در این پژوهش، عالوه بـر بررسـی ها ارکان اصلی مدیریت اکوتوریسم را تشکیل میباشند. این شاخصمشترك می

هـای شده است بر مدیریت اکوتوریسم با تأکید بر بافته که در تجارب جهانی و داخلی به آن پرداختههای ذکرشدشاخص

اکولوژیک شهری، نیز تأکید شده است. لذا، فاکتورهای اکوتوریسم، بافـت اکولوژیـک و مـدیریت بافـت شـهری، ارکـان 

هـم، عناصر در کنار هم و با اثرگذاری بر رویدهند. این های اکولوژیک شهری را تشکیل میمدیریت اکوتوریسم در بافت

 (.7سازند )جدول شماره مدیریت اکوتوریسم را می
 

 های اکولوژیک شهری . نتایج حاصل از اجرایی نمودن راهبردهای مدیریت اکوتوریسم با تأکید بر بافت7جدول  شماره 

 کنترل و نظارت مدیریت منابع ریزیبرنامه گذاریقانون نتایج حاصل از راهبردها

ارتقاء کیفی ساختار و  اجتماعی
های هماهنگی دستگاه

 رب ذی

همراهی مردم در طرح جامع 
 گردشگری

کارگیری قدرت امنیت و به همراهی مردمی در حفظ منابع
مردمی جهت جلوگیری از 

 تخلفات
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برداری از پتانسیل بهره اقتصادی
ها با تولیدات اقتصادی پهنه

 های مختلفمایشگاهو ن

برداری از حقوق مالکانه و بهره
 اشعواید اقتصادی

برداری مالکین از فواید بهره
حاصل از تولید و عرضه و 

 نمایش محصوالت و خدمات

های نظارتی کاهش هزینه
و ناشی از تخریب 

 وسازهای غیراصولیساخت

باال بردن آگاهی و ارتقاء  فرهنگی
 کیفی فرهنگی

و باال رفتن آگاهی ایجاد انگیزه 
 مردمی در اصالح امور

باال رفتن آگاهی مردمی در 
 حفظ منابع

باال رفتن آگاهی مردمی 
جهت جلوگیری از هرگونه 

 وساز غیراصولیساخت

اجرایی شدن و ایجاد انگیزه  محیطیزیست
در مردم در همراهی طرح 

 جامع گردشگر

زیست و کاهش حفظ محی 
 خطرات آن

اها و ارتقاء وضع کیفی فض
 های طبیعی موجودپهنه

زیست و حفظ محی 
 کاهش مخاطرات آن

اصالح ساختار و قوانین  حفاظت بافت اکولوژیک
 حفاظتی

اکولوژیک  حفاظت از منابع های اکولوژیکحفظ پهنه
 موجود

های حفاظت از پهنه
 اکولوژیک موجود

توسعه و بهسازی بافت 
 اکولوژیک

استفاده از قوانین جهت 
های گسترش پهنه
 اکولوژیک

ایجاد بانک اطالعاتی امالك 
 جهت توسعه بافت اکولوژیک

توسعه و بهسازی بلفت  های اکولوژیکتوسعه پهنه
های اکولوژیکی مستعد 
 توسعه و نیازمند بهسازی
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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, Smart-

PLS. 
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 ی فضاهای شهری در ارتقاء حس تعلق به مکانهانشانهنقش 

 مطالعه موردی: محالت شهر زنجان
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 چکیده
ز اذهنـی فـرد و یکـی  فـاهبـا محـی ، ر فرد میانو ارتباط تعامل  ارتقاء دهندهعامل  عنوانبهحس تعلق به مکان 

های هر آن و راب مؤثراخت حس تعلق و عوامل کلیدی توسعه پایدار محلی در فضاهای شهری است؛ لذا شن عناصر
یـان تواند به ارتقای شرای  زیستی و محـی  کالبـدی منجـر شـود. از می از موضوعاتی است که میکیآنارتقای 

ی هانشـانهیـق است، نقش انگیزی و میزان خوانـایی محیطـی از طر مؤثرعوامل متعددی که بر حس تعلق افراد 
و عناصـر  هانشـانهی نقشه ذهنی سـاکنین محـالت برگرفتـه از ریگشکلصوص فضاهای شهری است. در این خ

های گیری نقشـهبـر شـکل مـؤثری دارد. در این مطالعه ضمن تحقیق در خصـوص عوامـل اژهیونمادین اهمیت 
شده اسـت. بـه ایـن های شهری بر نحوه اثر بر حس تعلق ساکنین پرداختهشناختی و افزایش نقش انگیزی نشانه

میدان، سعدی، کوچه مشکی، انصاریه، کارمندان و گل شهر( که های سبزهشش محله از شهر زنجان )به نام منظور
پرسشنامه برای سنجش حس  300اند. تعداد شدهمیانی و جدید هستند، برای مطالعه انتخاب در سه بافت تاریخی،

ر تهیـه بـت پذیرفتـه اسـت. عـالوه طالعه صورافزاری مو به دو روش میدانی و تحلیل نرم شدهاستفادهتعلق افراد 
شده است. نتایج حاصل از ها استخراجشوندگان نیز از طریق ترسیم و تحلیل آنهای ذهنی پرسشپرسشنامه، نقشه
های گرفته در ذهن ساکنین و تعداد نشانهدهد که میان حس تعلق ساکنین و نقشه شناختی شکلمطالعه نشان می

دیگر با افزایش میزان حس تعلـق عبارتای مستقیم و معنادار برقرار است. بهها رابطهز نقشهشده در هر یک ااشاره
گردد. همچنـین های محی  میهای شناختی ساکنین نیز تقویت و ارجاعات ذهنی بیشتری به نشانهدر مکان نقشه

های نمـادین و ل تعـدد نشـانههای تاریخی و میانی هستند به دلیمطالعات نشان داد ساکنین محالتی که در بافت
های موناصل از آزحمعنایی درگذر زمان نسبت به محالت جدید از حس تعلق باالتری برخوردارند. همچنین نتایج 

 ی دارد.بر حس تعلق افراد تأثیر مستقیم و معنادار 623/0های شهری به میزان استنباطی نشان داد که نشانه
 

 .زنجان شهر محالت شهری، فضاهای هاینشانه تعلق، حس واژگان کلیدی:
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 مقدمه

عنوان محی  زندگی انسان باید قابلیت ایجاد ادراك هویت فضایی، احساس تعلق و ادراك زیبایی را، کـه ارتبـاطی شهر به

و  ای که ایجاد آرامش، امنیت و لذت را در آنان موجب گردد )عامری سیاهوییگونهتنگاتنگ با یکدیگر دارند، دارا باشد. به

تـوان بـه آن های شـاخص در فضـاهای شـهری نمی(. درواقع بدون احساس هویـت از طریـق نشـانه1: 1396همکاران،

اند کـه های شـهری عناصـری و اجزایـی از محـی  شـهری(. نشـانه89: 1385خاطر پیدا کرد )احمدیه،بستگی و تعلقدل

 هـاآنهـای گونـاگون تشـخیص بـودن شـهرها و بخشها موجب به یادماندن و قابلعنوان نقاط کلیدی در این محی به

اند ارتباطی صـریح و عمیـق بـا مخاطـب ها در هر نوعی که باشند درواقع توانسته(. این نشانه2: 1397شوند )موسوی،می

برقرار نموده و بخشی از هویت کالبد شهر را تشکیل دهند و همچنین شناخت ذهنی شهروندان از شهر را سـازمان دهنـد 

های اجتماعی و در حالت کلی، هر عنصری که بـه طـرز بناها، فضاهای فرهنگی، عرصه (.12: 1392وند و مجیدی،)ترکاش

شـهری  ٔ نشـانهتواند یـک گیری رویدادهای جمعی فراهم آورد میمطلوبی شاخص باشد و بستر مناسبی را برای شکل

هـا، فضـاهای تـاریخی نقـش هـا، پاتوقا، گرهفرهنگـی و هـویتی، بازارهـ بناهـای(. 6: 1392باشد )ترکاشوند و مجیدی،

گیری تصویر ذهنی دقیق و روشنی از شهر دارند موجب شکل بخشی بـه های شهری دارند و با کمکی که در شکلنشانه

باشند. امروزه این بناهـا جـای شوند و درنتیجه بر ارتقاء حس تعلق به مکان نیز مؤثر میهویت کالبدی فضای شهری می

واسطه از دسـت دادن الگوهـای اند. و بسیاری از فضاهای شهری بهای دادهی غیرعمومی بلندمرتبههااختمانسخود را به 

ها ( امـروزه نشـانه242: 1398انگیز نیستند )حسنی میانرودی،ای در ابعاد فضایی، معنایی و رویدادی اجتماعی خاطرهنشانه

اند و بر تضعیف حس تعلق به مکان در محالت شهرها شـده ایاند و این موضوع مقدمهدر فضاهای شهری کمرنگ شده

 معاصـر شهرسازی و شهر دهد. این امر سبب شده استقرار می تأثیرشدت تحت در ادامه معنامندی فضاهای شهری را به

(. 126: 1397شود )دانشپور و صـفار سـبزوار، مواجه مکان به تعلق حس و هویت شدن رنگکم مانند ایتازه هایچالش با

 زیسـت و حس تعلق به محل فضاهای شهری، در سکونت پایداری به توجه اصلی هایپایه از این در حالی است که یکی

 و حسـی خصوصیات با مکانی به فضا یک تبدیل که موجب است عاملی حس، این. فضاهای شهری است در خود فعالیت

 محـی  یـک از راحتـی احسـاس موجب اینکه بر الوهع تعلق مکانی و مکان حس. شودمی خاص افراد برای ویژه رفتاری

 بهتـرین در حاضـر، (. در شـرای 42: 1393)مشکینی و همکـاران، شودمی افراد برای هویت به یابیدست باع  ،گرددمی

 شـناختیروان نیازهـای توجهی به و باشدمی کاربران سرپناه به نیاز پاسخگوی تنها بافت موجود در احداثی بناهای حالت،

 و شـهرها ویژه در فضاهای جدیدتوسعه شهری به در انکم حس (. فقدان74: 1398است )عنانهاد و همکاران، نشده هاآن

ایـن  سـاکنان در را ریشـگیبی احسـاس درازمدت در که است الت پنهانیکمش از هاآن به تعلق احساس عدم آن، تبعبه

و حبیـب،  پایـهدانش) کشـاندمی تفاوتیبی به شانزندگیمحی   با و دیگرکی با را هاانسان رابطه و زندمی دامن هامحی 

زیسـت انسـانی بایـد بتوانـد عنوان محی شهری، فضای شهر به ریزیبرنامه(. این در حالی است که از دیدگاه 18: 1396

و درك بهتـر  شرای  و بسترهای الزم را برای تعامالت دوسویه )تعامالت اجتماعی ـ فرهنگی انسان با انسـان و محـی (

خـاطر نمایـد. درواقـع بـدون ، مگر آنکه انسان نسبت به محـی  احسـاس تعلقگرددنمیمحی  فراهم نماید و این ممکن 

-45: 1394ان،یـبییافت )ولـدبیگی و حبدسـت شـناختیزیباییبه احساس زیبایی و لذت  تواننمیاحساس تعلق به مکان 

تواند تهدیـدی جـدی می هاآنرین عوامل هویت شهری هستند کاهش تهای شاخص شهری از مهمازآنجاکه نشانه (.44

تر کـردن پررنـگ ، تقویـت وبنـابراین هم برای هویت شهرها و هم برای حس تعلق ساکنین به محالت بـه شـمار آیـد.

هویـت تواند خوانایی شـهرها را تقویـت نمـوده و موجبـات تـداوم کارهای مناسب دیگر، میهای موجود، در کنار راهنشانه

 چندبعـدی مکان مفهومی به تعلق حس فراهم آورد. هاآن( و ارتقاء حس تعلق را در 6: 1398شهری )ترکاشوند و مجیدی،

 ایـن گونـاگون هایجنبـهمحیطـی(  طراحـان و محیطـی روانشناسی ،شناسیجامعه) مختلف هایرشته محققین که است
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 هایویژگی ترینمهماز  (.Trentelman,2009:194; Windsong,2010:207) اندداده قرار ارزیابی مورد را مفهوم

(. بعضی از محققان 2: 1399، تعلق به مکان خاصی است )ضیابخش، گذاردمی تأثیرحیات جمعی و رواب  اجتماعی  که بر

 شـدن بـرآورده مکـان باعـ  به تعلق حس آنکه اول. اندکرده ارزیابی مثبت جهت چندین از را مکان به تعلق حس وجود

 گـرددمی فیزیولـوژیکی( روانـی و آسـایش حـریم، آزادی، امنیت، احساس )داشتن مانند انسان روحی نیازهای از سیاریب

(Scannell & Gifford,2017:122) الگوهـای رفتـاری افـراد شـده ) ارتقـاء باعـ  دیگـر سـوی از وVaske & 

Kobrin,2001:16 ) کالبـدی فضای و مکان هایبحران و مسائل حل به وادار را افراد پذیریمسئولیت احساس ایجاد باو 

نظیـر  هاییمشخصهی بافت جدید شهری، با نوعبهامروزی و  شهرهای ساختار (.Comstock et al,2010:4) نمایدمی

بـومی )یزدانـی و همکـاران،  بافرهنـگبیگانـه  معمـاری با شهری جدید فضاهای پیدایش مفهوم محالت، شدن گسسته

هویت، فقـدان  (، بحران18-19: 1394)دانشپور و شیری، اجتماعی تنوع یجابه خشک مقیدی ظم(، حاکمیت ن10: 1398

 .شوندمی(، شناخته 174: 1398)محمدمرادی و همکاران، ساکنان میان عاطفی و احساسی ٔ رابطه و پویایی

لـف دسـتخوش ی مختهـادورهی طهای شاخص شهری شهر زنجان یکی از شهرهای با قدمت طوالنی و هویت و نشانه

 توانیم وضوحبهای است که گونهدر حال حاضر فضای کالبدی و فیزیکی شهر به است وتغییرات اجتماعی، کالبدی شده 

های نشـانه تـأثیرهـدف آن اسـت کـه  پژوهشت محالت شهر یافت. لذا در این های هویتی را در بافو نشانه هاشاخص

ایـن  موردمطالعـهی هانمونهعنوان راستا شش محله از شهر زنجان به شهری بر حس تعلق به مکان بررسی شود. در این

هری، الت مختلـف شـاست. با توجه به اهمیت حس تعلق به مکان در پایدار مح قرارگرفتهی و مقایسه موردبررسپژوهش 

ن در مکـا از: وضعیت حس تعلق به اندعبارتی اساسی که محققان در پژوهش حاضر به دنبال بررسی آن هستند هاسؤال

ین بـهای شهری بر حس تعلق به مکان در میان ساکنان محالت )منتخب( شهر زنجان به چه صورتی است؟ نقش نشانه

 ساکنان به چه میزان است؟

یک شهر جهانی پرداخته  عنوانبهشهری در برند تجاری شهر سئول  هاینشانه( در پژوهشی به بررسی نقش 2019) 1یان

را  یبه مناظر تجـار شدنتبدیلسئول امکان  شهر در یمعاصر شهر هاینشانهکه اگرچه  کندمیمقاله استدالل  نیااست 

هـر نقطـه  دیـبازتول  ی. بلکه شرامانندنمیکوتاه  یمد موقت کی اینسخه ساده  کیبه  شدنتبدیلدر  هاآندارند، اما همه 

( در پژوهشـی 2016) 2آلکـان بـاال بـه همـراه دارد. را یمتفاوت جیانت تیآرمان و واقع نیوجود دارد و شکاف ب قاًیعطف عم

در فضاهای شهری شهر قونیه در ترکیه را مورد بررسی قرار داده است. و به این نتیجه رسیده اسـت  هانشانهتحت عنوان 

را در یک محـی  ناآشـنا  یابیجهتمرجعی برای شهروندان هستند که  هاینشانه عنوانبهفضاهای شهری  هاینشانهکه 

اسـت.  آمدهدسـتبهشـهری  هاینشـانهحاصل از مصاحبه شش نوع مختلف از  هاییافته وتحلیلتجزیه. با کنندمیشنا آ

 هاینشانهادراك شخصی، الگوی گردش،  –، حافظه شخصی هاخراشآسمان – بلندمرتبه هایساختمانمیدان،  –منظره 

سی تولید فضاهای پیاده راهـی و پایـداری هویـت و حـس ( در پژوهشی به برر1399دویران و احمدی ) تاریخی در شهر.

ســطح کـه  اندرسـیدهو بـه ایـن نتیجـه  انـدپرداختهمکانی شهروندان در پیاده راه خیابان امام شهر زنجان بـه مطالعـه 

 بوده و نزدیـک بـه حــد ایجادکننده هویت و حس تعلق مکانی در پیاده راه شهر زنجان از حد استاندارد باال هایشاخص

داشـته   همدیگر همبستگی با جهت مثبت و متوس هویت و حس تعلق مکانی با هایشاخصنین چ. همباشدمیمطلـوب 

در ضــریب رگرســیونی اســتاندارد نشــده  هاشاخص. میزان اثر هرکدام از اندیافتههمدیگر عملکرد  پیوسته با طوربهو 

بررسـی بـر  مـورد هایشـاخص. اثر باشندمیمتفاوت از هم  (لصمستقیم و خا)مشابه ولی در ضریب تعیین استانداردشده 

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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بـر  دیـتأک( در پژوهشی به تبیین حس تعلق به مکان و هویت در فضاهای شهری با 1397حبیبی و همکاران )ت. داده اس

کنندگان و اسـتفاده یارتبـاط یهاهیـپا یریگکه حس تعلق به مکان که عامل مهـم در شـکل. اندپرداختهبازارهای سنتی 

، ی، کـارکردیر: عوامـل کالبـدیـنظ یعوامل نیبنی. دراگرددیم تیفیباک یها یجاد محیمنجر به ا تاًی، نهاباشدی  میمح

دهنده حـس تعلـق بـه مکـان شـکل یهامؤلفـه نیتـرز هسـتند، مهمین ییاارهیز معیر یکه خود دارا یو ادراک یاجتماع

بـر شناسـایی  دیـتأکهای شهری بـا خود تحت عنوان بررسی و نقش نشانه پژوهش( در 1397موسوی و شکور ). باشدیم

ز ری اهای شـه. نتـایج نشـان داده اسـت کـه نشـانهانـدپرداختههویت فضا )مطالعه موردی: بلوار شهید چمران شـیراز(، 

را ضـریب  تـأثیردر امر خوانش شهر و از عناصر مهم هویت بخشی در جامعه است. بیشترین  رسانیاریعناصر  ترینمهم

را مواجهه و خوانش دارد، بنابراین با  تأثیرکارکردی و کمترین  هایجنبههمبستگی شهروندان با فضای شهری مربوط به 

( در 1396نصـر ). ویت خوانایی و هویت بلوار چمران شـیراز کمـک خواهـد نمـودبه تق توانمی هانشانهاستفاده از نماد و 

ی هویت و فرهنگ در سیمای شهر ایرانی پرداخته است. هامؤلفههای شهری در واکاوی پژوهشی به بررسی جایگاه نشانه

در شهرها است کـه  ی هویت فرهنگیهامؤلفهی شهری برای بازنمایی شناسنشانهنتایج حاصل حاکی از ضرورت توجه به 

( در پژوهشـی تحـت 1395و وحـدت ) سجاد زاده .باشدیم توجهقابلی شهری بسیار هاارزشفضایی  –در ارتقاء کالبدی 

ی شـهری هادانیمعنوان نقش منظر فضاهای شهری در میزان حس تعلق به مکان از دیدگاه شهروندان )نمونه موردی: 

شـاخص  21فیزیکـی و  –ادراکـی، کالبـدی  –سـه مؤلفـه انسـانی، معنـایی ابعاد حس تعلق منظر شهری را در همدان( 

، نـاتیبافـت و تزئ یهاها و عوامـل تحقیـق، شـاخصاز بین این مؤلفـه به این نتیجه رسیدند که و ارائه نمود. یبندطبقه

 یهاهویت، ارزشپوشش سبز و طبیعی،  یهاها، رویدادهای جمعی و فردی در میدان امام خمینی، شاخصنمادها و نشانه

تـاریخی  –فرهنگی  یهاها، ارزشرنگ و فرم عناصر، نمادها و نشانه یهافرهنگی و تاریخی در میدان باباطاهر، شاخص

تاریخی، تعـامالت اجتمـاعی در میـدان شـیر  یهاادمانیسبز و طبیعی،  یهاپوشش یهادر میدان بوعلی سینا و شاخص

 .اندموردمطالعه داشته یهادانیس تعلق مکان نسبت به مسنگی بیشترین بار مؤثر را در میزان ح

ابطـه بـا رهای شـهری در در رابطه با پیشینه تحقیق نشان داده که تاکنون در رابطه بـا نقـش نشـانه هایبررسمطالعه و 

در  شـدهیمعرفل ان عوامـیـدر این پژوهش از م هویت، فرهنگ، خاطرات جمعی و ... بیشتر مطالعات صورت گرفته است.

هـا بـا  یحـس تعلـق در مح هکـد در نظـر داشـت یـشده است. باحس تعلق به مکان به موضوع ادراك و نشانه پرداخته

شهر به مطالعـه حـس  یک ه در سطحک ییها یاز مح یکیی و مطالعه است. بررسقابلمختلف  یهااسیو مق عملکردها

 و یو سطح روابـ  اجتمـاع لمسقابلبا توجه به ابعاد شهر  یکمحله از  یکاست. « محله»شود یتعلق در آن پرداخته م

 ررسـی مطالعـاتبی احساس تعلق و مطالعه آن است. از ریگشکل یمناسب برا ین، بسترینکان سایم كاحساسات مشتر

ری، ی، ارتقاء تجـاشهر برند سازیشهری در بح   هاینشانهصورت گرفته مشخص گردید که تاکنون در رابطه با نقش 

با حـس  هانآهای شهری و ارتباط نگ، سرمایه اجتماعی مطالعاتی صورت گرفته و تاکنون در رابطه با نشانههویت و فره

قرار  یدبررسموران را تعلق مطالعه جامعی وجود ندارد. این مطالعه نیز با این هدف محالت )شش محله منتخب( شهر زنج

 داده است.

 

 مبانی نظری
، کـه هاسـتکنندهداللتو این توجه خاص به چگـونگی کـاربرد  ردیگیمرا به کار  اهکنندهداللتشهر ساختاری است که 

(. توجه به این نکته ضروری است کـه نمادهـا و 49: 1389)ماجدی و زرآبادی، کندیمی زیریپی شهر را شناسنشانهعلم 
بـر پایـه روابـ   هادهیـپدمطالعـه  یشناسنشانه(. 102: 1379ی بالقوه برای رساندن معناست )مدنی پور،هالهیوسها نشانه

(. تأثیر نشانه در سیمای شهر 244: 1398)حسنی میانرودی و همکاران، پردازدیمداللتی است که به آفرینش و تولید معنا 
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. بنابراین استفاده از آوردیدرمی و یکنواختی که پسندیده طبع آدمی نیست حالتیبعالوه بر هویت، تنوع است که آن را از 
، در شـودینمی ادا درسـتبهه اهمیت دارد زیرا دریافت حقیقت و معنای واقعی اغلب در قالبی غیر از قالب نشانه و رمز نشان

که عالوه بـر ایفـای  میکنیمها و نمودهایی از کاربرد رمزین اشیا و اشکال برخورد نشانه کراتبه مرزوبومشهرسازی این 
ی مختلفی از معنا و حقیقتی کـه در هاهیاله، فرم و غیره مخاطب خود را با نقش ظاهری خود چه در قالب تزئینات، هندس

 (.Sojoudi,2014:72) معنادارنـدها چیزهایی هستند کـه بـرای انسـان ، نشانهکندیمورای ذهن طراح خود است آشنا 
ی تصـریحی و تلـویحی در اهـداللتو  هااسـتعارهابزاری برای تحلیل و ارزیابی هویـت،  مثابهبهی شناسنشانهی ریکارگبه

 کـامالً طوربـهها (. درك نشـانه49: 1389ی شهری است )ماجـدی و زرآبـادی، شناسنشانهساختار شهر، نمودی از کاربرد 
 ی از هنجارها و قراردادهای اجتماعی بر حس تعلق به مکان اثرگذار است. حسهانظامناخودآگاه از طریق ارتباط دادن با 

 ذهنـی تجـارب یا و اجتماع یک تاری  یا فرهنگ یادآوری با و شده کنندهاستفاده در ضایتمندیر ایجاد حس موجب مکان

)رضـویان و  بخشـدیم ارتقـاء مخاطـب بـرای را شـدهساختهفضـای  کیفیـات و کرده تأکید هویت مفهوم بر فرد، گذشته
 ،شـودیم تعریـف کننـدیم برقرار مکانی یهاقرارگاه با مردم که مؤثر پیوندی عنوانبه مکان (. تعلق91: 1393همکاران، 

 تعلـق .(2: 1396دارند )حبیبی و همکاران،  امنیت و احساس راحتی هاآن که جایی و دارند ماندن به تمایل هاآن که جایی

 بـا فـرد پیونـد بـه حس است. این مکان یک در استقرار از آگاهی از فراتر دیآیم به وجود مکان حس پایه بر که مکان به

 و عملکردهـا معانی، ها،نشانه از خود یهاتجربه بر اساس و داندیم مکان از را جزئی خود انسان آن در و شده منجر نمکا
(. حس Steele,1981:67) شودیم احترامقابل او برای مکان و سازدیم متصور خود ذهن در مکان برای نقشی شخصیت

بسـیار عمیـق و  راتیتـأثگـردد، لـیکن و روانـی محسـوب می های شهری اگرچه در حیطه بعد اجتمـاعیتعلق به محی 
عینی و کالبدی به همراه اهمیتی که از جنبه روانـی و اجتمـاعی  راتیتأثی بر محی  کالبدی و عینی شهرها دارد. تأملقابل

از  خـیبر ای شاخص و مهم در مطالعات شـهری پیـدا کنـد. درشده است که این بعد روانی از شهر، جنبه داراست، موجب
 اسـاس ایـن بـر. اسـت بـودن «خانه» در حس از ایگونه تعلق، حس که گردیده اشاره موضوع این مطالعات نخستین به

 ,Kasarda&Janowitz,1975:332, Barton & Rodgers,1961; Fried & Glecher) مطالعـات بسـیاری

 هسـتند محلـه در کـه یزمان هاآن یاآ که است این از مردم مطالعات این اساسی پرسش که گرفته صورت( 311 :1975

 کنند؟می بودن خانه در احساس
 اندکرده ارائه محققان که دیگری در تعاریف .دانست مکان و مردم پیوند عامل را تعلق حس توانمی مفهوم ترینابتدایی در

باشـد می شـخص رایبـ عـاطفی بـار حـاوی کـه است مکان و فرد میان مثبتی و مؤثر پیوند تعلق حس که اندداشته بیان
(Oktay,2009:8). متفـاوت، مـؤثر عوامـل شامل که دانندمی مکان و مردم میان پیوندی را مکان به تعلق الو و آلتمن 

توانـد ایـن پیونـد عـاطفی می .(Altman & Low,1992:5است ) مختلف هایمقیاس با هامکان و اجتماعی ارتباطات
های طبیعی مچون کوچه، خیابان، محله، شهر و مانند آن( باشد و یا با محی های معنادار شهری )همیان یک فرد و محی 

(. در یک نگاه کلـی بایـد حـس تعلـق را یکـی از Gifford & Scannell,2010; Manzo,2005:73برقرار گردد )
 ،1386 ،)بهزاد فـرگردد دانست. حس مکان آن چیزی است که توس  فرد از محی  شناسایی می« حس مکان»های جنبه
شود. هویت مکان تقسیم می« تعلق به مکان»و « وابستگی به مکان»، «هویت مکان»حس مکان خود به سه جنبه  (.66

 ,Giuliani) بخشـدفـرد نسـبت بـه یـک مکـان معنـا و هـدفی می کیـآنواسـطه مجموعه احساساتی اسـت کـه به

به میزان پاسـخگویی محـی  در برطـرف  . در خصوص وابستگی باید بیان کرد که این جنبه از حس مکان(1993:278
 (.Jorgensen,2001:240)پردازد کردن نیازهای فرد می

 

 روش پژوهش

بـه  هـادادهی آورجمـعتحلیلی قرار دارد.  –روش در حیطه تحقیقات توصیفی  ازنظرهدف کاربردی و  ازنظرتحقیق حاضر 
دریافـت تصـویر ذهنـی سـاکنین و  منظوربـهتحقیق  است. در این شدهانجامی و روش میدانی اکتابخانه –روش اسنادی 
. این محالت شامل اندشدهواقع موردمطالعهنشانه در احساس تعلق ساکنین، شش محله از شهر زنجان  تأثیربررسی نحوه 
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های متفـاوتی دارنـد و در میدان، سعدی، کوچه مشکی، انصاریه، کارمندان و گل شهر هستند. این شش محله قدمتسبزه
. بر اساس فرمول کوکران و بر این اساس که هر محله چند اندشدهواقعدرونی )تاریخی(، میانی و جدید شهر زنجان  بافت

اوی مسـ صـورتبهکه از این تعداد در هر محله  شدههیتهپرسشنامه  300نفر ساکن دارد، در کل در این شش محله تعداد 
که در مطالعـات  شدهاستفادههایی علق در این محالت از پرسشدر سنجش میزان حس تعدد پرسشنامه توزیع گردید.  50

 ,Bonaiuto,2003; Hidalgo,2001; Oktay,2009; Ujang) اندشدهگرفتهپیشین برای سنجش این بعد به کار 

2010; Ryan,2005.)  برای بررسی روایی )صـوری( پرسشـنامه مـذکور از نظـرات اسـاتید دانشـگاهی، کارشناسـان و
است. به ایـن  آمدهعملبهاستفاده  آزمونشیپاست و همچنین برای بررسی پایایی آن، از  شدهاستفادهوطه متخصصان مرب
 شـدهمحاسبه کرون بـاخپرسشنامه در خارج از محدوده مطالعاتی توزیع و تکمیل شد و ضریب آلفای  30صورت که تعداد 

بود. برای توزیع پرسشنامه در  مورداستفادهپایایی ابزار  دهدهننشانبود و  7/0ی مختلف پرسشنامه، باالتر از هابخشبرای 
متناسـب بـا  شـدهیگردآوری هـاداده لیوتحلهیـتجزاسـت. بـرای  شدهاستفادهکامالً تصادفی ساده  موردمطالعهمحدوده 
اسـت.  شـدهاستفادههـای ضـریب همبسـتگی پیرسـون و رگرسـیون خطـی و آزمون spss افـزارنرمپژوهش از  سؤاالت
 باشند.می 1در جدول  شدهمطرحدر پژوهش، شامل موارد  شدهیبررسی هاصشاخ

 

 شهری هاینشانه بازشناسی معیارهای. 1 شماره جدول
 منابع معیارها  ابعاد

های نشانه
 شهری

 کاربری

پورجعفر و منتظر الحجه  هرخاص و متمایز از واحدهای مجاور خود و حتی مستقر در کل ش
 ی اطراف سازگار باشدهایکاربربار  (1389)

 (1392ترکاشوند و مجیدی ) عمومی باشد

محل استقرار 
 در بافت

ته ا داشری ربه نحوی در بافت استقرار یابد که بیشترین میزان نفوذپذی
 باشد

بنتلی، ای ین و همکاران 
(1385) 

ن طلوبی به آمی گردد که کریدور بصری ابیمکانیی از بافت هاقسمتدر 
 داشته باشدوجود 

 راحت و بی مشکل باشد آنطوری استقرار یابد که دسترسی به 

 –تمایز فرمی 
ی ااندازه

 ارتفاعی

 (1386گروتر ) فرمی متمایز نسبت به اطرافش داشته باشد

 (1392ترکاشوند و مجیدی ) های اطراف باشدی متفاوت نسبت به دانهااندازهدارای 

 یریپذمشاهده

 (1390یی )گوحق کندیمشانه جزییات معماری یک لبه، که آن را تبدیل به یک نبر  دیتأک

ی را اژهیوهایی از بنا که تمایز فضایی یا بصری برجسته کردن بخش
 کندیمایجاد 

 حس تعلق

 -کالبدی 
 فضایی

 محیطی و آسایش عناصر طبیعی

 ی فضاییهاتیفیک

 دسترسی و نفوذپذیری

 هاتیفعالو کارکردها 

 مبلمان و تجهیزات

 –ادراکی 
 شناختی

 هویت

 خوانایی

 زیبایی و نماد

 –اجتماعی 
 فرهنگی

 تعامالت اجتماعی

 زمان

 

 موردمطالعهمحدوده 
 دارای منتشرشـدهآمار  بر اساساست.  شدهواقعشهر زنجان مرکز استان زنجان و شهرستان زنجان در شمال غربی ایران 

در دره . شهر زنجـان شودیمجمعیت محسوب  ازلحاظ. بیستمین شهر کشور باشدیم 1395نفر جمعیت در سال  521302

زنجـان از شـمال بـه  .باشـدمی تبریـز بـه تهران آهنراه ر راه شوسه وقرارگرفته و س اوزنقزل هایاز شاخه زنجان چای
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و از غـرب بـه  ایجـرود و خدابنـده و طـارم و از جنـوب بـه سـلطانیه و از مشـرق بـه میانـه و خلخـال و طارم شهرستان

نام بانی مساجد و تکایا الهام گرفته یا با  محالت از. متر ارتفاع دارد 1663محدود است و از سطح دریا  نشانماه شهرستان
عنوان مراکـز تری بـوده و بـهاند. محالت قدیمی دارای عناصـر شـهری منسـجمگذاری شدهانتساب به صنف خاصی نام

کند. این محالت ازنظـر فیزیکـی دارای الگـوی خاصـی اسـت، بـدین ای نقش اساسی را در زندگی عمومی ایفا میمحله
انبـار، فضـای مشـاعی جهـت ری از قبیل مسجد، تکیه، حمام، مراکز خرید روزانه، مراکز خـدماتی، آبترتیب که به عناص

که ایـن مراکـز تـا طوریهای کودکانه مجهزند. بههای عمومی و باالخره محل بازیانجام مراسم مذهبی، سنتی و تجمع
عنوان د. در این پژوهش شش محله بهارنامروز با حفظ عملکردهای نخستین در تکاپوی حیات در محالت نقش اساسی د

انتخاب شدند. مالك انتخاب این شش محله انتخاب از محالت بافت درونی، بافت میانی  پژوهشمحدوده مورد مطالعاتی 

ن محالت در شهر زنجـان نسـبت بـه سـه یت ایموقع دو نمونه انتخاب گردید.  هرکدامو بافت جدید شهر بوده است که 
، نام محالت آورده یریقدمت، محل قرارگ 2است. در جدول  شدهدادهش ینما 1ز در نقشه یی و میانی نبافت تاریخی، درون

 شده است.
 ها، قدمت و محل قرارگیری آنموردمطالعه. محالت 2جدول شماره 

 

در منطقه، که  شود. اینمی محسوب قدیمی مناطق از شهر تهران است که یکی 12پژوهش، منطقه  موردمطالعهمحدوده 
ست، که در شـکل شـماره ا محله 14 و ناحیه 6 شامل ،کیلومترمربع 91/16 معادل مساحتی با ،شدهواقعمرکز شهر تهران 

سـه مدر 10خانه قدیمی،  57موزه،  18ان، تهر بازار گرفتن قرار منطقه این هایویژگی ترینمهم از. است مشاهدهقابل( 2)
سـقاخانه و غیـره  15ورسـتان، گ 10بـاغ،  4، انبارآب 4حمام،  18و معبد،  کلیسا، کنیسه 12مسجد و مدرسه،  22قدیمی، 

دهـد و می ران( را نیز پوششتهران ناصری )مرکز تاریخی ته چهارمسهبیش از  موردمطالعهاست. عالوه بر این، محدوده 
(. 81: 1397مدی فـرد، است )پوراحمد و اح شدهتشکیلهای شاخص و ارزشمند منطقه از گستره و پهنه درصد 34بیش از 
 17 خیابـان هبـ شـرق سـمت از شـوش، خیابان به جنوب سمت از اسالمی، انقالب خیابان به شمال سمت از ،12منطقه 
 .است محدود اسالمی وحدت و حافظ هایخیابان به غرب سمت از و شهریور

 
 موردمطالعهموقعیت جغرافیایی محدوده . 2 شماره شکل

 

 هابحث و یافته
که اشـاره شـد جامعـه آمـاری هـدف پـژوهش حاضـر، متخصصـان و کارشناسـان گردشـگری و  طورهمانیفیآمار توص
نفر مشخص  Sample Power ،246 افزارنرمحجم نمونه توس   محاسباتشهری است که در نهایت پس از  ریزیبرنامه
 لیسـانسفوق %8/38لیسانس،  %4/49 ، در زمینه تحصیالت؛متأهل %5/64مجرد و  %5/35 وضعیت تأهل؛ ازلحاظشدند. 
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تا  35 %8/38سال،  35- 30 %6/21سال،  30 – 25بین  %4/2 سن نیز پاسخگویان پژوهش ازلحاظ دکتری، و %8/11و 
 سال است. 40باالی  %0/10سال و در نهایت  45 – 40 %2/27سال،  40

متغیـر  بـر ز عواملهر یک ا تأثیرمیزان  پس از بررسی آمار توصیفی پژوهش، اکنون نوبت به مرحله بررسی و تحلیل
تـر در بخـش طور که پیشماندر اینجا الزم به ذکر است، ه .رسدمیباارزش تاریخی  هایبافتوابسته توسعه گردشگری 

یخی، بـر های باارزش تـارگردید، در پاس  به سؤال اول مبنی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری بافتروش پژوهش اشاره 
ها، هی، دسترسـی زیرسـاختدر نهایت شش عامل اصلی تسهیالت رفـا نظران امری نظری و صاحبادبیات و مبانمبنای 

نهایی  عنوان عوامل و معیارهایها، تصویر ذهنی، مدیریت منابع مالی و انسانی و امنیت استخراج گردید و بهکیفیت جاذبه
شـده اسـت. در گرفته بهره Smart-PLSافزار رمنین عوامل از منظور تحلیل هریک از او به پژوهش معین شدند. بنابراین

ب استاندارد و افزار مربوطه، مدل بیرونی در دوحالت تخمین ضرایاین بخش پس از ورود متغیرهای مکنون و آشکار در نرم
 (.4و  3شکل گرفت )معناداری ضرایب مورد تحلیل قرار 

 

 
 مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد .3شکل شماره 
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 مدل در حالت تخمین معناداری ضرایب. 4شماره شکل 
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آلفـای کرونبـاخ، آزمـون پایـایی  الزم است تا پایایی و روایی مدل نیز بررسی شود که این امر در قالب چهـار آزمـون
صـورت و در نهایـت آزمـون پایـایی اشـتراکی  (rho-a)، پایایی همبستگی اسپیرمن سواالت (اشتراکی )دلوین گلدشتاین

 نتایج در جدول زیر آورده شده است.پذیرفت. 
 

 پایایی مدل هایآزمون .2جدول شماره 

 همبستگی اسپیرمن (CR) پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق

(RHO_A) 
 پایایی اشتراکی

(AVE) 
 759/0 904/0 926/0 893/0 تسهیالت رفاهی

 638/0 725/0 841/0 719/0 هادسترسی و زیرساخت
 730/0 933/0 890/0 814/0 هابهکیفیت جاذ
 779/0 896/0 785/0 844/0 تصویر ذهنی

 743/0 830/0 896/0 826/0 مدیریت منابع مالی و انسانی
 614/0 701/0 878/0 897/0 امنیت

ــعه گردشــگری بافت ــای توس ه
 باارزش تاریخی

823/0 852/0 824/0 654/0 

 

ایایی ترکیبی و همبستگی پمقدار آلفای کرونباخ،  ،2008جانسون  و( 2015) رینجل جملهاز  نظرانصاحبمطابق نظر 
 آمده ازدسـته نتـایج بهبـاساس و بـا توجـه  بر همین، 5/0باشد و مقدار پایایی اشتراکی باالی  7/0اسپیرمن باید باالی 

یی است. ل صاحب پایازمون پایایی، مددارای شرای  مذکور هستند و با توجه به چهار آ آمدهدستبهکلیه ضرایب  2جدول 
شود. با توجه بـه برقرار باشد؛ روایی همگرایی مدل تأیید می CR>AVE اگر شرط هنسلرو  رینجلنظر همچنین مطابق 

 یز است.نشود که مدل دارای روایی همگرا ( مشاهده می2جدول )
ارائـه گردیـد. آزمـون  3جـدول  بررسی روایی واگرا از آزمون فورنل و الکر استفاده گردید که نتـایج آن در منظوربه 

این دو شخص بیان نمودند که عالوه بر سواالت یک متغیـر کـه بایـد از سـواالت  1986است که در سال  1فورنل و الکر
همبستگی بحرانـی بـاهم نداشـته باشـند. از  مفاهیمشان بر اساسمتغیر دیگر واگرا باشد، باید خود متغیرهای پژوهش نیز 

و میانگین واریانس استخراجی استفاده کردند و جدولی را بـا نـام جـدول فورنـل و الکـر پدیـد جدول همبستگی متغیرها 
از همبستگی آن متغیر با متغیرهـای دیگـر باشـد، روایـی  تربزرگاست که اگر  AVEآوردند. اعداد روی قطر اصلی جذر 

 .شودمیواگرا توس  این آزمون تأیید 
 

 آزمون فورنل و الکر .2 شماره جدول

 منیتا 
تسهیالت 
 رفاهی

تصویر 
 ذهنی

توسعه گردشگری 
های باارزش بافت

 تاریخی

دسترسی و 
 هازیرساخت

مدیریت منابع مالی 
 و انسانی

کیفیت 
 هاجاذبه

       783/0 امنیت

      870/0 502/0 تسهیالت رفاهی

     692/0 451/0 445/0 تصویر ذهنی
توســـعه گردشـــگری 

ـــاارزش بافت ـــای ب ه
 تاریخی

766/0 692/0 576/0 809/0    

ـــــــــــی و  دسترس
 هازیرساخت

161/0 319/0 082/0 277/0 799/0   

مدیریت منابع مـالی و 
  862/0 301/0 754/0 432/0 634/0 644/0 انسانی

 854/0 664/0 371/0 623/0 384/0 647/0 505/0 هاکیفیت جاذبه

                                                           
1. Fornell-Larcker Criterion 
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از همبستگی متغیـر مربوطـه بـا متغیرهـای  تربزرگ AVE، اعداد روی قطر اصلی جذر آمدهدستبهمطابق با نتایج  
یز همبستگی نتغیرهای تحقیق مبلکه  سواالت یک متغیر با متغیر دیگر باهم همبستگی نداشته تنهانهدیگر است، بنابراین 

 .شودیمبحرانی با همدیگر ندارند بنابراین روایی واگرا توس  این آزمون تأیید 
باید بررسی شود کـه ضـریب مسـیر  Sigو  β،T-valueسه مورد ضریب مسیر یا  ،ابررسی معناداری مسیره منظوربه

باشـد در  01/0و یـا  05/0 از ترکوچـک Sigو مقدار  96/1 و -96/1باید در بازه  T-valueو شدت و جهت را نشان داده 
شود در یک نمونه می نیبییشپ. یعنی باشدیممعنادار  %99و  %95گفت به ترتیب در سطح اطمینان  توانیماین صورت 

 از همان جامعه رابطه علی تأیید شود. تربزرگ
 

 . آزمون معناداری و تحلیل مسیر4 شماره جدول

 نتیجه β T-value sig ضریب مسیر مسیر
  تسهیالت رفاهی

 های باارزش تاریخیتوسعه گردشگری بافت

 معنادار 000/0 990/4 224/0

 هادسترسی و زیرساخت
 های باارزش تاریخیری بافتتوسعه گردشگ

 معنادار 014/0 391/2 141/0

 هاکیفیت جاذبه
 های باارزش تاریخیتوسعه گردشگری بافت

 معنادار 000/0 827/2 132/0

 تصویر ذهنی
 های باارزش تاریخیتوسعه گردشگری بافت

 معنادار 000/0 362/6 177/0

 مدیریت منابع انسانی و مالی
 های باارزش تاریخیتوسعه گردشگری بافت

 معنادار 001/0 597/6 250/0

 امنیت
 های باارزش تاریخیتوسعه گردشگری بافت

 معنادار 000/0 254/12 391/0

 

کـه  T-valueمقدار به  تمامی مسیرها با توجه( و نتایج حاصل از آزمون معناداری و تحلیل مسیر، 4مبنای جدول ) بر
و تنهـا مسـیر دسترسـی و  معنـادار هسـتند %99در سـطح اطمینـان  >01/0Sigر او یا مقد -96/1و  96/1خارج از بازه 
و  96/1تـر از کـه بزرگ T-value ا توجـه بـه مقـدارهای باارزش تاریخی، بها بر متغیر توسعه گردشگری بافتزیرساخت
 ر است.معنادا %95در سطح اطمینان   >05/0Sigمقدار 

ل دوم پژوهش مبنی بر میزان تأثیر هر یـک از (، در پاس  به سؤا4ه )های صورت گرفته جدول شماربر اساس تحلیل
با ضـریب  امنیت تهران مشخص گردید که به ترتیب عوامل 12عوامل بر توسعه گردشگری بافت باارزش تاریخی منطقه 

صـویر ؛ ت224/0 ؛ تسهیالت رفـاهی بـا ضـریب مسـیر250/0 ؛ مدیریت منابع مالی و انسانی با ضریب مسیر391/0مسیر 
 132/0 ها با ضـریب مسـیربهکیفیت جاذ و 141/0ها با ضریب مسیر ؛ دسترسی و زیرساخت177/0 ذهنی با ضریب مسیر

 باشند.تهران دارا می 12بیشترین شدت تأثیر را بر توسعه گردشگری بافت باارزش تاریخی منطقه 
 

 (GOFمدل کلی )معیار  آزمون برازش
یـر ز به ترتیب GOF، معیار کندیمو ساختاری را کنترل  یریگاندازهدو بخش مدل برای بررسی برازش مدل کلی که هر 

 :شودیممحاسبه 

(1)  GOF=  

 

GOF 2( میانگین مجذور از محاسباتی معیارR square (R در AVE(communality) ساختار کلی برازش که است 
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 ضعیف، عنوان مقادیررا به 36/0و  25/0 ،01/0 مقدار سه (0920) 1همکاران و وتزلس نماید.یم تأیید را مسیر تحلیل مدل

(. Wetzels et al,2009:180)نمود  کنترل را کلی بخش برازش توانیم معیار این توس  .اندکرده معرفی قوی و متوس 
در  702/0ا و میانگین مقادیر اشتراکی برابـر اسـت بـ 776/0برابر است با  2R( مقدار 1مطابق با محاسبات پیشین شکل )

تـر بزرگ 36/0از  GOFآمده بـرای دستبنابراین چون مقدار به 738/0برابر است با  GOFنتیجه مطابق با فرمول مقدار 
 برازش قوی مدل کلی دارد. است، نشان از

 

 گیرینتیجه
معـه، شـهر و باارزش تاریخی در هویـت یـک جا هایبافتروشن است که  وضوحبهامر،  نظرانصاحببا توجه به دیدگاه 

میالدی به بعد با توجه به انقالب صنعتی و تأثیرات حاصل از آن، شـاهد  19و  18دارد. از قرن  مؤثرکشور نقش کلیدی و 
 عمـدتاًتـاریخی  هایبافتدر مراکز شهرها که  ویژهبهرشد سریع شهرنشینی هستیم که منجر به تغییر کاربری در شهرها 

اساس تا به امروز با  بر همینتاریخی دچار افول و فرسودگی شدند.  هایبافت مروربهه، در آن جای دارند، گردید. در نتیج
 گونـهایندارند، در سطح جهانی رویکردهای متعددی متوجه  هابافتتوجه به ارزش هویتی و اقتصادی و اجتماعی که این 

شور ما تجربه نشان داده است کـه رویکـردی از جمله ک توسعهدرحالدر کشورهای  ویژهبهو  حالبااینشده است.  هابافت
باید رویکرد به سمت رویکـردی فعالیـت  شوند وواقع  مؤثر هابافت گونهایندر زمینه احیاء و حفظ  تواندنمیکالبدی  صرفاً

شـگری رویکردهای کالبدی بتواند بهترین نتیجه را در برداشته باشد. در همین راستا، رویکرد گرد در کنارمدار پیش رود تا 
 شودمیتاریخی  هایبافتباع  حفظ و احیاء  تنهانه گردشگری توسعهاست.  قرارگرفتهنزدیک به دو دهه است که مدنظر 

اساس و با توجـه  بر همین .شودمیتاریخی  هایبافتبلکه منجر به رونق اقتصادی و پویایی اجتماعی در مراکز شهری و 
سـازمان  ویژهبـهامـر  نظرانصـاحب، شـوندمیمقاصد گردشگری محسوب  ینترمهمتاریخی از جمله  هایبافتبه اینکه 

بر توسعه گردشگری مطرح نموده است کـه عـالوه بـر  مؤثرجهانی جهانگردی، معیارهای استانداردی را در زمینه عوامل 
 بـاخخصدشگری انتظار توسعه گر توانمی هاآنتحقق  یهساگفت تنها در  توانمیو  باشدمینگاهی جامع، تخصصی نیز 

هـای در پژوهش حاضر، که هدف اصلی آن ارائه مدل توسعه گردشـگری بافت تاریخی را داشت. هایبافتگردشگری در 
های باارزش تاریخی بوده است، بـا بر توسعه گردشگری بافت مؤثرعوامل  تأثیرباارزش تاریخی از طریق بررسی و تحلیل 

ها، ، کیفیـت جاذبـههازیرسـاختعامل، تسهیالت رفاهی، دسترسـی و  6یت بررسی ادبیات پژوهش و مبانی نظری در نها
هـای بـاارزش در توسعه گردشگری بافت مؤثرعوامل اصلی  عنوانبه، مدیریت منابع مالی و انسانی و امنیت تصویر ذهنی

وامل در جهت ارائه سعی بر آن شد تا میزان تأثیرات این ع Smart-PLS افزارنرمتاریخی شناخته شدند و سپس از طریق 
های باارزش تاریخی معنادار و آن در توسعه گردشگری بافت تأثیرعامل و  6هر  آمدهدستبهطبق نتایج  مدل بررسی شود.
، مـدیریت منـابع 391/0( تـأثیر( به ترتیب عامل امنیت با ضریب مسـیر )4تحلیل مسیر و جدول ) بر اساستأیید شدند و 

و کیفیـت  141/0ها ، دسترسـی و زیرسـاخت177/0، تصویر ذهنی با 224/0هیالت رفاهی با تس ،250/0مالی و انسانی با 
تهـران دارا هسـتند. همچنـین  12را در توسعه گردشگری بافت باارزش تاریخی منطقـه  تأثیربیشترین  132/0ها با جاذبه
شد که خود داللت بر  قرارگرفتهاول خورد، عامل امنیت است که در رتبه ها به چشم میحائز اهمیت که در یافته ٔ نکته

طلبد. بر همین مبنا، مشـخص گردیـد کـه اهمیت این عامل در توسعه گردشگری منطقه دارد و ضرورت توجه ویژه را می
فرنانـدزو  (،1394(، اسعدی و اردکانی در سال )1393مطالعه تیموری و همکاران ) ویژهبهبا سایر تحقیقات  پژوهش حاضر
بر توسعه گردشگری تاریخی صورت پذیرفته؛ تفاوت فاحشی وجـود دارد زیـرا  مؤثردر زمینه عوامل  که( 2016همکاران )

قرار بگیرد از جملـه عامـل  مدنظرکه بیان گردید پس از مرور ادبیات مربوط سعی شد تا طیف کاملی از عوامل  طورهمان
از تحلیـل کمـی در  آمدهدسـتبهنتـایج  بر اساس .قبلی مورد تأکید واقع نشده بود امنیت و تصویر ذهنی که در تحقیقات

، مشخص گردید که عامل امنیت رتبه اول را در بین سایر عوامـل کسـب نمـود، همچنـین عامـل Smart-PLS افزارنرم
تحقیق حاضر است نیز در رتبه چهارم و قبل از دو عامل دسترسـی و کیفیـت  متمایزکنندههای تصویر ذهنی که از ویژگی

                                                           
1. Wetzels  



 69                                                          …مکان  به تعلق حس ارتقاء در شهری فضاهای هاینشانه نقشکریمی و همکاران / 

با توجـه بـه مباحـ   که خود نیز داللت بر اهمیت ادراك و برداشت گردشگران از منطقه دارد. بنابراین رارگرفتهقها جاذبه
حاضر از این حی  با سایر تحقیقات، تفاوت دارد. همچنین مشخص گردیـد کـه مـدل  مطالعهتوان گفت که ، میشدهبیان

عامل با محوریت امنیت و  6تهران مبتنی بر تحقق  شهرکالن 12متناسب توسعه گردشگری بافت باارزش تاریخی منطقه 
 با توجه به نتایج( است.) ذهنیتصویر 

 

 تقدیر و تشکر

 .شته استدکتری است، حامی مالی ندا بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله که مستخرج از رساله
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شـهری  گردشـگری رد مقصـد تصویر گیریشکل بر مؤثر عوامل بر ( تحلیلی1395خضرنژاد، پخشان و حیدری چیانه، رحیم ) (6
 .5-16، صص. 21، شماره 6، دوره 1395ارومیه، فصلنامه مطالعات شهری، زمستان  شهر موردی: مطالعه
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521-507. 

، 6وسـعه، سـال مل مقصدهای گردشـگری، فصـلنامه گردشـگری و ت( تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه و تکا1396دلشاد، علی ) (9
 .135-149، صص. 10شماره 

 .( گردشگری شهری در ایران و جهان، چاپ اول، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی1384دیناری، احمد ) (10

 چاپ اول، تهران: انتشارات مهکامه. "شهر گردشگر محور"( شهر گردشگر 1398رجبی، آزیتا ) (11

 مهکامه. توریسم، چاپ اول تهران: انتشارات مقصد ( مدیریت1390و رجبی، محمدهادی ) دلبری، علی (12
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. مرودشـت دانشگاه آزاد اسالمی واحـد ،1390مهرماه  7 ه پایدار،المللی مدیریت گردشگری و توسعاولین همایش بین ، شهری
 .180ص 
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 توسـعه در مـؤثر عوامـل ( ارزیـابی1394فتوحی اردکانی، محمـد )قنبری، سیروس؛ علی زاده، محمدرضا؛ اسالم فرد، فاطمه؛  (15
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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. 
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 طراحی و تبیین مدل بازاریابی قومی گردشگران خارجی

 مطالعه موردی: شهر تهران
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 چکیده

راهم کرده ی، مهاجرت و گردشگری فقومرای بازاریابی شدن زمینه را بیجهانامروزه رشد فزاینده تجارت جهانی و 
سـت و نیـاز اهای گوناگون و متنوع در این زمینه بسیار مهم یتقومبین پتانسیل کشور ایران با داشتن است. دراین

سـایی شنا باهـدف یابی قومی برای گردشگری دارد. در ایـن راسـتا ایـن پـژوهشازارببه تبیین و طراحی مدلی از 
 بـا رجی وگردشـگران خـا یـابی قـومی بـرایبازارو عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر طراحی و تبیین مدل  هامؤلفه
ع و روش دبیـات موضـوبـدین منظـور، از ا اسـت. قرارگرفته تحلیل مورد آمیخته پژوهش شناسیاز روش استفاده

 یاحتمـال ریـغگیری بـا روش نمونـه فراترکیب، همچنین نظرسنجی خبرگان به کمک پرسشنامه و تکنیک دلفی،
صـان بازاریـابی و و متخص نفـر از مـدیران 10 دانشـگاهی و خبرگان از نفر 10 از نظرات )قضاوتی و گلوله برقی(

 مرحله است و طی شدهگرفتهکندال بهره است و جهت توافق نظرسنجی از ضریب توافق  شدهاستفادهگردشگری 

با  .تخراج گردیدجهت رسیدن به اجماع نظر خبرگان سه مرحله تکنیک دلفی اجرا و مدل نهایی پژوهش اس کیفی،
ور کـردن آن الزم اسـت شـود، بـرای بهـرهحلـی بـرای اقتصـاد محسـوب میتوجه بااینکه صنعت گردشگری راه

یـابی قـومی ر منفی آن جلوگیری شود. در این راستا پژوهش بر روی مـدل بازارز آثاهایی انجام شود تا ابینیپیش
هایی یابی به راهمنظور دستبرای گردشگران خارجی در شهر تهران و در این زمینه بیشتر بر کاالیی کردن غذا، به

خبرگان به ترتیب  ازنظر که دهدمی نشان پژوهش هاییافتهبرای سودآوری بیشتر و توسعه اقتصادی تمرکز دارد. 
 ند.ولویت هستابعاد بازاریابی قومی، فرهنگ پذیری گردشگران خارجی، فرهنگ، قومیت، غذاهای قومی، در ا

 

 ی، قومیت، غذاهای قومی، گردشگران خارجی.قوم یابیبازار واژگان کلیدی:
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 مقدمه
شـود، د بومی محلی انجام میافرا منظور مشاهده سبک زندگیه بهکهای گردشگری است گردشگری قومی یکی از گونه

اها و ورسوم، دین و مذهب، نوع پوشش، زبان یا گویش، روحیـات، غـذهدف از این نوع گردشگری شناخت فرهنگ، آداب
. دارا بـودن (323: 1398باشد )باقری و همکـاران،می مختلفکیفیت اسکان و بسیاری موارد دیگر در مورد اقوام و عشایر 

توانـد ای میرفهسازی، و رقابتی بودن و بازاریابی اصولی و حمدیریت مناسب و ایجاد امنیت و فرهنگ شرطاقوام متعدد به
و  یـادی داردزیک فرصت و ویژگی مثبت برای مقصد گردشگری تلقی شود. چراکه گردشگری در اقتصاد جهانی اهمیـت 

ها در جهان فعلـی را گذاریریزی و سرمایهامهکه بخش بزرگی از برنطوریاز منابع مهم درآمدهای ارزی کشورها است به
ت توسـعه، اهمیـبه خود اختصاص داده است. بارونق جهانی صنعت گردشگری، بسـیاری از منـاطق در کشـورهای درحال

ترین انـد؛ بـدین ترتیـب ایـن صـنعت، پدربـازدهای درك کردهمنزله عامل مهم در توسعه اقتصـاد منطقـهگردشگری را به
هـاجرت و (. رشد تجارت جهانی، تقاضـا بـرای بازاریـابی، م2:1398شود )بهمنی و نمامیان. ها محسوب میگذاریسرمایه

در آن  های رفتار مشتری که شامل قومیت و هویت قومی است را فراهم کرده است. عصری که ماگردشگری، رشد نظریه
که حد نهایی تغییرات اجتمـاع را در طوری، بهمتقابل و همگرایی در جهان بوده است کنیم شاهد رشد وابستگیزندگی می
های گوناگون و متنوع برای توجه بـه ای نشان داده است. پتانسیل ایران با داشتن قومیتالمللی، محلی و منطقهسطح بین

ویژه توجه بوده است و این موضوع فرصت بسیار مناسب و درخوری بـرای توسـعه گردشـگری بـهاین مفهوم بسیار جالب
های فرهنگـی و قـومی و جایگـاه آن در توان به بازاریابیباشد. با این نگاه به آینده میجذب گردشگران خارجی می برای

ل د بـه دنبـاتوسعه گردشگری امیدوار بود. امـا بـه دلیـل افـزایش رقابـت جهـانی در صـنعت گردشـگری، مقصـدها بایـ
های اخیـر ر سـال(. این در حالی است که د26: 1398 رستگار،اکبریان رونیزی و )های کارآمدتر بازاریابی باشند استراتژی

ها را های شغلی و تعامالت اجتماعی، موفقیت سـازمانها و تجربههای پیشرفته، مهارتصرف داشتن امکانات و تکنولوژی
اقـدام نمـود. ح بازاریـابی ویژه اصول صحیلف به(. و بایستی از جوانب مخت17: 1398 کند )اشفاق و همکاران،تضمین نمی

ابی و فراینـد ای بازاریـبرای دستیابی به بازاریابی موفق برنامـه ریـزان گردشـگری بایـد رابطـه میـان اسـتفاده از ابزارهـ
صـورت دف، بههـگیری تصویر مقصد را بررسی کرده تا بتوانند از این ابزارها، برای انتقال تصویری مثبت بـه بـازار شکل

(. در عصر 95: 1391 ،رای سفر به مقصدی خاص متقاعد کنند )منصوری مؤید و سلیمانیمؤثرتر استفاده و گردشگران را ب
خـورد. بنـابراین ای در بین اکثر کشـورهای جهـان بـرای جـذب گردشـگران خـارجی بـه چشـم میحاضر رقابت فشرده

 کند.میکه بازاریابی در آن نقش مهم و کلیدی بازی  شودمیگردشگری جزء خدماتی محسوب 
های کننده فرصـتشده است منعکسهای قومی دادهگرایی و گروهیت قرار دادن و اهمیت زیادی که به قومیتدر اولو

باشـد و بـا وکار در اقتصادهای پیشرفته و توسعه گردشگری میشده توس  بازاریابی قومی برای کسببالقوه بازاریابی ارائه
سایر کشورها انتظار بهره بردن بیشتر  هایقومیتن به آشنایی با توجه به روند فزاینده گردشگری و تمایل بیشتر گردشگرا

ای در ادبیـات تخصصـی مـورد تائیـد طور گسـتردههای بالقوه بازاریابی بـهرود. چنین فرصتهای بالقوه میاز این فرصت
رونـدهای  رود کـه بـا افـزایشو انتظار مـی (Jamal et al,2015:45; Pires & Stanton,2015:102قرارگرفته است )
(. امـا Cleverland et al,2015:2شدن و افزایش تنوع قومیتی کشورها در سراسر جهان، گسترش یابد )مشخص جهانی

ناپـذیری ی دارد. ناملموس بودن، ناپایداری، ناهمگونی، تفکیکاژهیوبازاریابی گردشگری به دلیل خدماتی بودن حساسیت 
ریزی برای بازاریابی، لزوم استفاده از یک خدماتی هستند که در فرایند برنامههای این صنعت و غیر تملکی بودن از ویژگی

نظام فرهنگی و ساختار اجتمـاعی کشـور ایـران در  (.33: 1391کند )برقی و همکاران،مدل ترکیبی بازاریابی را آشکار می
ها با پویایی و بالنـدگی اسـتمرار عین وحدت و یگانگی، توانسته است تکثر و تنوع قومی خود را حفظ نموده، در طول قرن

های قومی کرد، لر، بلوچ، ترکمن، آذری، عرب و ...که همه زیر چتر عظیم فرهنگ و هویت ملـی ایرانـی یابد. حضور گروه
کشـور ضـعف  یکی از علل عمـده اما(. 2:1394 )ناصری و کیانپور،آمیزی دارند، مؤید همین مطلب است. زندگی مسالمت
کـه البتـه همـین عامـل  اسـت؛، ناشی از ضعف شدید در بازاریابی گردشـگری قومی به رشد گردشگری ایران از روند رو
تنـوع قـومی و  (.4:1399)نعمتی و همکاران،  ها اصالح شونداست که ابتدا باید آن تریکالنثیر عوامل أبازاریابی، تحت ت

ای های توسـعهی مهم توسعه است و تأکید بر جنبـهمحلی در پهنه فرهنگی ایران، مانع توسعه نیست، بلکه امتیاز و فرصت
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ای اقوام در سطح ملی، موجب توسعه و پیشرفت انسجام اجتماعی و توسعه اقتصادی و فرهنگی در سطح جهانی و منطقـه
شود و ضمن حفظ الگوهای فرهنگی محلی و هویتی، باع  تبادل فرهنگی و اقتصادی بیشتر در قالب کاالهای قـومی می

 پذیر است.خواهد شد. که این امر از طریق توسعه گردشگری از نوع قومی امکانو هویتی 
امکانـات و منـابع  سیاسی و وجـود -واسطه مرکزیت اداری عنوان پایتخت کشور ایران بهدر این میان شهر تهران به

رغم مسائل و تواند به علیمی عنوان شهر مهاجرپذیری از تمام اقوام و نژاد مختلف در سراسر کشور است. این امربیشتر به
ر سـطح عنوان یک فرصت برای گردشگری قومی در این شهر تبدیل شود. اما با نگاهی به تنـوع قـومیتی دمشکالتی به
ع باشـد در ای که وجود دارد این است که مفهوم جدیدی از بازاریابی گردشگری قومی که پاسخگوی این تنوشهر، مسئله

هرهای بـا شـطور خاص موردتوجه قرار نگرفته است. با توجـه بـه اینکـه یکـی از ی برای آن بهادبیات بازاریابی گردشگر
هـای مانده و تـاکنون موقعیتشود، اما این وضعیت صرفاً در حد حرف باقیهای گردشگری محسوب میبیشترین جذابیت

توانـد هـای متنـوع میزیـاد در قومیتهدفی تنوع  یابی به چنینکاربردی این پتانسیل ایجاد نشده است؛ در راستای دست
هم کند. در شگران فراموقعیت خوبی را برای ایجاد یک بازار قومی گسترده و وسیع و جذاب و توسعه گردشگری برای گرد

عنوان منبعی بـرای گسـترش صـنعت و های بالقوه قومی باع  شده است که قومیت بهحقیقت، توجه نکردن به پتانسیل
تـرین شدن، مهمیایند جهانر مرگ و فراموشی شود. بنابراین با توجه به موقعیت مهم شهر تهران در فراقتصاد، کامالً دچا

ی توان از این وضعیت، برای رسیدن به اهـداف توسـعه گردشـگری و سـودآوری اقتصـادپرسش این است که چگونه می
یابـد کـه بـدانیم نیازهـای مـانی اهمیـت میعال داشت. این مسـئله زای و جهانی حضور فاستفاده کرد، و در بازار منطقه

هـای نزدیـک بـه هـای قـومی از فرهنگکنندگان متنـوع از گروهها و تمایالت و ترجیحات مصرفگردشگران و خواسته
های قومی در وههایی دارند؟ چه تفاوتی بین منابع اطالعاتی مورداستفاده گردشگران خارجی با گرفرهنگ ایران چه تفاوت

ه: مدل کن سؤال است پژوهشگر در راستای پاسخگویی به ایدارد؟ با توجه به مطالب ذکرشده و هدف پژوهش بازار وجود 
 بازاریابی قومی برای گردشگران خارجی چگونه است؟

 در کـه چالشـی صورت جدی در کشور روی این موضوع کار نشده است.آمده تاکنون بهعملهای بهبا توجه به بررسی
 و مسـتقل صورتبه که وتحلیلتجزیه برای کنیم، روشی ابداع حلراه یک که است این دارد وجود ئلهمس این به پرداختن
هایی صورت گرفته است که در پژوهش در این زمینه تاکنونوجود بااین (.Sergio et al,2018:1) شود ارائه اطمینانقابل

 شده است.شارهدارند اها که با پژوهش حاضر نیز سنخیت ترین آنادامه به مهم
ه بازاریابی گردشگری با تأکید بر وفاداری ذینفعان را ارائـه ( در پژوهشی طراحی مدل آمیخت1398نسیمی و همکاران )

بعد آمیخته بازاریابی گردشگری شامل )محصول، قیمت، ترویج، مکـان شـواهد  8اند. نتایج پژوهش مدل نهایی را در داده
و فرایند( مورد تائید قرار داد. نتایج تحقیـق نشـان داده اسـت کـه بـین ابعـاد آمیختـه  وری و کیفیت، افرادفیزیکی، بهره

بازاریابی گردشگری و وفاداری نگرشی و همچنین بین ابعاد آمیخته بازاریابی گردشگری و وفاداری رفتاری رابطه مثبت و 
 وفـاداری رفتـاری ذینفعـان وجـود دارد.دار بین وفـاداری نگرشـی و داری وجود دارد. همچنین رابطه مثبت و معنیمعنی

آمیختـه بازاریـابی در توسـعه  هایمؤلفـهی بندتیاولو( در پژوهشی به مطالعه تحلیل و 1398اکبریان رونیزی و رستگار )
کـه بـین دیـدگاه سـه جامعـه داده اسـت . نتایج تحقیق نشان اندپرداختهشیراز  شهرکالن موردمطالعهگردشگری شهری 
وه بر ایـن، المؤثر آمیخته بازاریابی گردشگری در شهر شیراز تفاوت معناداری وجود دارد. ع هایمؤلفه آماری، در خصوص

آمیخته بازاریابی گردشگری در این مقصد گردشگری، بر اساس آزمـون فریـدمن بیـانگر آن  هایمؤلفه بندیاولویتنتایج 
( و مـردم )میـانگین برابـر 94/4(، قیمت )میـانگین برابـر 38/5)میانگین برابر  و مدیریت ریزیبرنامه هایمؤلفهاست که 

های اول تا سوم قرار دارنـد. تـدوین یـک برنامـه راهبـردی ها در اولویتترین و تأثیرگذارترین مؤلفهعنوان مهم( به72/3
ایداری اقتصادی ساز پتواند زمینهتوسعه پایداری گردشگری با تأکید بر کاهش ناکارآمدهای فرایندهای بازار گردشگری می

( در مقاله با عنوان طراحی مدل مدیریت گردشگری قومی در ایران به ایـن 1398باقری ) گردشگری در شهر شیراز باشد.
گر، پدیده گردشگری ای، شرای  مداخلههای اصلی شرای  علی، شرای  زمینهآمده شامل مقولهدستنتیجه رسیدند مدل به

عنوان پدیده اصلی موردتحقیق در قالب دو مفهوم باشد و گردشگری قومی بهو پیامدها میها و راهبردها، قومی، استراتژی
( در 1395صـفرآبادی و همکـاران ) بندی گردیـد.های قومیتی، گردشگری بر مبنای اقوام و جامعـه محلـی دسـتهویژگی
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فرهنگـی قومیـت )مطالعـه های اجتمـاعی پژوهش خود تحت عنوان مقاصد نوظهور گردشگری شهری با تأکید بر جاذبه
در حالـت مسـتقیم بیشـترین ( 594/0) های قومی با بتایمؤلفه جاذبهاند که موردی: شهر کرمانشاه( به این نتیجه رسیده

ها با توجه اند. سایر مؤلفهکمترین تأثیر را بر توسعه گردشگری قومی داشته (079/0) تأثیر و مؤلفه مشارکت جامعه با بتای
رضـایت  (،190/0) ، کیفیـت زنـدگی(238/0) تصـویر ذهنـی(، 388/0) شـده، مـدیریت شـهریمحاسبهبه میـزان بتـای 

اند. شهر کرمانشاه باوجود برخـوردار در توسعه گردشگری قومی شهر اثرگذار بوده (،199/0) و آگاهی( 115/0) گردشگران
بان کردی، پوشش و لبـاس خـاص زنـان و دار در فرهنگ قومی ازجمله: زهای فرهنگی بسیار قوی و ریشهبودن از نمایه

ریزی و مـدیریت کارآمـد بـرای تـأمین دستی و...، نیازمند برنامههای محلی، صنایعمردان، موسیقی محلی، آوازها و رقص
( در پژوهشـی بـه 1395عباسپور و حسـین زاده ) .المللی استهای موردنیاز برای جذب گردشگران داخلی و بینزیرساخت

اند. نتایج این پژوهش نشان داد که بازاریابی گردشـگری اریابی در توسعه صنعت گردشگری ایران پرداختهبررسی نقش باز
کند که برای موفقیت تجاری و افزایش سهم در بازار گردشگری، عنوان یک علم از اصول مشخص و مدونی تبعیت میبه

ی بـه بررسـی تأثیرگـذاری توسـعه گردشـگری ( در پژوهش1389پیروی از این اصول ضروری است. حسینی و همکاران )
انـد. قومی بر موضوعات اجتماعات و فرهنگی جامعه )مورد پژوهی: روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشـاه( پرداخته

باشد. فرهنگی جامعه تأثیرگذار می -، توسعه گردشگری قومی بر ابعاد اجتماعینفعذی هاینتایج نشان داد که ازنظر گروه
اجتمـاعی  -مـرتب  بـا موضـوعات فرهنگـی  هایگویـهبنـدی های آمـاری رتبهای و شـاخصیج آزمون دوجملهطبق نتا

فرهنگـی، دارای یـک درجـه اهمیـت  -که موضوعات مرتب  با ابعاد چهارگانه اجتمـاعی دهدیگردشگری قومی نشان م
اولویـت قـرار دارد و بـه  نیگـی دربرتـرتوسعه گردشگری قومی، بعد هنجارهای فرهن نفعیذ یهانیستند از دیدگاه گروه

 1. تانـا کریسـتینباشندیم بعدی یهاتیترتیب موضوعات بعد اجتماعی، بعد محافظت فرهنگی و بعد اصالت قومی در اولو
ها به این نتیجـه ها و فرصتای با عنوان: بازاریابی قومی برای مشتریان هزاره جهانی: چالش( در مقاله2018و همکاران )

قـومیتی آمـاده شـوند. هرچنـد  -هـای انفـرادیتوانـد از پیامهای قـومیتی نمیهای چند فرهنگی هزارهمؤلفه که رسیدند
کنندگان گوناگون قومی هـزاره در اجتمـاع مـدرن را ارتباطات چند قومیتی رسوخ شده امکان دسترسی مؤثر برای مصرف

 2لیـزا پنـالوزا داوری باشـد.بردن خوشبختی و کم کـردن پـیش حل عملی در برابر باالتواند راهچنین میکند. همفراهم می
های بازاریابی قومی در تقاطع بازاریابی و توسعه اجتمـاعی، یـک بررسـی ها و شیوهای به بررسی پژوهش( در مقاله2018)

در پاسـ  بـه تغییـر  همتحـداالتیااند. این مقاله بازاریابی اقلیت قـومی کالن از گذشته، حال و با نگاهی به آینده پرداخته
اکثریـت قـومی را  کـهیدرحالکند. نتایج نشان داده است کـه است، را دنبال می افتهیتوسعهرواب  اجتماعی که طی زمان 

های گـردد و مشـارکتی شـدن، سـهیم میچنـد فرهنگـبندی اجتماعی و تقسیم دهد و درکنند و کاهش میثبات میبی
و  3بینتـر کنـد.ی میروزرسـانبههای بازاریابی قومی را برای سازگاری با چارچوب، وهشنظری، تعاریف بازاریابی قومی و پژ

از مدل آمیخته بازاریابی به ارائه تصویری از مقصد گردشگری شهر بلد اسلوونی پرداخته و  یریگبا بهره (2016)همکاران 
یستی و عوامل محیطی تأثیرگذار تخمین زده دهندگان خدمات تورکه چگونه کیفیت خدمات و توانایی ارائه دهندینشان م
به  یمندتیپژوهش بیانگر آن است که بیشترین میزان رضایت از وضعیت ایمنی و کمترین میزان رضا یهاافتهیشود. می
( در پژوهشـی بـه ارزیـابی 2014) 4کـانتیس و الگـوس .مربوط به ترافیک و تحمل نسبت به سایر ادیان اسـت یهامؤلفه

اند که فاکتورهای مالی نظیر میزان اند و به این نتیجه رسیدهستاره شهری پرداخته 5ی هاهتله بازاریابی در عوامل آمیخت
 یهـادر پژوهش امـا آنچـه فروش، نفوذ در بازارهای هدف و وضعیت مالی بیشترین میزان اثرگذاری را در بازاریـابی دارد.

است. با توجـه بـه  ی قومیتی در توسعه و جذب گردشگران خارجیهاتنوعنقش است،  کمتر موردتوجه قرارگرفته بازاریابی
توجـه بـه موردتوجه قـرار گیـرد  هایابتوس  بازار که باید یتیگفت یکی از مفاهیم بسیار بااهم توانیم الذکرمطالب فوق

ارائـه  پـژوهشراسـتا، هـدف ایـن  نیاست و در ا ی قومی و طراحی مدل بازاریابی قومی برای گردشگران خارجیهاتنوع

                                                           
1. Tana Christine  

2. Lisa Penaloza 

3. Binter 

4. Kontis & Lagos 
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های احی و تبیین مدل بازاریابی قومی برای گردشگران خارجی است؛ با توجه به اینکه پژوهشطر شده سازییالگوی بوم
 اندکی در این زمینه صورت گرفته است ضرورت پژوهش حاضر محرز است.

 

 مبانی نظری
عنوان صـنعت میـراث، بازتـابی از ری بـهبکار برده شد؛ توصیف گردشـگ 1980مفهوم گردشگری قومی اولین بار در دهه 

می هرگونـه قـو منظـور از گردشـگری (.6: 1398نقش مهم فرهنگ قومی در توسعه گردشگری است )باقری و همکاران،
ی و غذا و غیـره اسـت دستعیصنا، هاهای فیزیکی، مجازی، خرید و استفاده از یادگاریاعم از جابجایی مصرف گردشگرانِ
ت کـه گانه گردشـگری اسـگردشگری قومی یکی از انواع شش درواقععالقه به قومیتی خاص باشد  که انگیزه اصلی آن،

های شود و هدف آن، شناخت اقوام مختلف و شرکت در تجربهمنظور مشاهده سبک زندگی افراد بومی و اقوام انجام میبه
دشگری یا معادل دقیـق و درسـت م، گرتوریس یجهان سازمانبر اساس تعریف  (.14: 1390،نصرتی و ها است )فکوهیآن

 منظوربهدی خود خارج از محی  عا هاییمکانکه به  شودمیهای افرادی اطالق فعالیت انگلیـسی آن توریـسم، بـه کلیـه
از  گریگردشترتیب، محدوده اینبهروند میتر از یک سال ها، برای مدت کمکار و سایر هدف گذراندن ایام فراغت، انجـام

ازدیـد از ند روز برای دیدار دوسـتان و آشـنایان و بچسپری کردن  منظور گذراندن تعطیالت وبه که صـرفاً هاییفرتمسا
ریزی هبرنامعه علمی و سپس . توسعه صنعت گردشگری از طریق مطالرودمی، بسی فراتر گیردمی منـاطق جـذاب انجـام

 گردشــگری هـایجاذبـهاند از: . این ارکان عبارتباشدمیکن دقیق برای بهبود و مستحکم نمودن ارکان این صنعت مم
گـاه نه گردشـگری اگر بنا باشد با دید اقتصـادی بـ .منطقه، وضعیت تسهیالت و خدمات گردشگری موجود در هر منطقه

پـذیرایی  دهترین نحو از میهمان خـوطی آن میزبانان به ب تجاری تلقی نمود کـه نوازیمهمانآن را نوعی  توانمیکنیم؛ 
یـز حاصـل منفعـت ن نوازیمیهمـانفراهم نمایند، اما از ایـن  کرده و سعی دارند تا خاطرات و تجارب خوشایندی برایشان

یافته وسـعهتمنابع و توسعه مناطق کمتـر  تنها عامل استقرارعنوان به، گردشگری را ایمنطقه. کارشناسان اقتصاد کنندمی
 آیـد بـه شـمار می در عصـر حاضـر فرهنـگ پـذیری فراینـد مهمـی. (2:1388جـانی،آقا و راد)فرجـی نماینـدمیمعرفـی 

 هـــای اصـــلی گردشـــگری اســـت و میـــل گردشـــگران بـــه تجربـــه کـــردن فرهنگـــی متفـــاوت یکـــی از انگیزه
(Tovar & Lockwood, 2008:154). این مهم از طریق تجربه کردن فرهنـگ حقیقـی و مظـاهر آن همچـون هنـر ،

االیی جهت دهد. در دنیایی که انسان حتی هوای پاك برای تنفس را نیز تبدیل به کدستی رخ میموسیقی، رقص و صنایع
شدن، فرهنگ یکی از ابعـاد در جوامع اطالعاتی عصر جهانی (.8 :1393جذب گردشگر نموده است )رحیم نیا و همکاران، 

یک فرهنگ خود در جوامع دیگر بوده و از هیچ ها همواره به دنبال اشاعههاست. آنولتکننده برای تمامی دمهم و نگران
های خـود بـه دنبـال حـذف های جهـانی در اسـتراتژیهای ممکن برای این منظور دریغ ندارنـد، چراکـه قـدرتاز اهرم
سازی جامعه از های خود هستند؛ لذا غنیهای ساختگی مطابق با خواستههای فرهنگی سایر جوامع و ایجاد فرهنگویژگی
جـوم هنگر، اشـاعه فرهنـگ ملـی در سـایر جوامـع، آن را در مقابـل گی، و در صـورت اتخـاذ دیـدگاهی آینـدهبدعد فرهن
(، در کتـاب خـود )الگوهـای فرهنگـی و Mead,1995کـه )چنانسـازد؛ آنقاوم میمهای بیگانه و بعضاً تخریبی فرهنگ

شدن و ساختارهای مـدیریت جدیـد جهـان را انییابی به درکی عمیق از مفاهیم جهها برای دستتغییرات فنی(، نیاز ملت
 (.3 :1393پندارد )رحیم نیا و همکاران،امری حیاتی دانسته و واگذاری آن به فردا را کوتاهی محض می

ای از نهادها و فرآیندها بـرای ایجـاد، ارتبـاط، ارائـه و تبـادل پیشـنهادها عنوان فعالیت، مجموعهبازاریابی قومی را به
کنـد، درنتیجـه از عنوان یک گروه قومیتی را تولیـد میکنندگان بهکه ارزش در تخصیص و اتحاد مصرف کنیمتعریف می

ــع مصــرف ــه نف ــه، ب ــعه جامع ــاء و توس ــت اعض ــت میهوی ــه، حمای ــع و جامع ــرکا، جوام ــتریان، ش ــد کنندگان، مش کن
(Penaloza,2108:5.) روند رشته بازاریـابی همچنین و  جامعه ساختار ،روی اهمیت هویت قومی درواقع این تعریف تأکید

و اقـدامات  هـاپژوهشدر بررسـی ( 2018). پنـالوزا بازاریابی در جامعه کالن است هایفعالیتدر توجه به ارزش و اهمیت 
اسـت. ایـن پژوهشـگر بازاریـابی قـومی را  بازاریابی در تقابل بازار و اجتماع تعریف جدیدی از بازاریابی قومی ارائه کـرده

برقراری ارتباط و مبادله محصول و ، ارائه ،برای ایجاد فرایندهااز اقدامات و  ایمجموعه ها،فعالیت: کندمیتعریف  گونهاین
عضـوی از گـروه قـومی در نظـر عنوان بـهها را در نقش و که آن کندمیبسته پیشنهادی که برای مشتریان ارزش ایجاد 
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و در  هـاانجمن ،شـرکا رجوع،اربـاب ،با ارائه منافعی برای مشتریان کندمیکه از هویت و توسعه جامعه پشتیبانی  گیردمی
 ها،کنندهمصـرف را بـا هـابازاریاببازاریابی قومی کارکردی است که  هایپژوهش پژوهشگر،کلیت جامعه. در تعریف این 

گردشگری با محیطی پیچیده بازاریابان  (.Penaloza,2108:5کند )میمشتریان و جوامع از طریق اطالعات ارتباط برقرار 
سال اخیر روبرو هستند. انتخاب مقصد در دسترس برای گردشگری  50سابقه صنعت گردشگری در طول ناشی از رشد بی

گیری مشتریان در بازارهای پیچیده جهانی اثرگذار باشند یافته است؛ امروزه بازاریابان گردشگری بایستی بر تصمیمافزایش
(Pick,2005: 102.) بن( ا بر نظرSheyhan et al,2007:89) نفعـان هـای متنـوع ذیگردشگری یک مجموعـه از گروه

 1بنا بر نظـر یانـگ و ویـل ( ,1999Muzank et al :90) باشندفعال است که دارای منافع مختلف در بازار گردشگری می
 هـا(اقلیت 9 ران، و مـردم بـومینفعـان وجـود دارد، دولـت، کارآفرینـان، گردشـگعنوان ذی( چهار گروه عمده به2012)

(Stoykova,2015:89،5: 1398؛ باقری و همکاران .) هایی چون سـرزمین ی تعلقات کهن نسبت به مؤلفهمعنا بهقومیت
در میان محققان علـوم اجتمـاعی نگـرش  (.6: 1394اجدادی، تاری ، افسانه، زبان، نژاد و فرهنگ است )ناصری و کیانپور،

های قومی وجود ندارد ازنظر برخی محققان، نژاد مالك معتبر برای گـروه قـومی بـوده و و گروهواحدی نسبت به قومیت 
رسد تعریف گروه قومی بیشتر به سـلیقه و نگـرش محقـق می نظر بهازنظر برخی، مذهب یا زبان معیار قابل اعتبار است، 

(. مراحـل پیشـرفت هویـت قـومی را 6: 1398برای همه )بـاقری و همکـاران، قبولقابلی هامالكبستگی دارد تا وجود 
کند کـه از هویت اجتماعی را آن بخشی از خودانگاره فرد تعریف می2توان از منظر نظریه هویت اجتماعی فهمید. تاجفلمی

گیـرد. هویـت قـومی یکـی از و اهمیت احساسی عضویت نشأت می باارزششان در گروه همراه دانش عضویت اجتماعی
هـای قـومی عی فرد است که شامل مراحل خود همانندسازی با گروه قومی است که افـراد ویژگیهای هویت اجتماجنبه

طور ای کـه افـراد قـومی توسـ  دیگـران بـهمشترك دارند. بنابراین گروه قومی بیشتر یک دسته خودنامی است تا دسته
یک دیدگاه مفهومی شده و پویا ارائـه های قومی شوند. در پرتو نظریه هویت اجتماعی، تصور هویتگذاری میخودکار نام

کند. زیرا بسیاری از افراد قومی لزوماً خودشـان رنگ میبندی قومی را کمشده و طبقهدهد که دیدگاه منفی نسبت دادهمی
بـرای قومیـت تعریـف  4و دشـپانده 3دانند. مفهومی که اسـتایمنرا در همه شرای  وابسته به یک گروه قومی مشخص نمی

های قومی چندگانه داشته باشد که ازنظر موقعیتی تا حدودی مصـمم هسـتند. تواند هویتین است که فردی میکنند امی
های خـاص در آن تر است )مانند قومیت ارثی(، افـراد خودشـان را شخصـیتیک هویت اجتماعی خاص برجسته کهیوقت
ند خود را بیشتر متعلق به میراث قومی بداند اگرچه در تواکنند. بنابراین در هر زمان فرد میبندی اجتماعی تعریف میطبقه
 5های متفاوت ممکن است احساس نزدیکی بیشتر به فرهنگ کشور میزبان کنـد و یـا بـرعکس. دشـپانده و فورهنـدزمان

بنـدی کنند که این امر موجب خودآگـاهی فزاینـده و خـود طبقهدرباره تصویر قومی و اشارات لفظی در تبلیغات مطرح می
کند. درنتیجه ارتباطات بازاریابی قومی اسـتنباط مـوقعیتی از شود و افراد را به اطالعات مرتب  قومی بیشتر حساس مییم

خواهد با بررسـی موشـکافانه سازد نویسنده مقاله میکند و افراد را از پیشینه قومی خود، آگاه میهویت قومی را فراهم می
ها را تفسـیر چند فرهنگی تصویر تبلیغات قومی و روایت در انگلستانن نسل ساکن به این نتیجه برسد که چگونه افراد ای

هـا در جامعـه خواهیم دریابیم که چگونه این امر با پیشرفت هویت قومی، خوشبختی و پـذیرش آنچنین میکنند. هممی
و وارد جریـان پـژوهش  میراردادقـشده است. بنابراین ما بیننده تبلیغات را در مرکـز مراحـل تفسـیری  دهیتندرهممیزبان 

 (.Liscandru & ChiCui,2018:3بررسی تبلیغات شدیم ) "مبتنی بر مفهوم"و  "پاس  خواننده"متمرکز بر 
 

 پژوهش روش
بـه شـیوه غالـب  هـادادهی آورجمـعتحلیلی اسـت، روش  -توصیفی  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر محتوا

                                                           
1. Yang & Well 
2. Tajfel 

3. Stayman 

4. Deshpande 

5. Forehand 
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 روشی بهـره گرفتـه شـد، اکتابخانـهباشد. برای تعریف مفاهیم از مطالعات ابزار پرسشنامه میی و میدانی و با اکتابخانه
در مرحله نخست که فاز کیفـی ایـن پـژوهش را پژوهش  این )کیفی و کمی( است؛ در 1آمیخته نوع از پژوهش این انجام

و  شـدهاستفادهری و رویکـرد قیاسـی از پارادیم نمادین تفسیبازاریابی گردشگری قومی  مدل طراحی جهتشود شامل می
ایم، توزیـع کـرده هانمونهوسیله اصلی این پژوهش پرسشنامه است که در بین جامعه و  ازآنجاکه پژوهشی اکتشافی است.

این پژوهش از ادبیات موضوع و روش فراترکیب، همچنین نظرسنجی خبرگان بـه کمـک پژوهش از نوع پیمایشی است. 
نفـر از  10ای از خبرگان دانشگاهی و همچنـین نفره 10بهره گرفته است. در این راستا لیست  ،پرسشنامه و تکنیک دلفی

ی راجـع بـه رساناطالعبودند انتخاب شدند. پس از  نظرصاحبحوزه گردشگری که در این حوزه  متخصصان درمدیران و 
ی امصـاحبه. در مرحلـه اول قراردادنـدشگر موضوع پژوهش و فرآیند آن برای انجام مصاحبه زمان الزم را در اختیار پژوه

سعی بر این بود کـه ابتـدا رویکـرد و نگـاه متخصصـان بـه موضـوع  هامصاحبهنیمه ساختاریافته ترتیب داده شد. در این 
بـر ارتقـاء گردشـگری از  رگذاریتأثترین عوامل بازاریابی قومی و ارتباط آن با گردشگری را مورد کنکاش قرار داده و مهم

را جویا شود.  هاآندر میان گذاشته تا نظر  هاآنی حاصل از مرور منابع را با هاافتهآنان را شناسایی نمایند. و سپس ی نگاه
آورده شـده اسـت. پـس از انجـام ایـن دوره و تحلیـل  هاافتهدر بخش ی هامصاحبهمراحل و نکات کلیدی حاصل از این 

نکات  تیدرنهااستخراج شد. کدهای مشترك حذف شد و  هاکنندهاحبهمصی اصلی از نگاه هاشاخص، هامصاحبهمحتوای 
برای روایی پرسشنامه از گروه  برای ادامه روند کار تحلیلی پژوهش در نظر گرفته شد. هامصاحبهعنوان حاصل از نهایی به

 کرون باخاز روش آزمون است و برای پایایی پرسشنامه  شدهگرفتهبهره  اندکردهخبرگان که در پاس  به پرسشنامه کمک 
را دارد. جهـت توافـق  سـؤاالتبـوده کـه نشـان از همبسـتگی بـین  821/0آمده از این آزمون دستاستفاده شد مقدار به

مرحله پس از تعریـف متغیرهـای  این در :اعتبارسنجی مدل پژوهش است. شدهاستفادهنظرسنجی از ضریب توافق کندال 
 افزارنرمسازی معادالت ساختاری با استفاده از مه محقق ساخته و به کمک روش مدلوابسته و مستقل، با طراحی پرسشنا

plsبازاریابی قومی برای گردشگران خـارجیثر در طراحی مدل ؤ، اعتبار مدل نهایی پژوهش آزمون شده است و عوامل م 
 .گردیده است تعیین

 

 موردمطالعهمحدوده 
 دقیقـه 51 و درجـه 35 تا دقیقه 34 و درجه 35 و شرقی طول دقیقه 38 و هدرج 51 تا دقیقه 6 و درجه 51 در تهران شهر
 1050 و مرکـز در متـر 1200 تا شمال در متر 1800 بین آزاد هایآب سطح از آن ارتفاع و قرارگرفته است شمالی عرض
 از. شده است گسترده لبرزاکوه رشته جنوبی هایدامنه در و کویر و کوه وادی دو میان در تهران. است متغیّر جنوب در متر

است  محصورشده کوهستان توس  شمال از و ورامین و شهریار هموار هایدشت و شهربانوبیبی و ری هایکوه به جنوب
 ،1395 سال سرشماری نتایج اساس بر است. کم بسیار آن خارجی جمعیت اما است قومی هایگروه گوناگونی با و شهری

غـرب  شـهر ترینپرجمعیـت و جهان پرجمعیت شهر چهارمین و بیست تهران .دارد یتجمع نفر 8٬693٬706 تهران شهر
 تحـت کـه تهـران شمال از غیر. است جنوب در دشت و شمال در کوهستان ازمتأثر  تهرانوهوا آب رود.میبه شمار  آسیا
 اندکی هازمستان در و کخش و گرمکالً  شهر بقیه یوهواآب است، مرطوب و معتدل حدی تا آنوهوا آب کوهستان تأثیر
. وزنـدمی غـرب سـمت از کـه هستند اطلسی و ایمدیترانه مرطوب بادهای شهر این در بارش منبع ترینمهم. است سرد
 اسـت شـده باع  درنتیجه کندمی جلوگیری هوا هایتوده از بسیاری نفوذ از مؤثری نحو به سدی همچون البرزکوه رشته
 مراکـز تـرینمهم از یکـی باشـد. تهـران برخـوردار نسـبی آرامـش از دیگر سوی از و ترخشک سوکیاز  شهر هوای که

 هـایشموزه و هـاکاخ شـامل کـه اسـت گردشـگری هایجاذبه از ایمجموعه دارای و آیدمیحساب به ایران گردشگری
ی ایـران شـهرهاکالن نیترپرتنـوعتهـران یکـی از  شـهرکالنبه استناد گزارش شورای فرهنگ عمومی کشور  شود.می

های بیشتر، تمرکز های خاص خود )پایتخت بودگی، فرصتواسطه ویژگیبرحسب تنوع قومیتی و فرهنگی است. تهران به

                                                           
1. Mixed Method 
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 تـوانیم(. در شـهر تهـران 200: 1397امکانات رفاهی و ...( ظرفیت مهاجرپذیری بـاالیی دارد )شـریفی و خوشنویسـان،
ی مختلـف شـمال هـافرهنگهمچنـین  لوچ، ترك، ترکمن، عرب و لر را دید؛ب ی فارس، کرد،هاتیقومجمعیت باالیی از 

های دینی و مذهبی، ترکیب قومی و فرهنگی شهر تهران را ایجاد ی ارمنی، گرجی، آشوری و اقلیتهافرهنگخردهکشور، 
 (.4: 1391)طالیی و همکاران،  اندکرده

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

 

 هایافتهبحث و 
عضای پنل آقا و نفر از ا 15در خصوص جنسیت  است. شدهی اعضای پنل نشان دادهشناخت تیجمعمشخصات متغیرهای 

نفـر  6سی، کارشنا نفر دارای مدرك 5که  دهدمی نشان ی پنلاند. همچنین در خصوص تحصیالت اعضانفر خانم بوده 5
نفر بـین  5دهد که می ل نشانسابقه فعالیت اعضای پن خصوصاند. در مدرك دکتری داشتهنفر نیز  9 و کارشناسی ارشد

اند. در خصوص سمت شـغلی اعضـای داشته کار سال سابقه 15 باالی نفر 10و  سال، 15تا  10 بین نفر 5سال،  10تا  5
نفـر کارشـناس ارشـد در حـوزه  6 ی ونفـر مـدیر بازاریـاب 4 نفر مدیر هتل، 5نفر استاد دانشگاه،  5دهد که می پنل نشان

 اند.گردشگری بوده

 

 نتایج دلفی:
 ا موضـوع پـژوهشمتشـکل از خبرگـان مـرتب  بـ گیریتصـمیم، گـروه معیارهای پـژوهش ییگام بعد از شناسا یندر ا
 ریو غربـالگ پـژوهش اصلی با موضوع شدهییشناسا هایشاخصمرتب  بودن  یینمنظور تعبه هاپرسشنامهو  شدهلیتشک
 یـت هـراهم یـانب ی، بـرارت اسـتکه بر اساس طیف لیک 1جدول  یزبان یرهایکه در آن متغ شودمیها ارسال آن یبرا

 .روندمیشاخص به کار 
 

 . عبارات زبانی و اعداد دلفی1 شماره جدول

 اعداد فازی مثلثی عبارات زبانی
 1 خیلی ضعیف
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 2 ضعیف

 3 متوس 

 4 خوب

 5 عالی

 

 دلفینتایج دور اول 
شده اسـت  937/0فی برابر با در مرحله اول دل محاسبه شد که SPSS افزارنرمبعد از پاسخگویی، پایایی پرسشنامه توس  

 های دلفی در سه دور و در سه مقطـع زمـانی در اختیـار خبرگـانپرسشنامه. است موردقبولباشد می 7/0و چون باالتر از 
 نگین،میا آماری هایها، شاخصپرسشنامه در بین اعضای پنل و گردآوری دادهدور اول پس از توزیع  قرارگرفته است. در

 دهندگاندور از پاسـ  ایـن دراسـت.  شـدهمحاسبه هاپاسـ  میانگین اساس بر عامل هر ترتیب اهمیت و معیار انحراف

 ارائـه صرمخت توضیحی مراهه هتا در صورت وجود سایر عوامل تأثیرگذار یا تأثیرپذیر، پیشنهاد خود را ب است شدهخواسته

هیچ عامـل  بوده است، یکسان های پیشینپژوهش در شدهارائه با عوامل ینوعبه پیشنهادی عوامل کلیه ازآنجاکهنمایند. 
 .است آورده شده 2نتایج دور اول دلفی در جدول  جدیدی در این مرحله به پژوهش اضافه نگردیده است.

 

 نتایج دور اول دلفی. 2 شماره جدول

 شاخص ابعاد ردیف
تعداد 
 پاس 

کمترین 
 امتیاز

بیشترین 
 امتیاز

 میانگین
انحراف 
 معیار

1 

 غذاهای قومی

 945/0 55/3 5 1 20 ی قومیهاتیهواشکال بروز تقویت  نیترمهمغذا یکی از 

2 
عنوان نمـاد هویـت یـک سـرزمین نقـش مهمـی در غذا بـه

 بازشناسی قومیت
20 1 5 4 124/1 

 105/1 8/3 5 1 20 قومیت وات غذایی متفاوت افراد بر مبنای اقلیم و عاد ذائقه 3

 071/1 9/2 4 1 20 ی مختلفهاتیقوممتفاوت بودن غذاهای قومی در  4

 081/1 3/3 5 1 20 حفظ اصالت قومیت توس  غذاهای قومی  5

6 

بازاریابی 
 قومی

 174/1 3/3 5 1 20 رادارندقومیت  کنندهتیتقوغذاهای قومی نقش 

 075/1 4 5 1 20 رساندیمرا  ی نمادین تبلور هویتیاگونهبهغذاهای قومی  7

8 
یـزه گردشگری قومی یکی از سه حوزه بازاریابی قـومی و انگ

 ی به قومیتی خاصمندعالقهاصلی آن 
20 1 5 85/3 089/1 

9 
 وکاالهای غذایی یکی از سه حـوزه بازاریـابی قـومی اسـت 

 ل بروز تقویت هویت قومیتیاشکا نیترمهمیکی از 
20 1 5 65/3 387/1 

 174/1 3/3 5 1 20 هاتیقومگسترش بازاریابی قومی با رشد  10

11 

 یریپذفرهنگ
 تیقوم

د پذیری میزانی که گروه قومی از فرهنـگ اقـوام خـوفرهنگ
 دارد

20 1 5 05/3 099/1 

12 
فرهنگ پـذیری درواقـع یـک فراینـد تغییـر روانـی در بـین 

 هاستتیقوم
20 1 5 15/3 182/1 

13 
هـای دیگـر در فرهنــگ پـذیری بــین حفـظ روابـ  بــا گروه

 هاتیقوم
20 1 5 35/3 137/1 

14 
 یریپذفرهنگ

گردشگران 
 خارجی

ی تأثیرگذاری نمادهای فرهنگی مؤثر بر روی فرهنـگ پـذیر
 گردشگران خارجی

20 1 5 6/3 188/1 

 100/1 5/3 5 1 20 دشگران خارجیتأثیرگذاری سازگاری در فرهنگ پذیری گر 15

16 
 بـری متغیرهای خاص فرهنگ و فراینـد سـازگاری رگذاریتأث
 ی بین فرهنگیهاآموزشی گردشگران خارجی و رو

20 1 5 55/3 191/1 

17 
 تیقوم

گردشگران 
 خارجی

ومیـت، مصرف قومی با استفاده از ابزارهای ق برانگیخته شدن
 مولیتبلیغ یک کاالی مع در مثالً زبان،

20 1 5 95/3 146/1 

 191/1 55/3 5 1 20 تشویق گردشگران خارجی با استفاده از قومیت  18

19 
تأثیرگذاری قومیت در میـزان قیمتـی کـه گردشـگر خـارجی 

 برای پرداخت محصول
20 1 5 7/3 174/1 
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 نتایج دور دوم دلفی
 درلفـی های خبرگـان در دور اول داست و میـانگین پاسـ  هشدپرداختهابتدا به ارائه بازخورد به اعضای پنل  دور، این در

تـا در اسـت  شـدهاعالم خبرگـان بـه ومد مرحله در نظرخواهی برای آمدهدستبههای شاخص و ابعاد از یک هر با رابطه
 ه دررتیـب کـتهای خود تجدیدنظر و یا تعدیل اعمال نمایند. بـدین صورت تمایل با توجه به نظرات سایر اعضا، در پاس 

گردیـده  درج جداگانـه صـورتبه فرد نیـز هر پاس  و قبل دوره در کارگروه اعضای هایمیانگین پاس  عامل، هر مقابل
ی از بـا انتخـاب یکـ است تا میـزان اهمیـت هـر یـک از عوامـل را شدهخواستهاست. همچنین در این مرحله از خبرگان 

 طبـق بـر زیع پرسشـنامهتو ( مشخص نمایند.5خیلی زیاد=) و (4، زیاد=)(3متوس =)(، 2، کم=)(1خیلی کم=)های گزینه

انـد، در کسـب نموده را 4ل شرط میانگین حـداق که هاییسه گویه مرحله در و است شدهانجام مرحله سه در دلفی روش
شـده اسـت.  آورده 3م دلفـی در جـدول نتایج دور دو اند.گردیده حذف 4 از کمتر میانگین با هاییمؤلفه و ماندهیباق مدل

برای بررسی اجماع  شده است همچنین ضریب هماهنگی کندال که 889/0همچنین در این دور پایایی پرسشنامه برابر با 
ز ضـریب کنـدال بـرای اجمـاع این مقدار ا اگرچهاست. حال  12/0برابر با محاسبه شد که  SPSSباشد توس  نظرات می

ت را قطعـی تـوان اجمـاع نظـرافی چک شود و چنانچه اختالف کم باشد مینظرات معنادار است اما باید در مراحل بعد دل
 دانست.

 نتایج دور دوم دلفی. 3 شماره جدول

 شاخص ابعاد ردیف
تعداد 
 پاس 

کمترین 
 امتیاز

بیشترین 
 امتیاز

 میانگین
انحراف 
 معیار

1 

غذاهای 
 قومی

 821/0 6/3 5 2 20 ی قومیهاتیهواشکال بروز تقویت  نیترمهمغذا یکی از 

2 
عنوان نمــاد هویــت یــک ســرزمین نقــش مهمــی در غــذا بــه

 بازشناسی قومیت
20 2 5 05/4 999/0 

 912/0 9/3 5 2 20 قومیت و عادات غذایی متفاوت افراد بر مبنای اقلیم و ذائقه 3

 988/0 35/3 5 2 20 حفظ اصالت قومیت توس  غذاهای قومی  4

5 

بازاریابی 
 قومی

 089/1 35/3 5 1 20 رادارندقومیت  کنندهتیقوتغذاهای قومی نقش 

 076/1 4 5 1 20 رساندیما ری نمادین تبلور هویتی اگونهبهغذاهای قومی  6

7 
زه گردشگری قومی یکی از سه حوزه بازاریـابی قـومی و انگیـ

 ی به قومیتی خاصمندعالقهاصلی آن 
20 2 5 4 858/0 

8 
یکـی  اریابی قومی است وکاالهای غذایی یکی از سه حوزه باز

 اشکال بروز تقویت هویت قومیتی نیترمهماز 
20 1 5 75/3 251/1 

 174/1 3/3 5 1 20 هاتیقومگسترش بازاریابی قومی با رشد  9

10 
فرهنگ 

 یریپذ
 تیقوم

 پذیری میزانی که گروه قـومی از فرهنـگ اقـوام خـودفرهنگ
 دارد

20 1 5 05/3 099/1 

11 
ــذیری دروافرهنگ ــین پ ــی در ب ــر روان ــد تغیی ــک فراین ــع ی ق
 هاستتیقوم

20 1 5 15/3 182/1 

 046/1 4/3 5 1 20 هاتیقومپذیری بین در فرهنگهای دیگر حفظ رواب  با گروه 12

فرهنگ  13
 یریپذ

گردشگران 
 خارجی

 تأثیرگذاری نمادهای فرهنگی مؤثر بـر روی فرهنـگ پـذیری
 گردشگران خارجی

20 1 5 6/3 188/1 

 940/0 6/3 5 2 20 پذیری گردشگران خارجیتأثیرگذاری سازگاری در فرهنگ 14

15 
بـر ی متغیرهای خاص فرهنـگ و فراینـد سـازگاری رگذاریتأث
 ی بین فرهنگیهاآموزشی گردشگران خارجی و رو

20 2 5 6/3 095/1 

16 
 تیقوم

گردشگران 
 خارجی

ت، میـبرانگیخته شدن مصرف قومی با استفاده از ابزارهـای قو
 تبلیغ یک کاالی معمولی در مثالً زبان،

20 1 5 1/4 912/0 

 070/1 75/3 5 2 20 تشویق گردشگران خارجی با استفاده از قومیت  17

18 
رای ی قومیت در میزان قیمتی که گردشگر خارجی بـرگذاریتأث

 پرداخت محصول
20 2 5 8/3 005/1 
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 نتایج دور سوم دلفی
ای پرسشنامه محاسبه بر کندالآورده شده است. در راند سوم دلفی نیز ضریب هماهنگی  4ول نتایج دور سوم دلفی در جد

 است. 137/0شد که برابر با 
 

 نتایج دور سوم دلفی.  4 شماره جدول

 شاخص ابعاد ردیف
تعداد 
 پاس 

کمترین 
 امتیاز

بیشترین 
 امتیاز

 میانگین
انحراف 
 معیار

1 

غذاهای 
 قومی

 821/0 6/3 5 2 20 ی قومیهاتیهوکال بروز تقویت اش نیترمهمغذا یکی از 

2 
عنوان نمــاد هویــت یــک ســرزمین نقــش مهمــی در غــذا بــه

 بازشناسی قومیت
20 2 5 1/4 912/0 

 912/0 9/3 5 2 20 قومیت و عادات غذایی متفاوت افراد بر مبنای اقلیم و ذائقه 3

 988/0 35/3 5 2 20 حفظ اصالت قومیت توس  غذاهای قومی 4

5 

بازاریابی 
 قومی

 089/1 35/3 5 1 20 رادارندقومیت  کنندهتیتقوغذاهای قومی نقش 

 852/0 1/4 5 3 20 رساندیما ری نمادین تبلور هویتی اگونهبهغذاهای قومی  6

7 
زه گردشگری قومی یکی از سه حوزه بازاریـابی قـومی و انگیـ

 ی به قومیتی خاصمندعالقهاصلی آن 
20 2 5 4 858/0 

8 
یکـی  کاالهای غذایی یکی از سه حوزه بازاریابی قومی است و

 اشکال بروز تقویت هویت قومیتی نیترمهماز 
20 1 5 75/3 251/1 

 089/1 35/3 5 1 20 هاتیقومگسترش بازاریابی قومی با رشد  9

10 
فرهنگ 

 یریپذ
 تیقوم

 پذیری میزانی که گروه قـومی از فرهنـگ اقـوام خـودفرهنگ
 ددار

20 1 5 05/3 099/1 

11 
ــین فرهنگ ــی در ب ــر روان ــد تغیی ــک فراین ــع ی ــذیری درواق پ
 هاستتیقوم

20 1 5 15/3 182/1 

 46/0 4/3 5 1 20 هاتیقومپذیری بین فرهنگهای دیگر در حفظ رواب  با گروه 12

فرهنگ  13
 یریپذ

گردشگران 
 خارجی

ری تأثیرگذاری نمادهای فرهنگی مؤثر بـر روی فرهنـگ پـذی
 گردشگران خارجی

20 1 5 6/3 188/1 

 940/0 6/3 5 2 20 تأثیرگذاری سازگاری در فرهنگ پذیری گردشگران خارجی 14

15 
بـر ی متغیرهای خاص فرهنـگ و فراینـد سـازگاری رگذاریتأث
 ی بین فرهنگیهاآموزشی گردشگران خارجی و رو

20 2 5 6/3 095/1 

16 
 تیقوم

گردشگران 
 خارجی

میـت، دن مصرف قومی با استفاده از ابزارهـای قوبرانگیخته ش
 تبلیغ یک کاالی معمولی در مثالً زبان،

20 3 5 2/4 616/0 

 070/1 75/3 5 2 20 تشویق گردشگران خارجی با استفاده از قومیت  17

18 
رای ی قومیت در میزان قیمتی که گردشگر خارجی بـرگذاریتأث

 پرداخت محصول
20 2 5 9/3 912/0 

 

شده حاصل افرادمیان  نظرر اتفاقکه به دالیل زی دهدمیاجرای روش دلفی در پژوهش نشان  گانهسه هایدورهج نتای
 پایان داد: هادورهبه تکرار  توانمیاست و 

 ها را دارای تأثیر زیاد و خیلی شاخص دهندگانپاس درصد  90ها حداقل در دور سوم دلفی، در تمامی شاخص
 اند(.داشته 3میانگین باالتر از اند )زیاد دانسته

  ه قبلی کاهش داشتهای رهدونسبت به  سومدرباره میزان اهمیت عوامل در دور افراد  هایپاس انحراف معیار
 است.

  ت. با توجه به اس 137/0ا بسوم برابر درباره ترتیب عوامل در دور  ااعض هایپاس ضریب هماهنگی کندال برای
 آید.میحساب امالً معنادار بهک نفر بود، این میزان از ضریب کندال 10بیش از ان دهندگپاس تعداد  کهنیا

نظر ا میزان اتفاقاین ضریب یافزایش داشته است  017/0تفاوت ضریب هماهنگی کندال در دور سوم و دور دوم تنها 
 دهد.ی را نشان نمیتوجهقابلرشد  میان اعضای پانل در میان دو دور متوالی،



 77                                                        …          رشیدی و همکاران / طراحی و تبیین مدل بازاریابی قومی گردشگران خارجی

 
 پس از نظر خبرگان دشدهییتأ. مدل 2 شماره شکل 

 

 گیری نتیجه
هایی بینیور کردن آن الزم است پیششود، برای بهرهحلی برای اقتصاد محسوب میبا توجه بااینکه صنعت گردشگری راه

ه ایـن انجام شود تا از آثار منفی آن جلوگیری شود. آنچه مشخص است این است کـه بازاریابـان بایـد توجـه بیشـتری بـ
راهکارهایی برای افزایش  به دنبالاقتصادی شود؛ بنابراین باید در این راستا تواند باع  رونق موضوع داشته باشند زیرا می

بررسی شود. با فـراهم آوردن امکانـات، زمینـه  نیزهایی گردشگران جذب مسافران و گردشگران باشند و نیازها و خواسته
اد. ازجمله وجود بسترهای الزم که موجب تسهیل و کمـک بـه توسـعه و رونـق آن جذب گردشگران خارجی را افزایش د

های دولتی، یا تمایل، رضـایت گذاری و ترغیب بخش خصوصی در این حوزه از طریق مشوقگردد؛ برای مثال سرمایهمی
؛ در کنار بسترها بایـد بـه توان نام بردو استقبال جامعه محلی از حضور گردشگر، انتفاع جامعه میزبان از گردشگری را می

فرایند توسعه  درروندزیرا عدم توجه به این عوامل موجب کندی  قراردادها را مدنظر ها و موانع نیز اشاره کرد و آنبازدارنده
 آماده کردنگردد. در کنار توجه به رونقی در آن بازار میبی تیدرنهاگردشگری و دلسردی ذینفعان از حضور در آن بازار و 

موانع در حوزه گردشگری، باید راهبردها و اقدامات مرتب  در جهت اجرای روند حـوزه گردشـگری  بردن نیبترها و از بس
ورسوم اقوام و انجام بازاریابی ، متناسب با سبک زندگی و آدابفردمنحصربهکه شامل: ارائه محصولی  به کاربستقومی را 

ها به دسـت پیامدهایی که از این فعالیت تیدرنهاباشد و بازاریابی می هایشامل شناسایی وضع موجود و اجرای استراتژی
. در این مقالـه بـر برد یپتوان به نقاط ضعف و قوت زیرا با بررسی پیامدها می داد قرارآید را باید مورد رصد و بررسی می

سـت و در ایـن میـان شـهر منظور توسعه گردشگری تمرکز شـده اروی مدل بازاریابی قومی برای گردشگران خارجی به
خبرگـان  ازنظر کیفی، مرحله طی که دهدمی نشان پژوهش هاییافتهعنوان نمونه موردمطالعه قرار داده است تهران را به

 به ترتیب ابعاد بازاریابی قومی، فرهنگ پذیری گردشگران خارجی، فرهنگ، قومیت، غذاهای قـومی، در اولویـت هسـتند.
بعـد از . برگان سه مرحله تکنیک دلفی اجرا و مدل نهایی پژوهش استخراج گردیـده اسـتجهت رسیدن به اجماع نظر خ
ها نیـز مدل نهایی و رواب  درونی و محتـوایی شـاخص plsافزار های پژوهش با استفاده از نرمتائید نهایی ابعاد و شاخص

هـا بـر رنـد و نـوع اثرگـذاری آنها بـر همـدیگر اثرگـذاری دابررسی شد تا در این راستا مشخص شود که کدام شاخص
های غذاهای قومی، بازاریـابی قـوی و افزار نشان داد که شاخصگردشگری خارجی چگونه است. نتایج حاصل از این نرم

فرهنگ پذیری بر شاخص قومیت اثرگذاری مستقیم و معناداری دارند. همچنـین شـاخص فرهنـگ پـذیری بـر شـاخص 
صورت غیرمسـتقیم و که دو شاخص غذاهای قومی، بازاریابی قومی بهدرنهایت این .سازگاری نیز اثرگذاری مستقیمی دارد
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صورت مستقیم بر متغیر اصـلی پـژوهش یعنـی گردشـگران خـارجی های فرهنگ پذیری و قومیت و سازگاری بهشاخص
آن در صنعت بازاریـابی ارتباط مستقیم و معناداری دارند. بنابراین با توجه به جنبه اکتشافی پژوهش و جدید بودن موضوع 

های هایی با برخی پژوهشهای پیشین دانست، اما از جنبهکامل همسو و در راستای پژوهش طوربهتوان آن را قومی نمی
باشـد؛ ( همسـو می1391حسینی و همکـاران ) های پژوهشهای پژوهش با یافتهداخلی و خارجی همسو بوده است. یافته

فرهنگـی، -های قـومیها و جـذابیتصوالت گردشگری، تجربه گردشگری قومی، ظرفیتی مانند اصالت محمسائلکه به 
( کـه بـه 1398های پژوهش باقری و همکـاران )توجه به مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، پرداخته؛ و همچنین یافته

گر، پدیـده شرای  مداخلـهای، های اصلی شرای  علی، شرای  زمینهآمده شامل مقولهدستطراحی مدل پرداخته و مدل به
عنوان پدیـده اصـلی موردتحقیـق در باشد و گردشگری قومی بـهها و راهبردها، و پیامدها میگردشگری قومی، استراتژی

های بندی گردید. و همچنین با یافتـههای قومیتی، گردشگری بر مبنای اقوام و جامعه محلی دستهقالب دو مفهوم ویژگی
ها در چهـار قومیـت ایرانـی و در سـه نـوع های یک طرح فرا تحلیلی پتانسـیلبر پایه یافته (، که1385)پژوهش فکوهی 

های خـارجی همسـو آمده حاصل از این پژوهش با پژوهشدستای و غذایی وجود دارد. نتایج بهکاالی گردشگری، رسانه
توانـد مبنـایی بـرای رتب  رسـیده و میآمده از رهگذر فراترکیب به تائید باالی خبرگـان مـدستباشد. درکل مدل بهنمی

اهمیـت گردشـگری را نادیـده گرفـت. بسـیاری، اهمیـت  تـواننمیدر دنیـای کنـونی  درهرحالهای آتی باشد. پژوهش
اهمیت و عظمـت گردشــگری بــه منــافع  کهیدرحال؛ دانندیمشغلی  یهافرصتایجاد درآمد و  گردشگری را صرفاً در
، گردشـگری قـادر اسـت کــه بــه بهبــود شدهیزیربرنامهو توسعه  ریزیبرنامهدر صورت  گرددنمی اقتـصادی محـدود

منظور . در ادامـه بـهمنجر گردد یامنطقهاجتماعی، ارتقای سطح زندگی، رفاه عمومی، تعادل و توازن  عدالتی هاشاخص
 شده است.یابی به اهداف پژوهش پیشنهادهای ارائهدست
  بپردازند، گرددمی یغذاهای قومبستگی به منجر به کاهش دل ه بررسی عواملی که، ببازاریابان قومی. 

  مشخص  یخوب، بهاین بازاریابی گیریشکلثر در ؤتا ابعاد م، پرداخته شود بازاریابی قومیجامعی از  سازیمدلبه
 .شود

 ش اسـاس پـذیر بـر ومی،بازاریـابی قـمـدلی از  ارائـه، بـه اینترنتـی با توجه به توسعه سطح فناوری و خـدمات
 .پرداخته شودجدید  هایفناوری

 هـایشپژوه اسـت، تأثیرگذار قومیدیگری که بر نظام بازاریابی  آینده در راستای شناسایی عوامل پژوهشگران 
 .بیشتری انجام دهند

 های کشور نیز صورت پذیردارزشیابی مدل در شهرستان. 

  قومی صورت پذیرد جز غذاهایی دیگری بههاحوزهارزشیابی مدل در. 

  ها حتی در ابتدای کار که بخشی از آن هستند مواجه هاییمحدودیتخود با  هایپژوهشهمواره پژوهشگران در
. 19 یـدکوتعطیلی و بیماری ناشـی از  به خاطرعدم امکان دسترسی به برخی خبرگان . دهندینشان م نیز خود را

جدید و نـو بـودن موضـوع پـژوهش و محـدودیت . هاامهفقدان همکاری برخی از خبرگان جهت تکمیل پرسشن
فقدان وجود منابع معتبر علمی و مقاالت علمی پژوهشی بسیار انـدك . دسترسی به منابع و مقاالت در این زمینه

. با توجه به شیوع ویروس کرونا چندین بار توزیع پرسشنامه به تعویق افتاد. بازاریابی قومی و محدود در خصوص
ایـن . افتـادیمالمللی توزیع پرسشنامه مدام به تعویق ینبی هارستورانو  هاهتلهای مکرر یلیتعط لیبه دلحتی 

است که در ذیـل  ییهاتیبر روش علمی، دارای یک سری محدود مبتنی یهانیز همانند سایر پژوهش پژوهش
که در آن افراد  یریگخطای آسان دهندگان ازجملهاحتمال وجود خطای تأثیرگذار بر پاس : شودیها اشاره مآن به

به درجات و امتیاز متوسـ  در  یا خطای تمایل به مرکز که افراد را گیرندیرا در نظر م درجات و امتیاز خیلی زیاد
موارد تعمـیم دهـد  یتمامکه ممکن است یک مورد خاص را به یایا وجود اثر هاله و نمایدیپرسشنامه متمایل م

تحلیل واقع  مورد پژوهشو تأثیر آن در نتایج  بوده پژوهشگر خارج از کنترل از خطاهااین دسته  پژوهشدر این 
در . پذیر نبوده استامکان یراحتها، بهدسترسی آسان به خبرگان و جامعه هدف، برای گردآوری داده .نشده است

ممکن است افراد از پاس  ی اپرسشنامهی هاپژوهشدر . پرسشنامه بوده است هادادهی آورجمعاین پژوهش ابزار 
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موجب انحراف نتایج شـود ایـن موضـوع یـک محـدودیت  تواندیمصحیح به سؤاالت خودداری کنند و این امر 
ی هـاپژوهشمدلی برای این پژوهش نه در  کهییازآنجا. است کنترلرقابلیغو از طرف پژوهشگر  دیآیمبشمار 

ی آورجمـعو مشـکل بـود بـرای  ریگوقـتی مدل بسیار ی خارجی، وجود نداشت طراحهاپژوهشداخلی و نه در 
ی علـوم هارشـتهاز مقـاالت  هـاتمیآی مطالب بعضـی آورجمعمبانی نظری بسیار مطالب اندك بود که ما برای 

 .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 
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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. 
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 ارزیابی کیفیت کششی فضای شهری در توسعه گردشگری مذهبی

 هر زنجانمراسم عزاداری محرم ش :مطالعه موردی 
 

 ریزی شهری، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایراناستادیار جغرافیا و برنامه -1اسماعیل دویران

 
 19/08/1399تاریخ پذیرش:                                          16/04/1399تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
گردشـگری مـذهبی یکـی از انـواع  توسعه در اقتصـاد جهـانی اسـت.ترین صنایع درحالگردشگری یکی از سریع

شـود. ویژه در ایران محسـوب میهای گردشگری بهترین گونهترین و پررونقگردشگری است که در زمره قدیمی
توسـعه  پژوهش حاضر باهدف بررسی کیفیت کششی فضاهای شهری در دهه محرم شهر زنجـان و اثـرات آن در

. اهیـت کـاربردی اسـتتبیینی با م -ش از نوع توصیفیگردشگری مذهبی نگارش یافته است. روش تحقیق پژوه
ای و میدانی بوده است که در جامعه آماری گردشگران غیربومی با حجـم ها به شیوه کتابخانهروش گردآوری داده

ها با استفاده از آزمون آمـاری رگرسـیون چنـد متغیـره وتحلیل دادهیافته است. روش تجزیهمورد انجام 160نمونه 
 های خـدمات رفـاهی، مـدیریت فضـا، ایمنـی،ای و پیرسون بوده است که برای شاخصام، تی تک نمونهگبهگام

ای در گرفته است. نتایج آزمون رگرسیون، پیرسون و تی تـک نمونـهای فضا انجامانتظام و امنیت و پوشش رسانه
شـهر زنجـان از حـد هری در شهای کششی کیفیت فضای دهد شاخصگردشگران مذهبی شهر زنجان نشان می

انـد. همچنـین صورت پیوسته با همدیگر مرتب  و عملکـرد یافتهها بهشده باال بوده و این شاخصاستاندارد تعریف
ها بـر توسـعه گردشـگری مـذهبی ها از همدیگر میان اثرگذاری آندهد علیرغم جدا بودن شاخصنتایج نشان می

 ارد.دثرگذاری بیشتری بر توسعه گردشگری مذهبی شهر یکسان بوده و خدمات رفاهی مستقر در فضا ا
 

 زنجان. کشش فضا، گردشگری، مذهب، محرم، واژگان کلیدی:
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 مقدمه
نشـان از انـد کـه ایـن رقـم میلیارد نفر مسافرت کرده 1.4حدود  2018بر اساس آمار سازمان گردشگری جهانی در سال 

دترین گزارش بارومتر جدی(. Unwot,2018) داردنقاط جهان در تمامی  للیالمبینتقاضا برای گردشگری  یافزایشروندی 
میالدی نسبت  2019المللی در سه ماه نخست سال دهد تعداد گردشگران ورودی بیننشان می سازمان جهانی گردشگری
ان در سـال ر ایراست. بر این اساس رقم گردشگری خارجی ورودی به کشو رشد داشته درصد 4به مدت مشابه سال قبل 

سـازمان میـراث هـای (. این در حالی است کـه بـر اسـاس دادهUnwot,2019) میلیون نفر بوده است 4.86 برابر 2017
میلیون نفر گردشـگر  7.8( بیش از 1397)منتهی به اسفند  2019ایران در اوایل سال  دستی و گردشگریفرهنگی، صنایع

 -ای، ملی و محلی کـه دارای ابعـاد هـویتینطقهم ری در مقیاس جهانی،اند. یکی از انواع گردشگخارجی وارد کشور شده
های گذشته و حـال حاضـر جهـان ترین گردشگریترین و پررونقدینی است گردشگری مذهبی است که در زمره قدیمی

مذهبی و  ن نفر باانگیزهمیلیو 600بر اساس مطالعات سازمان جهانی گردشگری ساالنه بیش از  (.Ajit,2004:2) باشدمی
یـراث فرهنگـی، مسـازمان (. بـر اسـاس آمـار 124: 1396 مـالزم حسـینی و همکـاران،) کننـدمعنوی در جهان سفر می

بـه ایـران دارای انگیـزه سـفر  1397درصد گردشگران خارجی وارده در سال  80ایران بیش از  دستی و گردشگریصنایع
(. در گردشـگری مـذهبی 1398کشـور، دسـتی و گردشـگریفرهنگی، صنایع )سازمان میراث باشندمذهبی می -فرهنگی
ها و مراسم مذهبی عامل جذب گردشگر به مکان مورد بازدید آیین ها، مساجد، کلیسا،ها، امامزادههای نظیر زیارتگاهجاذبه
ه دارد و ع اقلیمی غلب(. این نوع گردشگری شکلی از گردشگری است که بر موان60: 1395 نژاد و همکاران،حاتمی) هستند

 ز(. جـدای ا2: 1390آبادی و وزیـری،فیض) شودبا تغییرات فصلی و تحوالت آب و هوایی تعداد آن چندان دچار تغییر نمی
طوری است کـه امـاکن مـذهبی واقـع در شـهرهای های مزبور تعداد سفرهای داخلی با مقصد گردشگری مذهبی بهداده

میلیـون نفـر را  20بر لغرا در طول سال به خود اختصاص داده و رقمی بـا مختلف مانند مشهد، شیراز، قم بیشترین زائران
و مقطعی که در شهرهای مختلف کشور برگزارشده و پذیرای  مذهبی موردی -های دینیبین، مراسمشود. دراینشامل می

 ود آورد.جـوگردشگران داخلی و حتی خارج از کشور است، توانسته است نقـش اساسـی را توسـعه فضـاهای شـهری بـه 
ه توسعه فضای شهری شده و کیفیت کششی فضا بمذهبی منجر  -آنکه کدام عوامل و شرای  وابسته به مراسم دینیحال

ای است که در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد. عواملی مانند کیفیت خدمات مورد دهد مسئلهرا تحت تأثیر قرار می
اهش یا افزایش ای ازجمله مواردی است که در کی برگزاری مراسم، پوشش رسانهارائه، امکانات اقامتی و پذیرایی، چگونگ

 ضریب جذب گردشگران جای بررسی دارد.
ویژه دسته عزاداری مسجد حسینیه و زینبیه های مهم مذهبی کشور که مراسم عزاداری شهر زنجان بهیکی از مراسم 

افتـد و خیـل ول ماه محرم در فضای شهری زنجـان اتفـاق میای هرساله در نیمه اصورت دورهاعظم زنجان است که به
افتد با یمراسم که در فضای شهری باز اتفاق م اینکند سوی خود جذب میعظیمی از جمعیت داخلی و حتی خارجی را به

سم بـه ری مراپذیرد. سطح و کیفیت برگزاتوجه به ماهیت برگزاری خود بر روی فضای شهری تأثیرگذار و از آن تأثیر می
ای و تـی، رسـانهاعی، امنیلحاظ ابعاد مختلف مانند نحوه ارائه خدمات، نحوه برگزاری مراسم، نحوه مدیریت کالبدی، اجتم

هـای شـهر که تمامی اقامتگاهطوریزیرساختی در افزایش گردشگران باانگیزه مذهبی اثرات چشمگیری را داشته است. به
ونگی رونق باشند. این مقاله باهدف بررسی چگیرای جمعیت ورودی به شهر میدر دهه اول ماه محرم با ظرفیت کامل پذ

بی را گردشگری مذهبی در شهر زنجان پرداخته و عوامل کیفی مؤثر بر کشش فضـای شـهری جهـت گردشـگری مـذه
نماید. سؤال پژوهش حاضر این است که کدام عوامل کیفی بر افزایش ضریب کشـش فضـای شـهری بـرای بررسی می

ر باشد؟ عوامل کششی فضای شهری تا چه میزان بر توسعه گردشگری مـذهبی شـهر مـؤثگری مذهبی اثرگذار میگردش
ض پژوهش بـر ها با همدیگر چگونه است؟ فرعمل نموده و این عوامل چگونه با همدیگر عملکرد یافته و نحوه ارتباط آن
 شده است. یش ضریب جذب گردشگران مذهبیاین است انسجام و یکپارچگی عوامل کششی فضای شهری منجر به افزا

شی فضای عوامل کش عوامل کششی فضای شهری توأم با همدیگر و در ارتباط با هم عمل نموده و ارتباط معناداری بین
های کششی فضای شهری بر توسـعه گردشـگری شهری در جهت ارتقاء گردشگری مذهبی وجود دارد. اثرگذاری شاخص

 باشد.های نسبی یکسان میفاوتمذهبی شهر زنجان علیرغم ت
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تأثیرگـذاری تبلیغـات  گرایانـه ادراك گردشـگران درنقـش میانجیای با عنوان ( در مقاله1397) اشرف و همکارانپور
شهر مشهد، بـا روش معـادالت سـاختاری و اسـتفاده از متغیرهـای  کالمی بر قصد سفر به مقصدهای گردشگری مذهبی

ی و و نگرش گردشگران به مقصدهای گردشگر ادراكگیری تبلیغات کالمی به این نتیجه رسید تبلیغات کالمی در شکل
تحلیل نقش عوامل رانشـی ( در پژوهشی با 1396) کند. عربشاهی و همکارانها به سفر نقش مهمی را ایفا میتصمیم آن

باهدف کاربردی و روش توصیفی و با استفاده از روش آزمـون و کششی در توسعه گردشگری مذهبی در شهر مقدس قم 
هـا در توسـعه گردشـگری شـهر بندی آنشی و کششی و اولویتعوامل انگیزشی رانای و فریدمن به تأثیر تی تک نمونه
 و گریز و استراحت بودن با خانواده ،ایمان جو خودشکوفایی هایپرداخته و به این نتیجه رسیده است که مؤلفه مقدس قم

. ار دارنددر بعد کششی، در اولویت نیازهای انگیزشی گردشگران قر های مذهبی فرهنگیو جاذبه در بعد رانشی و دسترسی
بررسی تأثیر عوامل کالبدی شهری بر توسعه گردشـگری مـذهبی )مطالعـه ای با عنوان ( در مقاله1395) آیتی و همکاران

تحلیلی با استفاده از متغیرهای عینی و ذهنی به بررسی اثرات عوامل کالبـدی در  -( به روش توصیفیموردی؛ شهر شیراز
وامل عینی نسـبت بـه عوامـل ذهنـی از تأثیرگـذاری دهد عپژوهش نشان می گردشگری شهر شیراز پرداخته است. نتایج

دو شاخص آرامش و لـذت بصـری بیشـترین تـأثیر را و  تری بر توسعه گردشگری مذهبی در شهر شیراز برخوردارندبیش
گردشـگری مقاله  (، در1394) آقاجانی و فراهانی فر .عنوان شاخصی مؤثر ردیابی نشده استکه امنیت بهاند درحالیداشته
گردشگری از نگـاه که  با روش بررسی محتوا و تحلیل متون به این نتیجه رسیده استو عوامل مؤثر بر آن  ایران مذهبی

توان آینده گردشگری مذهبی در ایران را مثبت ارزیابی کرد. درنهایت با توجـه بـه نتـایج اسالم اهمیت بسیاری دارد و می
گیـری از منظور بهرهثر بر میزان گردشگری مذهبی، راهکارها و تدابیر الزم از سوی ایران بهحاصل از برآورد اثر عوامل مؤ

عنوان یکـی از های گردشگری مذهبی جهت افزایش درآمدهای ناشی از صنعت جهانگردی مـذهبی در ایـران بـهفرصت
تحلیلی بـر نقـش  ( در1393) نی. موسوی و سلطامحصولی نفت بیان خواهد شدهای خارج شدن از اقتصاد تکبهترین راه

بـا تحلیـل شـبکه و تحلیلـی  -تحقیق توصیفیبا روش  یزدشهر گردشگری مذهبی در توسعه شهری امام زاده جعفر )ع( 
های بیشترین تأثیر و شـاخص 0.306های گردشگری مذهبی با شاخصریزی استراتژیک به این نتیجه رسیده است برنامه

( در پژوهشی 2019) . هوانگ و پیرسکمترین تأثیر را در توسعه گردشگری مذهبی امامزاده جعفر دارند 0.081مدیریتی با 
و  2014با عنوان تصور گردشگران از مقاصد گردشگری مذهبی با بررسی معابد بـودایی کشـور چـین در فاصـله دو دوره 

هـای معنـوی بـاال، فرهنگـی بـا هـایی بـودایی شـامل مقـدس باارزشبه شناسایی چهـار نـوع از تصـور از مقبره 2016
ها ادغام نمود. همچنین متوجه شد کـه ها و رستورانهای طبیعی و تجاری با مغازههای طوالنی، جذاب با ویژگیتاریخچه

دوران  .های بـودایی اسـتاختی و عاطفی شدید نسبت بـه سـایتهای شنبرداشت بازدیدکنندگان از مقصد حاوی واکنش
ای با عنوان بررسی کتابشناسی گردشگری مـذهبی بـه بررسـی ادبیـات دانشـگاهی جهـانگردی ( در مقاله2018) سانچز

های اخیـر بـه ایـن پژوهش صورت گرفته در سال 103، با بررسی WOSهای پایگاه مذهبی پرداخته و با استفاده از داده
های گردشگری مذهبی رو به توسعه بوده و در مرحلـه رشـد نمـایی قـرار دارد. کـوزاك و تیجه رسیده است که پژوهشن

(. در پژوهش خود با موضوع تأثیر رضایت گردشگر بر وجه مقصد گردشگر در مالورکای اسپانیا به ایـن 2016) رمینگنتون
وجه مقصد گردشگر متفاوت است که ایـن تفـاوت از سـطح نتیجه رسیده است که دیدگاه گردشگران داخلی و خارجی از 

( در پژوهشی به بررسی انگیزه گردشگران مـذهبی در 2015) شود. وانگ و همکارانها ناشی میفرهنگی و تحصیالت آن
کوه بودایست چین پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تجربه قبلی گردشگران بر انگیزه کسب باورهای مذهبی تأثیر 

که میزان باور مذهبی گردشگری اثر معناداری هم بر انگیزه دستیابی به باورهـای دینـی و هـم بـر عناداری دارد. درحالیم
وتحلیل مـوردی( بـا تجزیـه) نامه خود با عنوان گردشگری مذهبی در مصر( در پایان2013) گذارد. امینآرامش ذهنی می
مصر، وزارت فضای داخلی و شهروندان عادی در توسـعه و پیشـرفت های گردشگری مصر به نقش دولت اشاره به برنامه

 نظر احزاب سیاسی مذهبی درباره گردشگری مذهبی را تبیین نموده است.گردشگری مذهبی مصر پرداخته و اختالف
 



 1399 پاییز، 3، شمارۀ 7گردشگری شهری، دورۀ فصلنامه                                                                                                  84

 مبانی نظری
وظیفه و یک اقـدام  مثابه یکاند که از دیرباز در زندگی نسل بشر بهریشه گردشگری را زیارت و سفرهای مذهبی دانسته

عنوان یک نیـاز (. ازآنجاکه گردشگری بهGoeldner & Ritchie,2011:288) پسندیده، نسل به نسل ادامه داشته است
ــان ــری انس ــی و فط ــمی، روح ــهجس ــی ب ــب اله ــامی مکات ــتها، در تم ــه اس ــه قرارگرفت ــالم موردتوج ــن اس   ویژه دی

(Citi,2011:1 به همین دلیل گردشگری در پهنه )مقدس ضرورت یافته اسـت تـا در دنیـای مـدرن، ملـت  هایینسرزم
در  (.44: 1394 آقاجـانی و فراهـانی فـرد،) اسالمی نیز بتواند در رابطه بـا گردشـگری حرفـی بـرای گفـتن داشـته باشـد

سو باور مذهبی نقش دارد و از سوی دیگر این گردشگران قبل از اینکه قصد سفر داشته باشـند، گردشگری مذهبی از یک
های گردشـگری شـرط الزم بـرای ازآنجاکه جاذبـه (.140: 1396 معاون و همکاران،) های مذهبی برای سفر دارندانگیزه

توسعه گردشگری هستند و هرچند عناصر ملموس و ناملموس در کشوری بیشتر باشد شانس موفقیـت آن بیشـتر خواهـد 
گردشگری، منابع فرهنگی غنی کشورها است که مبتنی بـر ها ازجمله این جاذبه (.75: 1391 ضیایی و تراب احمدی،) بود
یابد. در گردشگری فرهنگی از منابع مختلف ملموس و ناملموس زمان گذشـته و های گردشگری فرهنگی توسعه میگونه

تم عنوان یک سیسـتوان بههای مذهبی را میعنوان نمونه آئینشود تا نیازهای گردشگران تأمین شود. بهحال استفاده می
طور کـه همـه همـان .توانند با دنیای کاملی ارتبـاط برقـرار کننـدبندی کرد، که از طریق آن مردم میمبادله بدوی طبقه

که متخصصان طوریکنند بهشده از آن نیز نقش مهمی را ایفا میهای مذهبی در جغرافیا نقش دارند، فضاهای حاصلرویه
 برند که توانسته در جذب مردم به سمت خود بسـیار مـؤثر عمـل کنـدام میعنوان فضای مقدس و آیینی ناز این فضا به

(Dora,2015.) کننـد کـه نمـایش عنوان زیرمجموعه گردشـگری فرهنگـی قلمـداد میبنابراین گردشگری مذهبی را به
رتی کـه عنوان مسـاف(. شارپلی و ساندرام گردشگری مذهبی را به42: 1397یوسفی،) ای از گردشگری فرهنگی استویژه
(. گردشـگری 111: 1395پور و همکـاران، حسـینی) دهنـدشود مفهـوم میوسیله ایمان یا دالیل مذهبی برانگیخته میبه

 (.Czernek,2016:44) کنـدمذهبی آرامش بیشتری به انسـان مـدرن هدیـه داده و نقـش تسـکین بخشـی را ایفـا می
 در عربسـتان مکـه اروپـا، در مدجوگوریـه فاطیمـا، لـورد، دارد. زیـادی اهمیت دنیا مختلف مناطق در مذهبی، گردشگری

 اهـداف بـه رسـیدن در جهـت و یـا الوهیت به نیل برای دنیا در نفر هامیلیون غیره، هرساله و هند در مال کومب سعودی،

ه بررسی گردشگران مـذهبی بـا دو گـروه مواجـ در (.49: 1394موسوی،) کنندمی بازدید مقدس هایمکان از خود روحانی
هستیم. زائران باانگیزه مسافرت و انجام امور مذهبی بدون تبعیت از اوقات فراغت و گردشگران مذهبی که ضمن زیـارت 

بـاوجود یکـی دانسـتن  (.147: 1393فیروزجائیان و همکاران،) کنندو شرکت در مراسم مذهبی از مکان دیگر نیز دیده می
تـوان جـایگزین کـرد. چراکـه در زیـارت مذهبی را با زیارت نمی زیارت با گردشگری مذهبی در برخی متون، گردشگری

رود. اما در گردشگری ممکن است یک مسلمان برای بازدیـد قصد زیارت به مکان مقدس مذهبی دین خود میکنشگر به
در گردشگری مذهبی هدف صرفاً اعمـال مـذهبی نیسـت بلکـه حضـور در  از کلیسای تاریخی به شهر دیگری سفر کند.

(. سفرهایی که در ایام خـاص Mayer,2004:78) مذهبی نیز وجود دارد -های مذهبی، مراسم مختلف فرهنگیانسکنفر
انـد مراسـم پـذیرد از ایـن جملهمنظور زیارت و یا شرکت در مراسم مذهبی در کشورها و شهرهای مختلف صـورت میبه

های عـزاداری، مراسـم زیارتگـاه فاطیمـا در ر دسـتهروی اربعین حسینی در عراق، مراسم عزاداری ساالر شـهیدان دپیاده
طورکلی گردشـگران بـه (.15-20: 1397 جـوادی،) لیسبون پرتغال، مراسم حضور در مکه و .... ازجمله این موارد هسـتند
های مذهبی، انجام اعمال دینی و مذهبی، ترویج و مذهبی، کنشگران فرهنگی هستند که برای زیارت اماکن، آثار، یادمان

(. تئـوری 38: 1396 محمدی و همکاران،) کنندهای و مراکز مذهبی جهان سفر میآموزش گذران اوقات فراغت به مکان
دهد که کارشناسان مذهبی با تطبیق دادن مذهب مکان سکونتی خود حتـی اگـر مـدرن هـم آمال مذهبی شهر نشان می

کـه سـاختار فضـای طوری(. بهZhang & Wei,2017:386) دهنـدباشد به فراینـدهای شهرنشـینی پاسـ  مناسـبی می
کننـده مذهبشـان کنند که تبیینسکونتی خود را متناسب با مذهب و اعتقادات دینی آرایش داده و از عناصری استفاده می

باشد. تجربه ذهنی گردشگری مذهبی حاصل روند پرورش اجتماعی و درونـی شـدن وجـه دینـی گردشـگری اسـت. امـا 
ای به جامعه دیگر متفـاوت آیند، از جامعهصورت درونی در میصی که در پرورش اجتماعی اولیه بهمضامین و محتویات خا

ها با عملکرد ساخت، حفظ تصویر و گسترش آن قادرند که محی  گردشگری را رسانه (.124: 1396 قنبری برزیان،) است
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 در ســطح جهــانی را موجــب شــوند پویــاتر کــرده و بــا قــرار گــرفتن بــر خطــوط تبلیغــاتی آنالیــن تــرویج گردشــگری
(Cantenier,2015:302 ویژگی مهم گردشگری مذهبی این است که فرهنگ، باورها و اعتقادات مدرن و سـنتی را بـا .)

دهد. گردشـگری مـذهبی بامعنـای روحـانی و معنـوی کند و باورها و اعتقادات گذشته را به حال پیوند میهم ترکیب می
سانتوز پنج ویژگـی را بـرای  (.Robinson,2006:65) ارضای نیاز معنوی و روحانی است همراه است و مخاطب به دنبال

های تکمیلی، سـفر بـه مقصـد مکـان برد: داوطلبانه و بدون دستمزد بودن، انگیزه دینی، انگیزهگردشگران مذهبی نام می
 (.Santos,2003:40) مذهبی و سفر به مقصد یک فریضه دینی

 

 ای گردشگری مذهبیه. ویژگی1 شماره جدول

 توضیح ویژگی گردشگری مذهبی

 ویژه با اعتقادات مذهبی قویعموم مردم به کنندگانمراجعه

 هاانگیزه
ختلف یا و ملل م قوامزیارت، انجام دادن اعمال مذهبی و مناسک دینی واجب و غیر واجب، دیدن مراسم مذهبی ا

 نایی با ادیان، ادای نذرشرکت در آن، فیض معنوی، مالقات با بزرگان دینی، آش

 یهای مذهبی و دینبدون محدودیت زمانی، اما مراجعه بیشتر در مناسبت زمان مراجعه

 مقصد
های و آیین ری مراسمرگزاباماکن دارای قداست و مقام معنوی نظیر مقبره ائمه و بزرگان، مساجد و کلیساها، محل 

 مذهبی

 تکرارپذیری
 رگاه امام رضا نظیر باویژه در مورد مکان با قداست باالارای تکرارپذیری زیاد بهبرخالف سایر انواع گردشگری، د

 ع( و کربال)

 ایینپتر در میان طبقات متوس  و بدون محدودیت، اما رایج طبقات اجتماعی و اقتصادی هدف

 ویژگی طبیعی و اقلیمی هدف
ننده ل تشدیدکعام لیمی، هرچند ممکن استبرخالف سایر انواع گردشگری، مستقل از عوامل طبیعی و شرای  اق

 باشد.

 ترین و ماندگارترین شیوه گردشگریقدیمی قدمت و پایداری

 ویژگی خاص
ن فردی، نی و ایماهای معنوی و روحی، تعمق باورهای دیعامل پیوند و تعامل ملل و مذاهب، مقام معنوی، جنبه

 محیطیسوء کمتر زیست مذهبی، آثار -نگیاندازهای فرهپیوند طبقات اجتماعی مختلف، ایجاد چشم

 63: 1395نژاد و همکاران، منبع: حاتمی

 

های گردشـگری، جـو زیرسـاخت ری است.های منطقه گردشگمنظور از عوامل کششی، ادراك گردشگران از جذابیت
گردشگری و سایر  یافتگی خدمات، مشهور بودن منطقهونقل، توسعهمکان، محی  اجتماعی، رفاه و آرامش گردشگر، حمل

گردد تا گردشگران بهتـر (. عوامل کششی منجر می112: 1395 پور،حسینی) عوامل مرتب  ازجمله عواملی کششی هستند
د در حضـور مجـد مقصد گردشگری خود را انتخاب کنند. کیفیت و تنوع عوامل کششی الگویی است که گردشگران را به

ضـا، فیت عزاداری، کیفیـت مکـانی و محیطـی ففیت برگزاری مراسم، کیسازد. در گردشگری مذهبی کیمکان ترغیب می
باشـد. ر میای، پذیرایی، اسکان مذهبی در انتخاب و حضور مجدد اثرگـذاکیفیت خدمات مختلف بهداشتی، درمانی، رسانه

شگری دارد ردمقصد گ باوجوداینکه در گردشگری مذهبی عوامل معرفتی، دینی و اعتقادی تأثیرگذاری بیشتری در انتخاب
توانـد رضـایت خـاطر فضـایی می -حال عوامل روانی ناشی از فضای معنوی گردشگری همراه باکیفیت مکـانیولی بااین

قصـد متر کرده و منجر به ایجاد خاطره معنوی و روحی مطلوب از حضور در گردشگران از فضای گردشگری را محسوس
 شده و به بازتولید گردشگری منجر شود.

 
 هشپژو روش

های کششی فضای شهر زنجان در مراسـم مزبـور تحلیلی به بررسی عوامل و شاخص -پژوهش حاضر به روش توصیفی
ها در پژوهش به شیوه پرداخته و نقش این عوامل در توسعه گردشگری مذهبی را تبیین نموده است. روش گردآوری داده

های پـژوهش از مطالعـات وین مبـانی نظـری، شـاخصکـه جهـت تـدطوریباشـد. بهای، اسنادی و میدانی میکتابخانه
ها اسـتفاده گردیـد. جهـت بـه دسـت آوردن اطالعـات محـدوده نامه و پژوهشای در غالب کتب، مقاالت، پایانکتابخانه

شده است. بـا توجـه بـه اینکـه جامعـه آمـاری نامه استفادهموردپژوهش نیز از روش میدانی با چارچوب مشاهده و پرسش
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شـده غیر ساکن شهر زنجان( حاضر در مراسم را شامل می) حدود و نامعلوم و شامل تمام گردشگران غیربومیپژوهش نام
است. لذا به دلیل عدم وجود اطالعات مناسب در خصوص تعداد گردشگران وارده و نامعلوم بودن حجـم جامعـه، از روش 

نامه، ا اسـتفاده از فرمـول زیـر و لیکـرت بـودن پرسـشکه بطوریتعیین حجم نمونه در جامعه نامعلوم استفاده گردید. به
و  %95سطح اطمینان  نیهمچن .. این مقدار بیشینه انحراف معیار استستفاده شدا 66/0قدار و از م انحراف معیار آن برابر

 .در نظر گرفته شد 01/0دقت برآورد 
  
 
 

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

 
نمونـه  160نامه تکمیـل شـد. از ایـن تعـداد نمونه بوده که در قالب پرسـش 170آمده برابر با تدسلذا حجم نمونه به

 4 ها پژوهش با توجه به مطالعات صورت گرفتـه دراطمینان بررسی گردیده است. شاخصطور کامل و قابلنامه بهپرسش
افزایـی و مـدیریت )انسـجام نهادهـا، هم (نونقل، بهداشت و درماپذیرایی، اسکان، پارکینگ، حمل) بخش خدمات رفاهی

 انتظـامی -نظـم عملکـردی(، خـدمات ایمنـی ضـایی،ف -هماهنگی نهادها، مشارکت نهادها، نظم زمـانی، نظـم مکـانی
خـدمات  سازی معابر، کنترل انتظامی و حضور مأمورین، کنترل امنیتی محسوس و نامحسوس، کنترل ترافیـک( ومناسب)

ای ای خبرگـزاری، پوشـش رسـانهای، حضور خبرنگاران، پوشش و انتقال رسـانهشت مداوم رسانهبردا) تبلیغاتی -ایرسانه
(. 2 جـدول) بندی و موردبررسـی قـرار گرفـتتقسـیم (آرایی بصری، طراحی فضای دیـداریهای تلویزیونی، صحنهشبکه
بـرای پاسـ  سـؤال ) ایری تی تک نمونهپیاده شده و با استفاده از آزمون آما SPSSافزار شده در نرمآوریهای جمعداده

هـا بـر آن ها با همدیگر و اثـرعواملی کیفی مؤثر بر گردشگری مذهبی( آزمون پیرسون )برای سؤال نحوه ارتباط شاخص
( بـر توسـعه گردشـگری مـذهبی هامیـزان اثرگـذاری شـاخص گام )برای تبیین سـؤالبههم(، رگرسیون چند متغیره گام

کارگیری نامه حاصـل مطالعـات نظـری و بـها صورت پذیرفت. روایی متغیرهای مورداستفاده پرسـشهوتحلیل دادهتجزیه
مستندسـازی شـده اسـت.  2 دولصـورت خالصـه در جـکه به متغیرهای پژوهش توس  پژوهشگران مختلف بوده است،

های شـاخص ای مجمـوعاخ برهمچنین پایایی پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ به دست آمد. مقدار آلفای کرونب
 68/0برای مـدیریت فضـا  71/0باشد. این مقدار برای شاخص خدمات رفاهی فضا برابر با می 77/0ابزار پژوهش برابر با 

باشد که نشان از مطلوبیـت نسـبی پایـایی می 76/0ای برابر و پوشش رسانه 85/0خدمات ایمنی، انتظامی و امنیتی برابر 
 باشد.ابزار پژوهش می
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 های کیفیت کششی فضای شهری در توسعه گردشگری مذهبیهای و گویه. مستندسازی شاخص2 شماره جدول
 شاخص گویه 2012 1398 2015 1395 1395 1390 2017 1397 1394 1395 2005 1394 1394

 نژادحاتمی راندفری سلطانی آیتی
 میرنجف
 موسوی

 ژانگ پیرعلی
ضرغام 
 بروجنی

 عربشاهی
پیری 
 عقدایی

 کوبان میرآبادی کانتیمیر
خدمات 
 پذیرایی

 خدمات
رفاهی 
 فضا

 
* 

- - - 
 
* 

- - - * - - - * 
خدمات 
اسکان 
 مسافران

* - - - * - - - * - - - * 
خدمات 
 پارکینگ

*    *    *    * 

خدمات 
ونقل و حمل

جابجایی 
 مسافر

 
* 

   *    * *   * 

خدمات 
بهداشت و 
نظافت 
 محی 

*    *    * *   * 
خدمات 
درمان و 
 سالمت

*     *  *      
انسجام 
عملکردی 
 نهادها

 مدیریت
 فضا

*     *  *      
هماهنگی 
 نهادها

*     *  *      
مشارکت 
 نهادها

*     *  *      
 -نظم زمانی
مکانی 
 هامراسم

*     *  *      

نظم 
عملکردی 
کالبدی 
 هافعالیت

*     * * *      

 آرایش
 -مکانی
فضایی 
ها و فعالیت
 مراسم

  * *         * 
سازی مناسب
 معابر

خدمات 
 ایمنی،
انتظامی 
و امنیتی 
 فضا

*      *       
چیدمان 
 مبلمان

*  * *          
کنترل 
 انتظامی

 * 
 
 

 *      * *  

پوشش 
ای رسانه
های شبکه

 مجازی

پوشش 
 ایرسانه
فضا 
 شهری

 *   *      * *  
ش پوش
ای رسانه

 خبرنگاران

 *   *      * *  
پوشش 

 ای صدارسانه

 *   *       *  
پوشش 
ای رسانه
 سیما

 *   *      * *  
برداشت 
 مداوم

 *   *      * *  
پوشش 

 ای ملیرسانه

 *   *      * *  
پوشش 
ای رسانه
 المللیبین

 *   *  *    * *  
آرایی صحنه
 -بصری
 نمایشی
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 دوده موردمطالعهمح
ر عنوان مرکز استان در نیمه شمال غربی کشور واقع گردیده است. این شـههزار نفر به 430 برشهر زنجان با جمعیت بالغ
بیـت پیـامبر اکـرم واسته از مکتب تشیع در برگزاری اعیاد و مراسم مختلـف اهلاسالمی بر خ -با توجه به اعتقادات دینی

هـا در مسـاجد عزاداری هـا،ی است. مراسم عزاداری ماه محرم این شهر و برگـزاری هیئت)ص( دارای شهره ملی و جهان
ون، احمدیه و عصر تاسوعا، زینبیه اعظم، فاطمی حسینیه اعظم( در) های عزاداری یوم العباسمختلف شهر، برگزاری دسته

اداری سـاده، به دلیل مراسم عز فته وو شعور حسینی لقب گر عنوان شهر شورمانند آن منجر گردیده است که این شهر به
با حضور وزیر فرهنـگ و ارشـاد  1387عنوان دهمین میراث فرهنگی کشور در اسفندماه سال آالیش و انبوه، بهخاص، بی

ان نمـاد اشورا زنجـعاسالمی ثبت شود. دسته عزاداری حسینیه اعظم در عصر تاسوعای حسینی و زینبیه اعظم در فردای 
 -باشـد. ایـن مراسـم دینـیمندی و عرض ارادت به سیدالشهدا و اصـحاب آن میاز مردم برای بهرهحضور خیل عظیمی 
صـورت پیوسـته، باشد کـه عمـدتاً بههای دیگر و خارج از کشور میشمار گردشگران استانی، استانآئینی شاهد حضور بی

ای، گردشگران بیشتری را به شـهر چهره و رسانهراسم حضور یافته و هرساله با تبلیغات چهره به ای و مکرر در این مدوره
های مجازی، دیداری و نوشتاری، شـاهد پخـش که این مراسم عالوه بر بازتاب گسترده در رسانهطوریکنند. بهدعوت می

 های ملی و خارجی تلویزیونی است.زنده مراسم از شبکه
 

 
 محدوده برگزاری مراسم در شهر زنجان نقشه .1 شماره شکل

 

 هاث و یافتهبح
درصـد  83سـال اسـت کـه  45دهد که میـانگین سـنی گردشـگران های عمومی پژوهش نشان مینتایج حاصل از یافته

دهندگان گردشـگران درصد پاسـ  58شده حدود نمونه بررسی 160باشند. از تعداد درصد زن می 17دهندگان مرد و پاس 
های صـد از اسـتاندر 10البـرز، درصـد تهـران و  11جوار،های همندرصد استا 13بومی استان )غیر ساکن شهر زنجان(، 

باشـند. بـه لحـاظ درصد نیز گردشگران خارج از کشـور ماننـد ترکیـه، آذربایجـان، عـراق، پاکسـتان می 8جوار و همغیر
ز صـد بـاالتر ادر 43درصـد دیـپلم و  44سوم راهنمـایی(، ) درصد گردشگران دارای تحصیالت زیر سیکل 15تحصیالت 
درصد دارای شغل  53صورت گروهی یا خانوادگی در مراسم حاضرشده و بیش از درصد گردشگران به 90باشند. دیپلم می
گران خارج از استان روز بوده که این تعداد برای گردش 65/1ای ماندگاری در شهر زنجان اند. میانگین تعداد روزهآزاد بوده

مندی باشد. تعداد دفعات حضور گردشگران در شهر زنجان جهت بهرهروز می 3روز و برای گردشگران خارج از کشور  5/2
 بار است. 5/7طور میانگین از مراسم مذهبی نیز به

ها کششـی و در جهت بررسی سؤال تأثیرگذاری عوامل کششی فضای شهری در گردشگری مذهبی، ارتباط شـاخص
ی، و یکپارچگی فضای شهری در توسـعه گردشـگری مـذهب ها در گردشگری مذهبی با فرض انسجاممیزان اثرگذاری آن

ها در توسعه گردشگری مـذهبی های کششی فضای شهری و میزان اثرگذاری آنارتباط پیوسته، مرتب  و معنادار شاخص
 یده است.گام استفاده گردبهای، پیرسون و رگرسیون چند متغیره گامشهر زنجان از مدل آماری تی تک نمونه
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درصـد نشـان  95های چهارگانه در سطح اطمینـان ای برای شاخصکارگیری آزمون تی تک نمونهز بهنتایج حاصل ا

که امکانات طوریباشد. بهباالتر می (:Test value 3شده )های چهارگانه از حد استاندارد تعییندهد میانگین شاخصمی
ای فضـای شـهری بیشـترین مات پوشش رسـانهها کمترین برخورداری و خدو خدمات رفاهی در مقایسه با دیگر شاخص

های چهارگانه برابر درصد برای شاخص 95آمده ضریب اطمینان دستباشد. سطح معناداری بهسطح برخورداری را دارا می
شـود. بررسـی آمده ثابت میدست، معناداری میانگین به05/0باشد که با توجه به پایین بودن از مقدار می:Sig 000/0با 

ونقل و جابجایی مسافر دهد در شاخص خدمات رفاهی، متغیرهای ارائه خدمات و خدمات حملها نشان میشاخص درونی
شده اسـت. تر از حد استاندارد تعیینسازی پایینو در شاخص کنترل ایمنی، انتظامی و امنیتی متغیر کنترل ترافیک و روان

ه ونقل مسافر منجر به افت کیفیت خدمات رفـاهی شـدملدهد ضعف خدمات پارکینگ عمومی و حاین موضوع نشان می
های باشـد. بـا توجـه بـه بـاال بـودن شـاخصمی 3.75های موردبررسی درمجموع میانگین شاخص (.4 و 3 جدول) است

لحـاظ تعـداد  (، ضریب جذب گردشگری مذهبی با:3test valuچهارگانه کیفیت کششی فضای شهری از حد استاندارد )
 باشد.توسعه میدشگران در مراسم مذهبی درحالدفعات حضور گر

 

 های کشی فضای شهری در توسعه گردشگری مذهبیای شاخص. نتایج آزمون تی تک نمونه3 شماره جدول

3Test Value = 

 هاشاخص

 

t 

 

df 

 

Sig. (2-tailed) 

 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

 1495/0 0275/0 0885/0 005/0 159 866/2 رفاهی خدمات

 8432/0 7360/0 7896/0 000/0 159 085/29 مدیریت فضا

 8958/0 7855/0 8406/0 000/0 159 092/30 ایمنی، انتظام و امنیت

 3112/1 1982/1 2547/1 000/0 159 870/43 ای فضارسانه پوشش

 7796/0 7072/0 7437/0 000/0 159 547/40 مجموع

 

 ای متغیرهای کشی فضای شهری در توسعه گردشگری مذهبی. نتایج آزمون تی تک نمونه4 شماره جدول 

 متغیرها هاشاخص

3Test Value = 

t df 
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

خدمات 
 رفاهی

 63/0 47/0 55/0 000/0 159 940/13 پذیرایی خدمات

 24/0 03/0 14/0 012/0 159 533/2 گردشگران اسکان

 -05/1 -25/1 -15/1 000/0 159 -861/21 شهر در پارکینگ خدمات

 -24/0 -51/0 -38/0 000/0 159 -565/5 مسافر جابجایی خدمات

 69/0 52/0 61/0 000/0 159 929/13 محی  نظافت و بهداشت

و  درمانی خدمات ارائه
 سالمت

594/22 159 000/0 76/0 70/0 83/0 

 مدیریت
فضای 
 شهری

 82/0 67/0 74/0 000/0 159 120/19 مراسم عملکردی انسجام

 91/0 80/0 86/0 000/0 159 775/30 نهادها هماهنگی

 04/1 91/0 98/0 000/0 159 810/31 نهادها مشارکت

 06/1 85/0 96/0 000/0 159 416/17 مراسم مکانی-زمانی نظم

 کالبدی عملکردی نظم
 هافعالیت

941/7 159 000/0 51/0 39/0 64/0 

 79/0 60/0 69/0 000/0 159 286/14 مراسم فضایی -مکانی آرایش

خدمات 
ایمنی، 
 انتظامی
 و امنیت
فضای 
 شهری

 48/0 30/0 39/0 000/0 159 693/8 معابر سازیمناسب

 70/0 54/0 62/0 000/0 159 592/14 مبلمان چیدمان

 34/1 16/1 25/1 000/0 159 777/28 انتظامی کنترل

 78/1 63/1 71/1 000/0 159 236/47 امنیتی کنترل

 -/03 -22/0 -13/0 013/0 159 -502/2 ترافیک -ایمنی کنترل
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پوشش 
 ایرسانه

 فضا شهری

 31/1 09/1 20/1 000/0 159 188/21 ایرسانه مداوم برداشت

 12/1 91/0 02/1 000/0 159 025/19 مجازی هایشبکه شپوش

 ایرسانه پوشش حضور
 خبرنگاران

025/19 159 000/0 02/1 91/0 12/1 

 58/1 43/1 51/1 000/0 159 989/37 صدا ایرسانه پوشش

 78/1 63/1 71/1 000/0 159 236/47 سیما هارسانه پوشش

 سطح در ایرسانه پوشش
 ملی

491/77 159 000/0 89/1 85/1 94/1 

 سطح در ایرسانه پوشش
 المللیبین

638/37 159 000/0 56/1 47/1 64/1 

 23/0 04/0 14/0 005/0 159 856/2 نمایش بصری آرایش صحنه

 

ها از آزمون پیرسون استفاده گردیـد. نتـایج ها با همدیگر و میزان اثرگذاری و اثرپذیری آنجهت تبیین رابطه شاخص
د. ارتباط معنـادار بـا همبسـتگی مثبـت دار شهریدیریت فضای دهد شاخص خدمات رفاهی با شاخص مان میآزمون نش

یابد. شـاخص مـدیریت فضـا که با افرایش کیفیت مدیریت فضای شهری شاخص خدمات رفاهی نیز افزایش میطوریبه
شـش شاخص پو ی و امنیتی وتظامان ضمن ارتباط و همبستگی با شاخص خدمات رفاهی با هر دو شاخص خدمات ایمنی،

ای ارتبـاط معنـادار بـا دار :05/0P-valueدرصد با مقدار سـطح معنـاداری کمتـر از  99و  95نان ای در سطح اطمیرسانه
ای در ارتبـاط باشد. درنهایت شاخص خدمات ایمنی، انتظامی و امنیتی نیز با شـاخص پوشـش رسـانههمبستگی مثبت می

تـوان گفـت از نتـایج می (. با توجه به5باشد )جدول درصد می 99ستگی مثبت با سطح اطمینان معنادار بوده و دارای همب
جز شاخص خدمات رفاهی که صرفاً با شاخص مدیریت فضا در ارتبـاط و همبسـتگی اسـت مـابقی ها، بهمجموع شاخص

باشـند. بنـابراین بـر همدیگر میدرصد دارای همبستگی مثبت و ارتباط معنادار با  99یا  95ها در سطح معناداری شاخص
ها با همدیگر دارای ارتباط معنادار، پیوسـته و مـرتب  بـه هـم بـوده و بـا طورکلی شاخصاساس نتایج آزمون پیرسون، به

 یابند.همدیگر عملکرد می
 

 نتایج آزمون پیرسون سنجش کیفیت کششی فضای شهری در توسعه گردشگری مذهبی .5 شماره جدول

 ایرسانه خدمات انتظامی -امنیتی خدمات مدیریتی خدمات رفاهی اتخدم آماره شاخص

 خدمات رفاهی
Pearson Correlation 1 483/0 (**) 106/0- 136/0- 

Sig. (2-tailed) . 000/0 182 088/0 

N 160 160 160 160 

 مدیریت
 فضای شهری

Pearson Correlation 483/0 (**) 1 223/0 (**) 291/0 (**) 

Sig. (2-tailed) 000/0 . 005/0 000/0 

N 160 160 160 160 

خدمات ایمنی، 
 انتظامی
 و امنیت

 فضای شهری

Pearson Correlation 106/- 223/0 (**) 1 570/0 (**) 

Sig. (2-tailed) 182/0 005/0 . 000/0 

N 160 160 160 160 

 ایپوشش رسانه
 فضا شهری

Pearson Correlation 136/0- 291/0 (**) 570/0 (**) 1 

Sig. (2-tailed) 088/0 000/0 000/0 . 

N 160 160 160 160 

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

 

گام بـهها بر توسعه گردشگری مذهبی شهر زنجان از رگرسیون چند متغیره گامبرای سنجش میزان اثرگذاری شاخص
(، مدیریت فضا و R2:596/0درصد ) 60حدود شهری  فضایدهد، شاخص مدیریت ج حاصل نشان میاستفاده گردید. نتای

 90یتـی و مـدیریت فضـا امن (، خدمات رفاهی، ایمنـی، انتظـامی،R2:828/0درصد ) 83خدمات ایمنی، انتظامی و امنیتی 
ذکر اسـت کننـد. شـایانجیـه میواریانس متغیر وابسته توسعه گردشـگری مـذهبی را تبیـین و تو از (،R2:907/0درصد )
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 (.6جدول اند )( متغیر وابسته گردشگری مذهبی را تبیین کردهR2:000/1) درصد 100های چهارگانه تواما مجموع شاخص

 

گام تبیین متغیر وابسته گردشگری مذهبی و متغیرهای چهارگانه کشش فضای به. نتایج رگرسیون چند متغیره گام6 شماره جدول

 شهری

Model R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R 
Square 

Change 

F Change df1 df2 
Sig. F 
Chang

e 

1 
772/0 

(a) 
596/0 594/0 14783/0 596/0 261/233 1 158 000/0 

2 
910/0 

(b) 
828/0 825/0 09692/0 231/0 555/210 1 157 000/0 

3 
952/0 
© 

907/0 905/0 07135/0 080/0 756/133 1 156 000/0 

4 
000/1 

(d) 
000/1 000/1 00000/0 093/0 

000/
21608801759912500 

1 155 000/0 

a Predictors: (Constant), مدیریت فضا 

b Predictors: (Constant), امنیتیایمنی،  خدمات ,مدیریت فضا  انتظامی -

c Predictors: (Constant), افض مدیریت ایمنی، خدمات , فضا رفاهی خدمات ,انتظامی -امنیتی   

d Predictors: (Constant), و انتظام ، ایمنی،مدیریت فضا فضا رفاهی خدمات ,امنیت  فضا ایرسانه پوشش ,  
0/2160880175991200 

نشـان  ر توسـعه گردشـگری مـذهبیدبرای ارزیابی کیفیت کششی فضای شهری  های بکار برده شدهدر کلیت آماره
 دهد:می

 ( 3شـده )عـدد از حد اسـتاندارد تعیین 74/0های کششی فضای شهری زنجان با اختالف میانگین مثبت شاخص
 تر است.ها برای ایجاد شرای  مطلوبباالتر بوده و ولی نیازمند توسعه زیرساخت

 سـتاندارد را داشـته و المللی بیشـترین اخـتالف از اای ملی و بینهای کششی فضا، پوشش رسانهدر بین شاخص
 باشد.می 25/1شده برابر با که اختالف آن از حد میانگین تعیینطوریدهد بهتری را نشان میوضعیت مطلوب

 ونقل و غیره منجر گردیده است که مقـدار اخـتالف از ها مانند پارکینگ، اسکان، پذیرایی، حملضعف زیرساخت
که در دو طوریبه شده قرار بگیرد.رزی حد تعیینملبه  در 08/0تالف شده کم شده و با داشتن اخاستاندارد تعیین

شـده عیینتسـتاندارد متغیر پارکینگ و خدمات جابجایی مسافر مقدار اختالف میانگین منفی شده و کمتر از حـد ا
 ناپذیر فضای شهری است.ونقل ضرورت اجتنابهای رفاهی و حملباشد. لذا توجه به زیرساختمی

 ت پایین حد جز سه متغیر کنترل ایمنی و ترافیک، خدمات جابجایی مسافر و پارکینگ در وضعیتغیرها بهدر بین م
 ونقل شهر زنجان در پشتیبانی از مراسم را دارد.اند که نشان از ضعف خدمات حملاستاندارد قرارگرفته

 یکـدیگر  ط معنـادار بـوده و بـادرصد دارای ارتبا 95های موردبررسی عمدتاً با یکدیگر در سطح اطمینان شاخص
ها منجـر بـه افـت ها به همدیگر را نشان داده و افت کیفـی شـاخصاند. این امر وابستگی شاخصعملکرد یافته

 شود.ساز میکیفی ظرفیت کششی فضای شهری را سبب

 ی درصـد گردشـگر 60طور جداگانـه بـیش از های کششی فضا بهبر اساس نتایج رگرسیون چند متغیره، شاخص
کننـده های تبیینکـه واریـانس مجمـوع شـاخصطوریباشند. بهمذهبی را تبیین نموده و اثرگذار بر همدیگر می

 باشد.درصد می 100گردشگری مذهبی 

 های چهارگانه کششی فضا بر شاخص توسعه گردشگری مـذهبی در رگرسـیون بررسی میزان اثرگذاری شاخص
 37یش از بـوده و عمدتاً بر توسعه گردشگری معنادار و نزدیک به هم ها بچند متغیره نشان داد که تأثیر شاخص

حال بیشترین اثر مربوط به شاخص خدمات رفاهی است باشند. باایندرصد بر توسعه گردشگری مذهبی مؤثر می
های دیگر مشهود بود. ضروری است شاخص های باال نیز ضعف این شاخص در مقایسه با شاخصکه در بررسی
 د.های مشخص بهبود یاباهی فضای شهری مورد بازبینی قرارگرفته و با تهیه راهبرها، برنامهخدمات رف
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 گیرینتیجه
فرهنگ بـر خواسـته از اعتقـادات  انتقالعنوان نوعی از صنعت گردشگری نقش مهمی را در مطالعه گردشگری مذهبی به

گـذارد. ایـن نـوع ادی، فرهنگی و محیطی برجای میدینی جامعه داشته و اثرات چشمگیری را در فضای جغرافیایی، اقتص
درصـد  40گردشگری به دلیل ماهیت تقدس مآبانه و التقاطی خود با مباح  دین و مذهب، توانسته است انگیزه بـیش از 

درصد گردشگران ساالنه را به  80گردشگران جهانی را به خود اختصاص داده و در کشورهای اسالمی مانند ایران بیش از 
های اخیر بر مباح  گردشـگری مـذهبی نشـان از های دانشگاهی در سالاختصاص دهد. تمرکز مطالعات و پژوهش خود

ریزی بر آن را بیشتر نمایان ساخته است. در این تغییر روند و ساختار توجه به این نوع از گردشگری بوده و ضرورت برنامه
ریزی بـرای ارتقـاء سـطح ها در مقیاس شهری و برنامـهراستا بررسی فضاهای گردشگری مذهبی، ظرفیت و کشش فضا

منـدی گردشـگران الزم و اساسـی کیفی و کمی فضاها جهت ایجاد فضای مناسب توأم با آسایش و مطلوبیت بـرای بهره
است. این پژوهش باهدف بررسی عوامل تأثیرگذار کششی فضای شهری بر جذب گردشگر مذهبی در دهه محـرم شـهر 

های کششی فضای شهری در شهر زنجان از حد استاندارد دهد: میانگین شاخصایج مطالعات نشان میزنجان پرداخت. نت
های شـاخص در باشـد.( باالتر بوده و همین عامل در افزایش گردشگر بـا نیـت مـذهبی تأثیرگـذار می3شده )عدد تعیین

کیفیت ازنظر گردشگران بوده است.  ها از مراسم مذهبی شهر زنجان بیشترینکیفیت کششی فضای شهری پوشش رسانه
های مجازی، نوشتاری، دیداری و شنیداری در زمان مراسم و فضای شهری در شبکهای همتبلیغات و پوشش مداوم رسانه

المللی منجر به ایجاد حس حضور در مبدأ شده و گرایش به حضور فیزیکـی در مقصـد قلمرو جغرافیایی محلی، ملی و بین
مورد از حد  22شهر متغیر کششی فضای  25ای، از اساس نتایج آماره تی تک نمونه بر را باالبرده است.عنوان گردشگر به

فضـای پارکینـگ و توقفگـاه خـودرو  کمبـود باشـند.قبول میاستاندارد باالتر و همه متغیرها دارای سطح معناداری قابـل
همچنین ضـعف کنتـرل ترافیـک منجـر بـه افـت  گردشگران، کمبود و افت کیفی سیستم حمل نقل و جابجایی مسافر و

ریزی و اصـالح و تـأمین کیفیت کششی فضای شهری در تأمین خدمات رفاهی گردشگران شده اسـت. ضـرورت برنامـه
جـوار های همونقـل از اسـتاندولتی، تأمین ناوگان حمل -موارد یادشده مانند استفاده از فضای ادارات و نهادهای عمومی

های کیفیت کششی فضای شهر با همدیگر شاخص غالب رصد و کنترل هوشمند ترافیک الزامی است.صورت مقطعی و به
ها بـا همـدیگر معنـادار و در جهـت مثبـت که همبسـتگی شـاخصطوریاند بهدر ارتباط بوده و با همدیگر عملکرد یافته

های کیفیـت کششـی شاخص دارد. هابین صرفاً شاخص خدمات رفاهی همبستگی کمتری با سایر شاخصباشد. دراینمی
ها بـر طور یکسان بر گردشگری مذهبی اثرگذار بوده است اختالف فاصـله میـزان تأثیرگـذاری شـاخصفضای شهری به

حال خدمات رفاهی در فضای شهری بیشترین اثرگذاری بر گردشگری مـذهبی را باشد. بااینگردشگری مذهبی اندك می
درصد واریانس متغیر وابسـته گردشـگری  100طور یفیت کششی فضای شهری بههای چهارگانه کخواهد داشت. شاخص
دهـد باشـد. ایـن امـر نشـان میشده معنـادار میها در سطح اطمینان تعریفاند و ضرایب تعیین آنمذهبی را تبیین کرده

یب تعیین را بـاالبرده و ضر ها مقدارکننده گردشگری مذهبی شهر بوده و ارتقاء هر چه بیشتر آنهای مزبور توجیهشاخص
های یـت بررسـی شـاخصدرنها ها را کاهش داده، گردشگری مذهبی را تقویت خواهد کـرد.اختالف فاصله میان شاخص

شـده در فضـای شـهری دهد که گردشگران مذهبی نسبت به خدمات ارائهمزبور در مراسم مذهبی شهر زنجان نشان می
دهـد گردشـگران های آتـی را دارنـد. مطالعـات نشـان میمجدد در سال احساس رضایت نسبی داشته و تمایل به حضور

باوجود نیت و قصد مذهبی حضور در مراسم، در مواجه باکیفیت مناسب خدمات فضای شهری احسـاس لـذت و آسـایش 
ت نمایند. بررسی تطبیقی مطالعه حاضر با مطالعات پیشـین صـورخاطر نموده و فضای معنوی و روحانی را بیشتر حس می

عنوان نمونـه در پـژوهش های قبلی است. بـهراستا با یافتههای پژوهش حاضر متناظر و همدهد که یافتهگرفته نشان می
باشد. در پژوهش حاضر نیز دیداری و شنیداری( اثرگذار بر توسعه گردشگری می) یکالم( تأثیر تبلیغات 1397اشراف )پور 

المللی بر توسعه گردشگری مذهبی شهر زنجان مؤثر بـوده در سطح ملی و بین ای گستردهتوجه به رسانه و تبلیغات رسانه
( نیز عوامل عینی اثرگذار بیشتری در مقایسه بـا عوامـل ذهنـی بـر توسـعه 1395همکارانشان )است. در پژوهش آیتی و 

ه عناصـر چیـدمانی پژوهش حاضر نیز توجه ب در گردشگری شیراز داشته و عوامل بصری نقش مؤثری را ایفا نموده است.
های شهری( آرایش و پیراش فضای گردشگری، نمایش بصری مناسب مراسم و توجـه بـه عناصـر مشـهود و المانفضا )
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( بـه 1393) یسلطانرؤیت عینی اثرگذار بر توسعه گردشگری بوده است. علیرغم اینکه در پژوهش میرنجف مسوی و قابل
گردشگری شهر یزد اشاره گردیده است، در پژوهش حاضر بایـد اذعـان  های مدیریتی در توسعهتأثیرگذاری کمتر شاخص

های مدیریتی فضا مانند انسجام، مشارکت و یکپارچگی عملکردی برگزاری مراسم، اثرگذاری بیشـتری نمود تأثیر شاخص
بودایی چین  اثر خدمات رفاهی بر گردشگری معابد ( که2019) یرسپمانند پژوهش هوانگ و را توسعه گردشگری دارد. به

عنوان ضعف اصـلی داند در پژوهش حاضر نیز خدمات رفاهی مورد ارائه به گردشگران بهرا مؤثر در توسعه گردشگری می
ناپذیر لحاظ شده است. در پژوهش مـالزم توسعه گردشگری مذهبی شهر زنجان لحاظ شده و ضرورت تقویت آن اجتناب

مراکز اقامتی و رفاهی در توسعه گردشگری مذهبی مشهد اشاره گردیده و  ( بر لزوم توجه به1396همکارانشان )حسینی و 
شده است. در پژوهش حاضر نیز توجـه بـه خـدمات رفـاهی ماننـد خـدمات اسـکان، پـذیرایی از متغیرهـای اولویت داده

عف رضـایت ( نیز ض1396) ای پیشنهاد گردیده است. همچنین در پژوهش یوسفیموردبررسی بوده و به آن اولویت توسعه
شده و شکاف بین اهمیت و رضایت از خدمات رفاهی و کیفیت خدمات مورد ارائه برای گردشگران شهرستان بیرجند اشاره

شده است. در پژوهش حاضر نیز موضوع میزان و نحوه ارائه خدمات رفاهی و خدمات پشتیبانی برای گردشگران آن حاصل
 وم توجه به آن تأکید شده است.های مرزی حد متوس  قرار داشته و لزدر لبه
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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 descriptive-

analytical 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 lower-

development conditions in terms of tourism potential. 
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 بیرجند شهرستان های گردشگریسنجش و ارزیابی توان
 

 ری دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرانریزی شهاستادیار جغرافیا و برنامه - 1اصغر عبدالهیعلی

 ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرانکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه -مسلم قاسمی 

 ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرانکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه -مهدی مرادی 

 
 20/08/1399تاریخ پذیرش:                                             17/04/1399تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
 و هـادولت توجـه دارد هک ییایزام لیدل به و است شده برخوردار ایالعادهفوق تیاهم از امروزه یگردشگر صنعت

ردشـگری گ هـایتوان، سنجش و ارزیـابی باهدفاین تحقیق  .است ردهک جلب خود به را یمحل و یمل مسئوالن
-ری یـرا پـ -رینارد  هاییکتکنتحلیلی و با استفاده از  -روش توصیفی  برتکیهکه با  باشدمیشهرستان بیرجند 

شاخص ست که احاکی از آن  آمدهدستبه. نتایج باشدمیکوپراس و کپلند به دنبال دستیابی به این مهم  -وایکور 
. در بررسـی باشـدیمنـارد و وایکـور بهتـرین وضـعیت را دارا در هر دو تکنیـک ری« و بناهای تاریخی آثارتعداد »

وان ت ازنظراول تا سوم را  هایجایگاهنیز مشخص گردید که بیرجند، خوسف و محمد شهر  موردبررسی هایگزینه
هرسـتان، شـهر بیرجنـد، نتیجه گرفت در سـطح ش توانمی درمجموع. اندبرگرفتهگردشگری شهرستان بیرجند در 

 در پـی نتـایج. باشـندمی فرو توسعه، میان توسعه و ورا توسعه هایوضعیتشهر به ترتیب دارای  خوسف و محمد
و...، توسـعه  ونقلحملکانات اقامت، از جمله ام هازیرساخت تیفیک شیافزامشتمل بر  پیشنهادهایی، آمدهدستبه

هـت جشـارکت در دم منطقـه بـه ممـر قیو ... در منطقه، تشو یورزش ،یحیتفر ،یاستراحتگاه ،یامکانات بهداشت
 تأسیسـاتث در احـدا یمشارکت بخش خصوص از، استفاده یگردشگر التیو تسه زاتیتجه ،هازیرساختتوسعه 
 .گرددمیارائه  منطقه یگردشگر

 

 یرجند.گردشگری، توسعه پایدار، رینارد، پریرا، وایکور، کوپراس، کپلند، بواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
 شـهرها. شوندمیسوب مح یمهم یگردشگر مقاصد غالباً ،یفرهنگ و یخیتار هایجاذبه بودن دارا علت به یشهر زکمرا
 زکـمرا ،یشـهرباز ،هاپارك، یورزش هایاستادیوم تئاتر، هایسالن بود، ادی یبناها ،هاموزه متنوعی همچون، هایجاذبه با
 هسـتند یاریبسـ انگردشگر جاذب مشهور، افراد ای مهم دثحوا به مربوط هاییمکان و یخیتار یمعمار با مناطق د،یخر
 سـوم هـزاره در یاساس ازین را گردشگری ل،یمان بیانیه در یگردشگر سازمان روازاین (188 :1385 ،ییسقا و یزدییپاپل)

 و یاجتمـاع هایاقـدام ارهـا،ک انیـجر هک است گشته بدل مهم یتیفعال نون بهکا یگردشگر تیریمد. است ردهک یمعرف
 توسـعه ر همین اساس تحقـقب (10 :1382کازس،) دهدمی لکش ییاروپا یشورهاک در ویژهبه را یفراوان ییرات فضاییتغ
 اسـت باور نیا بر اول نگرش. است گرا مساوات و نگرآینده گرا، لک و نگر جانبههمه ردیکرو سه گرو در یگردشگر داریپا
 اجاتیاحت برآورد دوم، ردیکرو در. گردد مالحظه یکولوژکا و یاقتصاد ،یسایس بستر در هک است داریپا یهنگام توسعه هک
 مطـرح نـدگانیآ یبرا برابر هایفرصت حفظ و زیستمحی  محافظت از آن موازاتبه و زبانیم جامعه گردشگران، ینونک

 تـوالیی،اسـت )مـوردنظر  منـابع و هاداده انات،کام از استفاده در ینسل و فرا ینسل درون مساوات سوم، ردیکرو در. است
 نیریـد سـابقهاز  یبرخـوردار بـا و رودمـی به شمار جهان در یگردشگر مهم هایقطب از رانیا بیندراین. (142: 1386
 در یریـقرارگ ییتوانـا متعـدد، هـایزیارتگاهجملـه  از گـرید عوامل و گوناگون یمیاقل  یشرا و عتیطب فرهنگ، و تمدن
 وعتنـ ،یگردشگر هایجاذبه حاظل به رانیا. داراست را المللیبین و ایسطح آس در یگردشگر پرجاذبه نقاط مناسب گاهیجا

(. 131: 1387 و همکـاران، آبـادیزنگی)کشور اول جهان اسـت  3و  5، 10جزو  بیترت به دستیصنایعتنوع  و یگردشگر
 جنـوب شـرقکر جنـوب و بر مناطق متعدد طبیعی د هایجاذبهکه؛ وجود  شودمیناشی  ازاینجا قیتحق تیضرورت و اهم

شـمار  ایه و جلب گردشگران بهو جذب سرم زاییاشتغالپتانسیلی جهت  عنوانبهدر شهرستان بیرجند خود  خصوصاًکشور 
ه بـه ایـن که ضـمن توجـ کندمییجاب در شهرستان بیرجند ا هاپتانسیلو  هاجاذبهضرورت توجه به این  روازاین. رودمی

ه سرشار ه این دلیل کب موردمطالعهمحدوده  روازاینت رونق گردشگری شهرستان نیز برداشته شود. مهم؛ گام اساسی جه
یی شـور بـوده و توانـاک جنوب شـرقی طبیعی و انسانی جهت توسعه صنعت توریسم در جنوب و هاپتانسیلو  هاجاذبهاز 

یه از کشـور ت گردشگری در این ناحیک پایلو نوانعبهد توانمیرا در خود دارد و  هاتوانمندیسرمایه سرشار از این  جذب
 دینـرآفین اصل اساسـی؛ ااست. بر همین اساس جهت دستیابی به  شدهگرفتهقرار  موردبررسینیز شناخته شود انتخاب و 

اداره از  شـدهبرگرفته در گردشگری شهرستان بیرجند مؤثر هایشاخصدر قالب سنجش  رد،یکه قرار است انجام پذ یکار
؛ هـر یـک هاشـاخصکلیـه  آوریجمعکه پس از  ایگونهبه؛ صورت گرفته و گردشگری دستیصنایع یفرهنگ راثیکل م
چنـد  گیریتصـمیم هایتکنیکز ابا استفاده  درنهایتقرار گرفته و  وتحلیلتجزیهمتعدد گردشگری مورد  هایمدلتوس  
 .اندگردیده بندیرتبه آمدهدستبهمختلف شهرستان بر اساس هر یک از نتایج  هایبخششاخصه 
 ردکـعمل رهـا،یمتغ نیـا یابیارز با تا است، گردشگری شهری هایتوانو ارزیابی  سنجش دنبال به حاضر پژوهشلذا 

 بهبـود جهـت در یلعم یارهاکراه و گردد یبررس یشهر یگردشگر داریپا توسعه با رابطه در شهرستان بیرجند، تیریمد
 یشـهر یگردشـگر یهاپتانسـیلو  هـاتوان سـنجش و ارزیـابی هـدف،. شـود ارائه شهرتوسعه  درنتیجه و موجود وضع

 داریـپا توسـعه سـطح ال بـردنبـا در را یشـهر رانیمـد توانـدمی حاضـر پـژوهش هاییافته. باشدمیشهرستان بیرجند 
 .ساندر یاری ،یطیمح بیآس ترینکم با گردشگران تیرضا چنینهم و یمحل تیرضا شیافزا و یشهر یگردشگر
 زمینـه در شـورک از و خـارج داخـل در یاریبسـ ارشناسـانک هکـ دهـدمی نشان نهیزم نیا در موضوع اتیادب یبررس
 توسـعه شـاخص ریتـأث یبررس به خود مقاله در، 2012در سال اران کهم مهرگان و: اندکرده قیتحق آن آثار و یگردشگر
 جیپرداختنـد. نتـا 1967 -2007 یزمـان دوره یطـ 1یبازگشـت خود وقفه با مدل از استفاده با یگردشگران خارج بر یانسان
 بلندمـدت و مـدتکوتاه در یانسـان توسعهشاخص  و یخارج گردشگران ورود انیم یمعنادار و مثبت رابطه دهدمی نشان
 از هاسـتفاد با توسعهدرحال یشورهاک در یگردشگر یاقتصاد به بررسی اثرات، 2011در سال  یارده یدیدارد. توح وجود
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 بلندمدت و و مدتکوتاه یکاستراتژ ریزیبرنامه با هک دهندمی نشان پژوهش هاییافته. پردازدمی یفیتوص -لیتحل روش
 حـل تواننـدمی یالت اقتصـادکمشـ ثـرکا ،توسعهدرحال یشورهاک یگردشگر داتیتول و خاص هایتوانایی از استفاده با

 بـه را 1منـا منطقه در یگردشگر توسعهو  یاقتصاد رشد نیب رابطه ایلعهمطا در ،1392در سال  ارانکهم و قتیشوند. حق
 آمدهدسـتبه جینتـا. ردندک یبررس 3ثابت اثرات روش به 1999 – 2009 یزمان دوره یبرا الگو برآورد و 2تیعل رابطه کمک

در سال  ارانکهم و پور جرن .دارد وجود دوطرفه تیعل رابطه منا، یشورهاک در یاقتصاد رشد و یان گردشگریم داد نشان
 یداخلـ ناخـالص دیـتول و سـمیتور صـنعت از حاصل یدرآمدها نیب رابطه وسیجوسل -جوهانسن روش از استفاده، 1390
 یانباشـتگ هـم رابطـه یک هک دهدمی نشان جینتا. دادند قرار موردبررسی 1347 -1388دوره  یط رانیا در را نفت بدون

 زین و یداخل د ناخالصیتول كمحر عنوانبه تواندمی یگردشگر صنعت توسعه و دارد وجود ورکمذ یرهاین متغیب بلندمدت
 نیبـ اطالعـات از با استفاده درآمد عیتوز بر یگردشگر ریتأث یبررس به ،2010در سال  Suraj .گردد شورک یاقتصاد رشد
 نمونـه در ناخـالص درآمـد یابرابرنـ ،یگردشگر بخش دهندمی نشان جینتا. پردازدمی 5ییتابلو هایداده روش و 4یشورک
 یـکنکت از اسـتفاده بـا ،2009در سـال  Arezki, Piotrowski. دهدمی اهشکرا  مطالعه نیا در مورداستفاده یشورهاک
 ا تخصـصیـآ کـهاین یبررسـ بـه 1980 – 2002 یزمـان دوره یطـ ،یشـورک نیب اطالعات صورتبه 6یابزار یرهایمتغ

 تخصـص انیـم مثبـت ارتبـاط دهندهنشـانج، ینتـا. پرداختند است، یاقتصاد توسعه جهت یمناسب یاستراتژ ،یگردشگر
 تیـاهم و نقـش نیـیتع جهـت 7سـتانده -داده وتحلیلتجزیه از، 2009در سال  Surajاست.  یاقتصاد رشد و یگردشگر
 – 2005 یمـانز دوره یطـ یرومان شورک یبرا یگردشگر بخش بر اشتغال و درآمدها مختلف، یاقتصاد هایافزودهارزش
 یگردشـگر نیهمچنـ. اسـت یناخالص داخلـ دیتول بر یگردشگر میمستق سهم نشانگر ج،ینتا. است ردهک استفاده 2000
 .است مؤثر زین عیصنا ریسا یبر خروج صنعت نیا یخروج یانیجر اثر قیطر از میرمستقیغ طوربه
 

 مبانی نظری
 در ،یگردشگر در بخش داریپا توسعه میمفاه ن،یبنابرا رد،ک بح  داریپا توسعه مفهوم از جدا تواننمی را داریپا یگردشگر
 ۀتوسـع و ضرورت استفاده بر داریپا یاساس گردشگر بر همین است؛ نییتب قابل الن،ک اقتصاد داریپا توسعه میمفاه قالب
 کشـورها از بسـیاری توریسـم در تـأثیر روازایـن (.44 :1389 رحمانی،) کندمی تأکید سالم یرهایمس در یگردشگر منابع
 از بسـیاری رشـد عامـل اخیـر هایسـال در توریسـم بخـش مثالعنوانبه ؛شودمی احساس توسعه محرك یک عنوانبه

 و یگردشـگر پایـدار توسعه . به همین منظور(,14:82103WTOاست ) بوده ورد کیپ و مالدیو بوتسوانا، همچون کشورها
 نیبـ هاییوابسـتگیو  متقابـل روابـ  هسـتند، یگردشگر اندرکاردست هک یسانک هیلک قیعال اقدامات، ردنک هماهنگ
 ریـنظ یعـوامل به یگردشگر توسعه به یابیدست( لذا 13: 1380محالتی،دارد ) وجود هاسازمان ریسا و یگردشگر سازمان
. اسـت وابسته ه،یسرما جذب و یگردشگر مقررات و نی، قوانیانسان یروین آموزش و ریزیبرنامه ،یسازمان مناسب ساختار
 هـایبخش نیبـ یهمـاهنگ و منسـجم و توانـا تیریمد یک ، وجودیگردشگر صنعت مناسب و پایدار توسعه جادیا یبرا
 عنوانبـه توانـدمی یگردشـگر طورکلیبه (.32 :1382مدهوشی و همکاران،) است تیاهم حائز اریبس ،یخصوص و یدولت
(؛ 5 :1386صدری و همکـاران،باشد ) یارز منابع یمتنوع ساز و حصولیمتک اقتصاد از ییرها ،یعلم یارهاکراه از یکی
 مفهـوم. باشـد یشـهر یردهـاکارک گـرید بـا رابطه در هک شود واقع دیمف تواندمی یهنگام یشهر یگردشگر حالبااین

                                                           
1. MENA 
2. Causality relationship 
3. Fixed Effect 
4. Cross- Section 
5. Panel Data Model 
6. Instrumentalvariable 
7. Input-Outpute (I-O) 
8. world turism organism 
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 (Sutcliffe,2009:11) اسـت یالبدک و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یطیمح عوامل تعامل دربرگیرنده یشهر یداریپا
 شـود، ای محسـوب میپایدار در هـر جامعـه توسعهیکی از صنایع مهم  عنوانبهگفت که صنعت گردشگری  توانمیپس 

ـــوردار اســـت  ـــهری و محیطـــی برخ ـــاعی، ش ـــی، اجتم ـــرات اقتصـــادی، سیاس ـــاالیی در تغیی ـــه از تحـــرك ب  ک
(Ramkissoon & Nuncio,2008:48.)   یارتقـا ،تـوانمیرا  یشـهر داریـپا یگردشگر هایسیاست ترینمهمامروزه 

 ؛یگردشـگر مقاصـد ریتصـو و یمحلـ ،یفرهنگـ هایویژگی جیترو زبان؛یم جوامع یزندگ تیفکیاصالح  و یمحلتوسعه 
 جامعـه هـم هکـ زیسـتمحی  تیـفکی حفظ نان؛کسا یزندگ تیفکی و یگردشگر تجارب تیفکی یازهاین نیب یهماهنگ

( زیرا این مهم کـه ایـن صـنعت اثـرات 49: 1388تقوایی و اکبری،) کردعنوان  اندوابسته آن به هم گردشگران و زبانیم
گسترده و شگرف اجتماعی و فرهنگی بر ساختار اجتمـاعی جامعـه، سـبک زنـدگی افـراد و اقتصـاد مقصـد دارد؛ توسـ  

( ;Gursoy,2004:501 Pérez, 2005:591; Gursoy et al,2010:386) قرارگرفتـه اسـتتحقیقات متعدد مورد اثبات 
ــگری  ــاس گردش ــن اس ــر ای ــهب ــاخت عنوانب ــعه زیرس ــادل ارز، توس ــد، تب ــع درآم ــروت، منب ــال ث ــان انتق  ها جری

(Sharpley, 2014:43می )ایـن صـنعت قـادر بـه  چراکـهجوامـع بـه شـمار آیـد،  توسعهترین گزینه برای تواند مناسب 
ـــرای ســـاکنان محلـــی ) ـــاال ب ـــان  توســـعه( Mehmetoglu,2001:96تـــأمین منـــافع اقتصـــادی ب  مقاصـــد میزب

(Boo & Busser,2006:227 و )ـــه ـــه ارائ ـــه تجرب ـــیع ب ـــناختی وس ـــی و ش ـــدهای کیف ـــدمی بازدیدکنن   باش
(Lepp,2007:879 Shrestha et al,2007:982; Lee,2009:12; که در همین راستا البته مطالعات فراوانی )شده انجام

گردشگری داللت بر این واقعیت دارد که توسعه ارکت جامعه در پذیرش و تأکید بر مش (.Bigné et al,2005:297) است
  شـوندمی کنـار گذاشـتههـای گردشـگری مـدیریت پروژه و البتـهگیری ریزی، تصمیمساکنین اغلب از فرآیندهای برنامه

(Teye et al,2002:6.) ها و نـهاز هزی هـاآن ادراکـاتمطالعات حاکی از آن است که نگرش ساکنین و تـوازن  حالبااین
 باشــد منـافع گردشـگری عـاملی عمـده در رضـایت گردشـگر و بنــابراین جـذابیت کلـی منطقـه و موفقیـت صـنعت می

(Andriotis & Vaughan,2003:27 Terzidou & Szivas,2008:12; در حقیقـت .)گردشـگری موضـوع  توسـعه
های این صنعت را کاهش و ری که هزینهگذامشیانداز ساکنان در تسهیل خ به ساکنان بوده و درك چشم منفعت رسانی

باشـد شـود؛ بسـیار مفیـد میصـنعت می توسعهمنجر به حمایت بیشتر ساکنان از  درنتیجهدهد و منافع آن را افزایش می
(2013:13,Prayag et al این مطالعه نیز بر اسـاس .)اقتصـادی، )تـأثیرات تصـوری  1گانهخـ  پـایین سـه رویکردهـای

 .شده استطراحی (محیطیزیست فرهنگی و -اجتماعی 
 

 روش پژوهش
صـورت و اسـنادی  ایکتابخانـه - یدانیـم صـورتبه اطالعات نیز یتحلیلی و گردآور -توصیفی  پژوهش قیتحق روش

ط بـه صـورت میـدانی بـه گـردآوری اطالعـات مربـوبدین ترتیب که با مراجعه به محـدوده موردمطالعـه به .گرفته است
ای به گردآوری اطالعات نظری و اسـنادی در ارتبـاط بـا شده و با استفاده از روش کتابخانهتهگردشگری شهرستان پرداخ

 شـدهفادهاست های رینارد، پریرا، کپلند، کوپراس و وایکـورتکنیکاز  هاداده وتحلیلتجزیهجهت  شده است.موضوع پرداخته
و پـس از  شـدهنـارد و پـری یـرا استفادههـای ریهای گردشـگری از تکنیکبدین ترتیب که برای سنجش شاخص است
و  بندیسـطحبـه کپلند، کوپراس و وایکور  چند شاخصه گیریتصمیم هایمدل؛ با استفاده از آمدهدستبهنتایج  بندیجمع
 موردبررسـی هایشـاخصدامه ا. در شده استی گردشگری اقدام هاتوانمندیو  هاپتانسیلشهرستان بر اساس  بندیرتبه

 ( آورده شده است.1) مطابق جدول
 تحقیق هایشاخص .1 جدول شماره

 ردیف شاخص گیریواحد اندازه تعداد در سطح شهرستان

 1 شدهثبت و معنوی طبیعی تاریخی تعداد آثار و بناهای اثر 215

 2 شدهثبت آثار حریم تعیین اثر 91

 3 سنتی هنرهای آموزش هایتعداد کارگاه عدد 10

 4 و آموزش و معرفی فرهنگی رویدادهای و تولیدات عدد 2000

 5 شدهثبت تاریخی هایو تپه هامحوطه تعداد اثر 12
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 6 شناسی تاریخیباستان اکتشاف و زنیگمانه هایپروژه تعداد طرح 6

 7 گردشگران تعداد نفر 350000

 8 گردشگری تأسیسات و اماکن تعداد مورد 20

 9 گردشگری نمونه مناطق تعداد مورد 2

 10 های گردشگریقابلیت دارای طبیعی و تاریخی اماکن تعداد مورد 10

 1388و گردشگری،  دستیصنایع فرهنگی میراث کل اداره :مأخذ

 موردمطالعهمحدوده 
 و درجـه 59 تا قهدقی 57 و درجه 57 و شمالی عرض دقیقه 31 و درجه 33 تا دقیقه 20 و درجه 31 بین بیرجند شهرستان

 سرایان، شهرستان هب غرب شمال از و قائنات شهرستان به شمال از شهرستان این .است شدهواقع قیشر طول دقیقه 40

 سربیشه شهرستان به شرق از نهبندان، شهرستان به شرق جنوب از کرمان استان به جنوب غرب از یزد، استان به غرب از

 21 معادل مربعکیلومتر 20033حدود  وسعت اب بیرجند شهرستان .است محدودشده در میانشهرستان  به شرق شمال از و

از جاذبـه و  درجنـیشهرسـتان ب .اسـت داده اختصـاص خود به را مساحت استان بیشترین نهبندان شهرستان از بعد درصد
قـرار  یاقتصـاد باصرفهمتعدد  هایدشتشهرستان  نی. از آن جمله؛ در اباشدمیبرخوردار  یمتعدد گردشگر یهاپتانسیل
ه کـرد. اشـار رانیـخـور، رزگ، گلم ،یجلگه ماژان، سرچاه عمار رجند،یبه دشت ب توانمی هادشت نیا ترینهمم. از دارند

ه کـل و بـز؛ منطقـه شـاخص در منطقـ یجـانور هایگونـهآرك و گرنگ؛ دارا بـودن  شدهحفاظتاز مناطق  یبرخوردار
مربوط بـه دوره  هایکتیبهو  ریتصاو ؛شناسینزمیمتعلق به دوران سوم  یباغران؛ مجموعه نگارها شدهحفاظت یشنهادیپ

 .باشندمی اندر شهرست یگردشگر هایتوان انگری؛ همه و همه بشدهحفاظت وحشحیاتو  یاشکان
 

 
 موقعیت جغرافیایی شهرستان بیرجند .1 شکل شماره

 

 هایافتهبحث و 
د طبیعـی و انسـانی جهـت جـذب گردشـگری متعد هایجاذبهموقعیت جغرافیایی و قرارگیری  واسطهبهشهرستان بیرجند 

 توسـعه. بر همین اسـاس باشدمیداخلی و خارجی؛ همواره از سایت مهم گردشگری در ایران و منطقه جنوب شرق کشور 
های گذاری کـه هزینـهمشـیانداز ساکنان در تسهیل خ به ساکنان بوده و درك چشم منفعت رسانیگردشگری، موضوع 

شـود؛ صـنعت می توسعهمنجر به حمایت بیشتر ساکنان از  درنتیجهدهد و فع آن را افزایش میاین صنعت را کاهش و منا
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 1گانهخـ  پـایین سـه رویکردهـای(. از همین رو این مطالعه نیز بر اساس 2013:14et al, Prayagباشد )بسیار مفید می
 هـاداده وتحلیلتجزیـهدر ادامـه بـه  .شده استطراحی( محیطیزیستفرهنگی و  -تأثیرات تصوری )اقتصادی، اجتماعی 

 هـایویژگی نیبـ ارتبـاط كدر بـه تـا گـرددمی تحقیق خواهیم پرداخت. در ایـن بخـش تـالش شناسیروشمطابق با 
 مکمـل، ارزش گردشـگران بپـردازد لـذا در ارسـنجییع منظوربـه فرهنگـی و کییاکولـوژ ،یاقتصـاد ابعاد و گردشگری

 شود.می گرفته نظر در تاریخی( - زمین) بر شاخصتأکید  با فرهنگی و یصاداقت زیبایی، اکولوژیک، هایشاخص
 

 Reynardروش  بر اساس مکمل و علمی ژئومورفوتوریستی یعیارها ارزیابی .2 شماره جدول 

 عیار شاخص توضیحات

ی ر پذیرتعداد ابنیه تاریخی که نشان از قدیمت باالی شهرستان و گردشگ
 آن دارد

 شدهثبت و معنوی طبیعی تاریخی هایتعداد آثار و بنا

 
 
 
 
 علمی

 شدهثبت آثار حریم تعیین هامشخص نمودن حریم آثار تاریخی و گردشگری جهت محافظت از آن

های آموزشی جهت بکار گیری نیروهای مشتاق جهت افزایش تعداد کارگاه
 ترویج هنرهای سنتی

 سنتی هنرهای آموزش هایتعداد کارگاه

عنوان هـا بـهت فرهنگـی و هنرهـای دسـتی و معرفـی آنتولید محصـوال
 فرهنگی شهرستان

 و آموزش و معرفی فرهنگی رویدادهای و تولیدات

های تــاری  و گردشــگری در شهرســتان و جــذب ها و تپــهتعــدد محوطــه
 گردشگر

 شدهثبت تاریخی هایو تپه هامحوطه تعداد

 شناسی تاریخیباستان اکتشاف و زنیگمانه هایپروژه دادتع انجام اقدامات کشف و شناسایی آثار باستانی
 
 
 
 

 مکمل

 گردشگران تعداد های متعدد گردشگری الزمه افزایش تعداد گردشگران استوجود جاذبه

 گردشگری تأسیسات و اماکن تعداد اماکن و تأسیسات رفاهی برای سکونت و اسکان گردشگران

واسـطه وجـود ای گردشـگری بههقرار گرفتن شهرسـتان در زمـره سـایت
 مناطق نمونه گردشگری

 گردشگری نمونه مناطق تعداد

 های گردشگریقابلیت دارای طبیعی و تاریخی اماکن تعداد دارا بودن شهرستان از پتانسیل باالی اماکن تاریخی و طبیعی

 

 Reynard روش به موردمطالعه هایشاخص عیارسنجی .3 جدول شماره
 شاخص حفاظت 

 ودنب 
جغرافیای  کمیابی

 دیرینه
 جمع 

 8/2 8/0 7/0 8/0 5/0 شدهثبت و معنوی طبیعی تاریخی تعداد آثار و بناهای

 2 3/0 4/0 5/0 8/0 شدهثبت آثار حریم تعیین

 8/1 5/0 6/0 6/0 1/0 سنتی هنرهای آموزش هایتعداد کارگاه

 7/1 4/0 4/0 5/0 4/0 و آموزش و معرفی فرهنگی رویدادهای و تولیدات

 6/1 2/0 6/0 7/0 1/0 شدهثبت تاریخی هایو تپه هامحوطه تعداد

 2/1 2/0 4/0 4/0 2/0 شناسی تاریخیباستان اکتشاف و زنیگمانه هایپروژه تعداد

 1 2/0 2/0 3/0 3/0 گردشگران تعداد

 8/0 1/0 2/0 3/0 2/0 گردشگری تأسیسات و اماکن تعداد

 8/0 2/0 2/0 2/0 2/0 یگردشگر نمونه مناطق تعداد

 9/1 4/0 5/0 6/0 4/0 های گردشگریقابلیت دارای طبیعی و تاریخی اماکن تعداد
 

و بناهـای  آثـارتعـداد »شـاخص  :نمـود بنـدیطبقه اصلی بخش سه در توانمیرا  رینارد روش از آمدهدستبهنتایج 
 در سـایت ایـن .آورد دسـت به هاسایت کل در را امتیاز ننهایی، باالتری امتیاز حداکثر مجموع از 8/2امتیاز  با «تاریخی

سـایر  در کـهطوریبه اسـت، نموده کسب عیارها دیگر در هاشاخص سایر میان در را امتیاز باالترین ،هاعیارسنجیاغلب 
 ص،ایـن شـاخ درنتیجـه .شـدند انتخـاب مختلـف یعیارهـا منظر از شاخص برترین عنوانبه امتیاز باالترین با معیارها
 هایسایتسایر  با مقایسه در مکمل هایارزش و علمی هایارزش منظر از گردشگران جذب جهت در یزیاد هایتوان

 در ایجـاد اشـتغال و فقـر کاهش در پایدار فضایی هایریزیبرنامه اعمال صورت در دتوانمی و باشدمی دارا موردمطالعه
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ساکنان شهرسـتان بیرجنـد  یبرا ویژهبه یکویر و بیابانی مناطق یگردشگر یتورها افزایش و گردشگر جذب هایزمینه
تعیـین »شاخص  دوم رتبه شاخص، در بعدازاین .باشد داشته شایانی کمک ...و تفریحی آموزشی، هایجنبه هایزمینه در

 بـا مکمـل هایارزش در «تعداد اماکن تاریخی و طبیعی»شاخص  و 2امتیاز  علمی با هایارزش در «شدهثبت آثارحریم 

 توسـعه در دتوانـمی تـریکم شـدت با اما قبل مورد همانند دتوانمی را هاسایت این ترتیباینبه. اندقرارگرفته 9/1امتیاز 
 قـرار ارزیـابی مـورد و تجهیـزات دسترسـی، مانند زیرساختی ابعاد این قسمت در .کند ایفا مهمی نقش منطقه یاقتصاد

 عـدد چـه هـر درمجموع .دهدمی نشان یگردشگر توسعه در را یک ژئومورفوسایت یتقابل ارزش، دو این جمع .گیردمی

: 1391مقیمـی،) دارد یگردشـگر یراسـتا در ریزیبرنامـه در آن یباال هایپتانسیل باشد نشانگر ترنزدیک 20 به حاصله
184.) 

 Pereiraروش  بر اساس ژئومورفوتوریستی چهارگانه یعیارها ارزیابی .4 جدول شماره

 ردیف شاخص حداکثر امتیاز 

 هاارزیابی علمی قابلیت ژئورمورفو سایت

1 Ra 1 شدهثبت و معنوی طبیعی تاریخی تعداد آثار و بناهای 

1 In 2 شدهثبت آثار حریم تعیین 

1 Re 3 سنتی هنرهای آموزش هایتعداد کارگاه 

 هاارزیابی معیار مکمل در ژئورمورفو سایت

50/1 Cult 4 وام وزش و معرفی فرهنگی رویدادهای و تولیدات 

50/1 Eco 5 شدهثبت تاریخی هایو تپه هامحوطه تعداد 

 هاارزیابی معیار استفاده در ژئورمورفو سایت

50/1 Vi 6 شناسی تاریخیباستان اکتشاف و زنیگمانه هایپروژه تعداد 

1 Eq 7 گردشگران تعداد 

1 Ou 8 یگردشگر تأسیسات و اماکن تعداد 

 هاارزیابی معیار محافظت در ژئورمورفو سایت

1 In 9 گردشگری نمونه مناطق تعداد 

22 Vu 10 های گردشگریقابلیت دارای طبیعی و تاریخی اماکن تعداد 

 

 Pereira روش به موردمطالعه هایشاخص عیارسنجی .5 جدول شماره

 جمع
ارزش 
 مدیریتی

ارزش 
 محافظت

 ارزش
 استفاده

 ارزش
 وژیکمورفول

 ارزش
 مکمل

 ارزش
 علمی

 هایشاخص
 موردمطالعه

37/13 49/5 25/1 24/4 88/7 88/2 5 
 تـاریخی تعـداد آثـار و بناهـای

 شدهثبت طبیعی
1 

 2 شدهثبت آثار حریم تعیین 3 75/2 75/5 83/2 5/2 33/5 08/11

47/10 47/5 5/2 97/2 5 5/1 5/3 
ــداد کارگاه ــایتع ــوزش ه  آم

 سنتی هنرهای
3 

4/10 15/6 75/2 4/3 25/4 1 25/3 
و  فرهنگـی رویدادهای و تولیدات
 معرفی

4 

52/9 52/3 25/1 27/2 6 1 25/3 
 هایو تپــه هامحوطــه تعــداد

 شدهثبت تاریخی
5 

 6 شناسی تاریخیباستان اکتشاف 55/2 1 55/3 78/1 3 78/4 33/8

 7 گردشگران تعداد 96/1 88/0 84/2 3/2 5/2 8/4 64/7

01/7 83/3 75/1 08/2 2/91 88/0 3/2 
ــداد ــاکن تع  تأسیســات و ام

 گردشگری
8 

 9 گردشگری نمونه مناطق تعداد 79/1 88/0 67/2 37/1 5/1 17/3 54/5

 10 طبیعی و تاریخی اماکن تعداد 53/2 69/1 58/2 27/3 42/5 64/2 00/11
 

 دو این است که، از حاکی ن بیرجندی گردشگری شهرستاهاتوانمندیبررسی  در یرا یپر روش از آمدهدستبهنتایج  

 شـامل که اندکرده کسب باالیی امتیاز درنتیجهو  دارند یعدد جهت از یزیاد اختالف هاشاخص سایر با منتخب شاخص
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بـا امتیـاز « شـدهثبت آثـارتعیین حریم »و  37/13 امتیاز با «شدهثبتو بناهای تاریخی و طبیعی  آثارتعداد » هایشاخص
 از روش ایـن در را یگردشـگر هـایقابلیت امتیاز حداکثر که شودمی محسوب هاسایت کل در امتیاز ترینباال که 08/11

 کـهطوریبه اسـت، کـرده را کسـب امتیاز باالترین هاارزش تمام در هاشاخص این واقع در .است نموده کسب امتیاز 20

، 42/5امتیاز  با محافظتی ارزش و 24/4استفاده با امتیاز  ، ارزش88/2امتیاز  با مکمل ارزش ،5امتیاز  با علمی ارزش ازنظر
 تـربیش که مسائلی رعایت با دتوانمی آن در است که یگردشگر توسعه و ریزیبرنامه یبرا سایت مستعدترین درمجموع

 امتیـاز کـه دارد قـرار «تعداد اماکن تـاریخی و طبیعـی»شاخص  دوم رتبه در .گیرد صورت دارند، تأکید یپایدار یرو بر

 یگردشـگر توسعه از حاصل تغییرات معرض در یکمتر شدت با اما قبل مورد همانند و است سایت این توس  شدهکسب

موضـوع  ایـن و برخوردارنـد پـایینی امتیازهای از امتیازدهی ازنظر موردمطالعه هایشاخص طورکلیبه .گرفت خواهد قرار
 است. یگردشگر توسعه و ریزیبرنامه در هاسایت این ایهقابلیت به اساسی توجهات به نیاز دهندهنشان

 

 تأسف حاصل از تکنیک وایکورو  یشاخص سودمند .6 شماره جدول
R شاخص تأسف S بخش شهر شاخص تأسف 

 مرکزی بیرجند 219/0 050/0

 خوسف خوسف 622/0 346/0

 محمد شهر 504/0 444/0
 

 گزینه هر ی( براQمحاسبه شاخص ویکور ) .7 شماره جدول

Q بخش شهر مقدار 

 مرکزی بیرجند 977/0

 خوسف خوسف 920/0

 محمد شهر 759/0
 

 Qو  S، R بر اساس مقادیر هاگزینهمرتب کردن  .8 شماره جدول

 Q  بر اساس مقدار R بر اساس مقدار Sبر اساس مقدار 

 977/0 مرکزی 050/0 مرکزی 219/0 مرکزی

 920/0 خوسف 346/0 خوسف 622/0 خوسف

 759/0 محمد شهر 444/0 محمد شهر 504/0 محمد شهر

 

 COPRASنتایج حاصل از مدل  .7 شماره جدول
 بخش رتبه شهر یافتگیدرجه توسعه

 مرکزی 1 بیرجند 7444/0

 خوسف 2 خوسف 0510/0
 

 Kapland از مدلنتایج حاصل  . 8 شماره جدول

 بخش رتبه شهر یافتگیدرجه توسعه

 یمرکز 1 بیرجند 8444/0

 خوسف 2 خوسف 4510/0

 3 محمد شهر 3478/0

بخـش  یافتگیتوسـعهسـطح  بنـدیرتبهلنـد بـه  کـپوایکور، کوپراس و  هایمدلحاصل از  هایبندیرتبهبا تلفیق 
 .ایمرسیدهگردشگری شهرستان بیرجند 

 

 بیرجند در بخش گردشگری شهرستان یافتگیتوسعهسطوح  .9 شماره جدول
 درصد وضعیت دهستان شهر بخش ردیف

1 

 

 
 

 مرکزی

 
 

 بیرجند

 القورات

 باقران

 شاخن

 شاخنات

 فشارود

 
 

 ورا توسعه

 
 
79/13 
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 کاهشنگ

 

2 

 

 خوسف
 خوسف

 براکوه

 ماژان جلگه

 خوسف

 زری قلعه

 میان توسعه
82/44 
 

 37/41 فرو توسعه محمد شهر

 
 یافتگی شهرستان بیرجند در بخش گردشگریتوسعهسطوح  .2 شماره شکل

 

 گیریجهنتی
 و نی، قـوانیانسـان یرویـن آمـوزش و ریزیبرنامه ،یسازمان مناسب ساختار رینظ یعوامل به یگردشگر توسعه به یابیدست

، یگردشـگر نعتصـ مناسب و پایدار توسعه جادیا یبر همین اساس برا. است وابسته ه،یسرما جذب و یگردشگر مقررات
 پـژوهش لـذاسـت. ا تیاهم حائز بسیار ،یخصوص و یدولت هایبخش نیب یهماهنگ و منسجم و توانا تیریمد یک وجود
 است تا یگردشگر داریپا توسعه با رابطه در ی گردشگری شهرستان بیرجندهاتوانمندی سنجش و یبررس دنبال به حاضر
 و رددگـ یبررسـ یهرشـ یگردشـگر داریـپا توسعه با رابطه در شهرستان بیرجند، تیریمد ردکرها عملیمتغ نیا یابیارز با
های ز تلفیـق مـدلنتـایج حاصـل ا .شود ارائه توسعه شهرستان درنتیجه و موجود وضع بهبود جهت در یعمل یارهاکراه

و  آثـارتعـداد »های های گردشگری شهرستان بیرجند شـاخصدهد در بررسی توانگردشگری رینارد و پری یرا نشان می
و  08/11، 37/13 امتیـاز ابـبـه ترتیـب  «اد اماکن تاریخی و طبیعیتعد»و « شدهثبت آثارتعیین حریم »، «بناهای تاریخی

 20 از روش ایـن در را یگردشـگر هـایقابلیت امتیـاز حداکثر که شودمی محسوب هاسایت کل در امتیاز باالترین 04/9
 و مـیعل هـایشارز منظـر از گردشگران جذب جهت در یزیاد هایتوان این شاخص، درنتیجه است نموده کسب امتیاز
 هایریزیبرنامـه اعمـال صـورت در دتوانـمی و باشدمی دارا موردمطالعه هایسایتسایر  با مقایسه در مکمل هایارزش

 و بیابـانی منـاطق یرگردشگ یتورها افزایش و گردشگر جذب هایزمینه در ایجاد اشتغال و فقر کاهش در پایدار فضایی

. باشـد داشـته شایانی کمک ...و تفریحی آموزشی، هایجنبه هایزمینه درساکنان شهرستان بیرجند  یبرا ویژهبه یکویر
بخـش  یافتگیتوسـعهسـطح  بندیرتبهه بوایکور، کوپراس و کپ لند  هایمدلحاصل از  هایبندیرتبهبا تلفیق از طرفی 

عنوان مرکـز نـد بـهدهد در شهرستان بیرجند، شـهر بیرجها نشان میاین بررسی .ایمرسیدهگردشگری شهرستان بیرجند 
هـای گردشـگری های ورا توسـعه، میـان توسـعه و فـرو توسـعه ازنظـر توانشهرستان، خوسف و محمد شهر در وضعیت

 شامل: شدهارائه پیشنهادهاراهکارها و خصوص  نیدر هماند. شدهشناخته
 در  خصوصـاً... و لونقـحملاز جمله امکانـات اقامـت،  یگردشگر یاصل هایتوانو  هازیرساخت تیفیک شیافزا

 .محمدآبادشهرهای خوسف و 
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 ان.شگری شهرستمناطق دارای جاذبه گردو ... در  یورزش ،یحیتفر ،یاستراحتگاه ،یتوسعه امکانات بهداشت 
 جـادیهـت اج یگردشـگر التیو تسـه زاتیتجه ،هازیرساختمردم منطقه به مشارکت در جهت توسعه  قیتشو 

 در شهرستان اشتغال
 منطقه یگردشگر یهاپتانسیلو  هاتوانو  تأسیساتدر احداث  یکت بخش خصوصاستفاده از مشار. 

 تقدیر و تشکر

 .بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است

 

 منابع
ــاپل (1 ــ یپ ــین ،یزدی ــقاو  محمدحس ــدی ،ییس ــگر (1385) مه ــماه) یگردش ــاه و تی ــاپ اول،  ،(میمف ــرانچ ــارات: ته  انتش

 سمت.

ــوا (2 ــعودم ،ییتق ــرکا و س ــودی، ب ــه (1388) محم ــر ایمقدم ــه ب ــد و ریزیبرنام ــگر تیریم ــهر یگردش ــاپ دوم، ،یش  چ
 ی.علو امیپ انتشارات :اصفهان

 معلم.تربیت دانشگاه انتشارات: تهران چاپ اول، ،یگردشگر صنعت بر ی( مرور1386) سیمین ،ییتوال (3

ــ قــت،یحق (4 ــدالخالق ان،یخرســند ی؛عل ــ ؛عب ــعل رابطــه ی( بررســ1392)حــامی  ،یعرب ــم تی  توســعه و یداقتصــا ان رشــدی
ــهیخاورم یشــورهاک در یگردشــگر  -108 صــص. ،2 ارهشــم، 1دوره الن،کــ و یراهبــرد هایآفریقــا، سیاســت شــمال و ان

71. 

ــل ،یرحمــان (5 ــ( ارز1389) خلی ــا ردکــعمل یابی ــذهب نکام ــهپایان ،ییروســتا توســعه در یم ــا و  ارشــد یارشناســک نام جغرافی
 .مدرس تیترب دانشگاهنشکده علوم انسانی، دا ،ریزی شهریبرنامه

 رانیـا در بـه رشـد ه توریسـم منجـریفرضـ ی( بررسـ1390) رحجـتیم نسـب، ینجفـ؛ زهـرا انلو،کـت کریمی ؛رضا پور، رنج (6
 .115 – 134صص  ،3 هشمار ،16دوره شه،یاند راه یاقتصاد قاتیتحق، مجله 1388 -1347دوره  یط

ــادیزنگی (7 ــ ،آب ــدی؛ عل ــال ،یمحم ــکریز؛ جم ــاید اش،ب ــتحل (1387) ب ــگر لی ــ یگردش ــهداخل ــوردی: ی مطالع ــهر م  ش

 .131-156.صص ،8 شماره، 4دوره  توسعه، و ایجغراففصلنامه  اصفهان،

ــدر (8 ــعود ،یص ــوابش،؛ مس ــم غ ــته،؛ عبدالقاس ــا آبس ــ1386) مون ــعه ی( بررس ــگر توس ــنعت گردش ــارص ــان و ی آث  آن، جیت
 .8 -14 .صص، 25 رهشما، 5دوره  ،1386زمستان  توسعه، و اقتصادفصلنامه 

ــ (9 ــواز و ژرژ ازس،ک ــهفرانس ــانگرد1382) ، پوتیی ــهر ی( جه ــه ،یش ــالح ترجم ــ الدینص ــ ،یمحالت ــارم،چ ــران اپ چه : ته
 .27-39 ، صص.7، شماره 6بهشتی، دوره  دیشه انتشارات دانشگاه

 هشتی.ب دیشه دانشگاه :تهران چاپ دوم، ،یجهانگرد بر ی( درآمد1380)الدین صالح ،یمحالت (10

ــ (11 ــرداد ،یمدهوش ــرپور و مه ــادر، ناص ــارز (1382) ن ــع یابی ــعه موان ــنعت توس ــگر ص ــورد یگردش ــه م ــتان، ی:مطالع  لرس
 .13-18، صص. 28، شماره 3دوره  ،یبازرگان هایپژوهش فصلنامه

ــیمق (12 ــ ،یم ــد دیس ــنجش  (1391) محم ــاخصس ــکح هایش ــت ال یمران ــش دول ــوب و نق ــترونکخ ــا کی آن،  یدر ارتق
 .7-21، صص. 8سال سوم، شماره  ات،اطالع یفناور تیریمدفصلنامه 
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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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 های تاریخی طبیعی ایرانهای مؤثر بر جذب گردشگران به باغشناسایی و تحلیل پیشران

 مطالعه موردی: باغ تاریخی چشمه بلقیس شهر چرام
 

 ایران کاشان، کاشان، دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا استادیار - 1صدیقه کیانی سلمی

 ایران کاشان، اشان،کریزی شهری، دانشگاه افیا و برنامهدانشجوی کارشناسی ارشد جغر -فرشاد فالحتی 

 
 20/08/1399تاریخ پذیرش:                                         17/04/1399تاریخ دریافت: 

 
 چکیده
هـای مختلـف موردبررسـی قـرار گرفتـه های اخیر گردشگری و عوامل مؤثر بر جذب گردشگران در حوزهدر سال

بخشد. در این مقاله ت میافیایی به این مقوله با در نظر گرفتن همه ابعاد به نتایج تحقیق جامعیاست. رویکرد جغر
های تاریخی طبیعی ایران در نمونه موردی باغ تاریخی چشمه بلقـیس های مؤثر بر جذب گردشگران به باغمؤلفه

سـاخته  ریق پرسشنامه محققاز ط های تحقیقشهر چرام مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته است. گردآوری داده
 شمه بلقـیس درچگویه صورت گرفته است. جامعه نمونه تحقیق گردشگران ورودی به باغ تاریخی تفریحی  65با 

سازی های آماری نظیر آزمون تی، تحلیل عاملی و مدلنفر بوده است. برای انجام تحلیل 301شهر چرام به تعداد 
شده است. نتایج تحقیق استفاده AMOSو  SPSSافزارهای ت پژوهش از نرممعادالت ساختاری و پاس  به سؤاال

د درصـد واریـانس بهبـو 93/13شده عامل اقتصـادی بـا بـاالترین اثـر، از بین شش عامل شناسایی دهدنشان می
زش اهمیـت و ار که این امـر نشـانگر دینمایموضعیت گردشگری در باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس را تبیین 

هـای مبلمـان فضـای بـاغ تـاریخی تفریحـی چشـمه بلقـیس، ی بعدی اسـت. عاملهاعاململ اول نسبت به عا
ونقل، امکانات و خدمات، کیفیت محیطی و موقعیت با درصدهای تبیـین رسانی و تبلیغات، دسترسی و حملاطالع
اریخی در بــاغ تــدر جــذب گردشــگر و بهبــود وضــعیت گردشــگری  89/4 و 14/6، 87/7، 01/8، 83/10، 59/11

اثـر  71/0سازی معادالت ساختاری با بار عاملی اند. همچنین نتایج حاصل از مدلتفریحی چشمه بلقیش اثر داشته
 دهد.یمیید قرار مطلوبیت جاذبه گردشگری باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس بر وفاداری گردشگران را مورد تأ

 

سازی معادالت ساختاری، ساخت، مدلعی انسانگردشگری طبیهای های توسعه، جاذبهپیشران واژگان کلیدی:

 نگرش سیستمی، چرام.
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 مقدمه

( و یکی از رویکردهای مهم و مـؤثر 554: 1396آمیزترین جنبش بشری )عیسی لو و همکاران،صنعت گردشگری مسالمت
( 38: 1399شود )زال و همکاران،ب میدر حوزه اقتصاد و از عوامل برجسته ارتباطی، اجتماعی و فرهنگی در جهان محسو

گردد. ترین صنعت جهان ازلحاظ اقتصادی محسوب میکه بر پیشرفت دانش، فرهنگ و اقتصاد تأثیر مستقیم دارد و بزرگ
یک جهان )حکمـت عنوان یکی از سه صنعت سودآور درجهگردشگری عاملی نوظهور و قدرتمند در دنیای امروز است و به

 (.32: 1397از جمله عوامل مؤثر در ایجـاد ارتباطـات فرهنگـی بـین کشورهاسـت )فروتنـی و صـالحی،( و 72: 1399نیا،
. (Evelyn et al,2020:1)شـده اسـت ها شناختهحل کاهش فقـر و توسـعه زیرسـاختعنوان راهبه همچنین گردشگری

منبع درآمد جهان در هـزاره جدیـد را ترین شده از سوی سازمان جهانی گردشگری بزرگای که بر اساس آمار ارائهگونهبه
های جهانی است که امور اقتصـادی، ترین صنایع در حال رشد و یکی از جریانو از مهم (Tohidi,2011:13)شکل داده 

شورای جهانی سـفر و  2018بر اساس گزارش  .(Holjeva,2003:131)اجتماعی و فرهنگی را با هم ترکیب نموده است 
)سازمان جهـانی طور مستقیم و غیرمستقیم در بخش گردشگری شاغل هستند سطح جهان به میلیون در 323گردشگری 
میلیـارد دالر در سـال برسـد  2000میزان درآمد حاصـل از آن بـه  2020گردد تا سال بینی می( و پیش2018گردشگری،

(WTO,2011:24). های زی و نیز ایجاد فرصتمنظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی، درآمدهای اربدین لحاظ به
اکبـری و ای برخـوردار اسـت )علییافته، گسـترش صـنعت گردشـگری از اهمیـت ویـژهشغلی در کشورهای کمتر توسعه

تر اجتماعی، سیاسـی و اقتصـادی ( و بسیاری از کشورهای جهان برای کسب منافع و مزایای افزون157: 1397همکاران، 
(Vanhove,2016:111) های کشوری به گردشگری، در حکم ابزاری مؤثر در ادامه رونـد توسـعه برنامهها و در سیاست

گردشـگری را (. 9: 1390دارنـد )ختـایی و همکـاران، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توجهی ویـژه مصـروف می
آلـوده سـازی  (، زیرا برخالف اغلب صنایع تولیدی بـدون22: 1396نام نهاد )صفوی و همکاران،« صنعت سفید»توان می

شده است )رهنما اقتصادی تبدیل -های اجتماعی ترین فعالیتزیست انسانی است و در دنیای امروز به یکی از مهممحی 
آورد کـه ها و اهداف متنوع را پدید مـی(. گردشگری میل به استفاده از فضا در اوقات فراغت باانگیزه126: 1397و رفیعی،

هاست و ایجاد درآمد و اشـتغال بـرای ی از سرمایه، انسان، فرهنگ و کنش متقابل بین آندر یک کلیت دربرگیرنده جریان
. تأکید بر مقوله (Briedenhann & Eugenia,2004:75)باشد ساکنان محلی در عرصه فضای جغرافیایی از آثار آن می

کنـد و ایـن خـود وچنـدان میاقتصادی در فضاهای جغرافیایی جهت توسعه و رفاه ساکنان محلی اهمیت گردشگری را د
 های موردنیـاز،باشد کـه بتـوان بـا تـأمین زیرسـاختهای اقتصادی و محیطی در سطح جهانی میگذاریمستلزم سیاست

بـدین روی  (.Sugiyarto & Adam,2003:699) گردشگری در سطح جغرافیایی محدود را به امری جهـانی بـدل کـرد
 -های دقیـق کمّـی کارگیری روشئل مربوط به فعالیت گردشگری از طریق بهامروزه در بین کشورها نیاز به تحلیل مسا

ــواحی و مکان ــه ن ــدیریت بهین ــت م ــی جه ــاربردی و منطق ــگری بیشک ــای گردش ــت ه ــده اس ــاس ش ــیش احس  ازپ
(Prato,2001: 328.) ترین نیروهای سازنده جهـان بـوده توان چنین گفت طی چهار دهه گذشته، گردشگری از عمدهمی

 آوری برای جوامـع بـه همـراه داشـته و در معـامالت محلـی حـائز اهمیـت بـوده اسـتمزایای اقتصادی حیرت است که
(Tucker,2003:82.) های طبیعـی و بازدیـد از امـاکن تقاضای روزافزون گردشگران برای اسـتفاده از جاذبـه کهنحویبه

ی امکانات رفاهی و توسعه گردشگری فراهم آورده سازباستانی، فرهنگی و مذهبی بستر مناسبی را برای فراهم -تاریخی 
توانـد ثـروت و یم، هیـتوسـعه در هـر ناح یاز ابزارهـای اصـل یکیعنوان به( که 149: 1390است )سیدعلی پور و اقبالی،

 .(16: 1394)قنبـری و همکـاران، کنـد جـذبی عـیسوی روسـتاها و نقـاط طببه یرا از مراکز تمرکز و ثقل صنعت تیجمع
: 1388اجتمـاعی )رحمـانی و همکـاران، - فرهنگی و دو حوزه طبیعی در که گیردمی صورت محیطی بستر درگردشگری 
 کشورهایی از دسته و آن دهدهای گردشگری آن را شکل می(. جاذبهHakim & Nakagoshi,2008:158 ؛ 647-665

 دارای دارنـد، مـذهبی و تـاریخی آثـار و باسـتانی هایتمدن و فرهنگ طبیعی، مناظر مرتب  با گردشگری هایجاذبه که
کارگیری منـابع گردشـگری بـه .(Azizi et al,2011:25)هسـتند  گردشـگران جـذب در هایی مؤثرتوانایی استعدادها و

منـدی از آن بسـیار ها بـرای بهرهباشند، چراکه با توجه به منـابع محـدود، خواسـتهجانبه و علمی میمستلزم نگاهی همه
برداری از منابع گردشگری وجود نداشته باشد، که برنامه ریزی و مدیریت خردمندانه در استفاده و بهرهیباشد و درصورتمی
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: 1389شـود )ضـیایی و داغسـتانی،مندی کاهش و در برخی موارد موجب اتالف منابع موجود هـم میهای این بهرهزمینه
های زنـدگی، بـاال رفـتن سـطح افـزایش مشـغلههـای اقتصـادی، رشـد جمعیـت، (. در روزگار اخیـر توسـعه فعالیت115

زیسـت سـبب افـزایش های محی استانداردهای زندگی، پدیده آلودگی در شهرهای بزرگ، آلودگی صوتی و سایر آالینـده
های طبیعی و نیاز به گردشـگری شـده و ایـن امـر سـبب گردیـده تـا نیـاز مـردم چشمگیر تقاضا برای استفاده از محی 

های طبیعـی (. بدین لحاظ یکی از انواع جاذبه2، 1394زاده و همکاران، روز بیشتر گردد )شعبانروزبهشهرنشین به طبیعت 
های طبیعی ساخت دست بشر است که نیـاز انسـان استفاده در گردشگری و پر کردن اوقات فراغت، باغساخت قابلانسان

نظر هایی وجود دارند کـه ازنقطـهین پهناور ایران باغنماید. در سرزمهای شهری فراهم میبه تماس با طبیعت را در محی 
خصـوص ها و بههای باارزشی تلقی شده و باع  ترویج هنـر بـاغ سـازی ایرانـی در دیگـر سـرزمینهنر و معماری نمونه

و  های فضـایی کالبـدیها جدای از غنای طبیعی به دلیل ارزش(. این باغ51: 1389 اند )متدیّن،شدههای اسالمیسرزمین
ها از زیباترین تعابیر ( در گردشگری حائز اهمیت هستند. درختان و سایه آن107: 1391تاریخی فرهنگی )ابوئی و جیحانی،

هـای تـاریخی ( و سبب گردیـده باغ39: 1386 نژاد،شود )انصاری و محمودیهای ایرانی دیده میبهشتی است که در باغ
ترین عوامل اثرگذار بـر توسـعه (. یکی از مهم16: 1394 ندگان باشند )عالیی،های دور موردتوجه بازدیدکنایران از گذشته

بـاغ (. 55: 1396 زاده،زاده و اسـماعیلهای اثرگذار بر توسعه گردشگری است )اسماعیلگردشگری، شناسایی دقیق مؤلفه
تنوع  مناسب و وهوایاز آب کهگیلویه و بویراحمد با برخورداریاستان  ،چرامشهرستان چشمه بلقیس در تاریخی تفریحی 

. با بررسی ابعاد عوامل مؤثر بر جذب گردشگران به باغ تاریخی تفریحـی بزرگ جنوب کشور است هایتفرجگاهدرختان از 
های مؤثر بر توسعه گردشگری به ارتقـای کیفیـت شود که با تقویت شاخصچشمه بلقیس، این امکان به مدیران داده می

محیطی گردشگری در شـهر چـرام اقـدام نماینـد. ان اوقات فراغت و افزایش آثار مثبت زیستمحی ، افزایش کیفیت گذر
پـذیری و جـذابیت های مؤثر، برای افـزایش رقابتگذاران را در تدوین سیاستهمچنین افزایش درك این عوامل، سیاست

ل در ایـن فرآینـد درك و ترین عامـ(. مهمChen & Tasi,2007: 1116; prideaux,2005: 5نماید )مقصد کمک می
چراکـه سـطوح بـاالی رضـایتمندی  (Song et al,2012:462)شناسایی عوامل رضایت و یا نارضایتی گردشگران است 

ــد ارائه ــتن درآم ــاال رف ــه ب ــر ب ــادی منج ــد زی ــا ح ــگری ت ــد گردش ــگران از مقاص ــدمات میگردش ــدگان خ ــودکنن   ش
(Agyeiwaah et al,2016:72.) های اصلی بهبود جذب گردشگران بـه بـاغ تـاریخی شاخص در این پژوهش، عوامل و

اند. تالش بر این اسـت های تاریخی تفریحی ایران موردسنجش قرارگرفتهای از باغعنوان نمونهتفریحی چشمه بلقیس به
 به سؤاالت ذیل پاس  داده شود:

ونـه فریحـی چشـمه بلقـیس چگهای رفتاری جامعه محلی در ارتباط با گردشگران در بـاغ تـاریخی توضعیت معیار -
 است؟
 ست؟ایا از نظر گردشگران باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس توانایی جذب گردشگران و شهروندان را داشته آ -
رسـانی بـاغ چگونـه ضعیت پارامترهای کیفیت محیطی، کیفیت دسترسی و امکانات، اقتصادی و دسترسی و اطالعو -
 است؟
 ه اثری بر وفاداری گردشگران داشته است؟اریخی تفریحی چشمه بلقیس چمطلوبیت جاذبه گردشگری باغ ت -
 توسعه گردشگری در باغ چشمه بلقیس کدام است؟ اثرگذارترین عامل بر -

تحقیقات مدون بسیاری در زمینه عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری صورت گرفته که این نکته خـود از جهتـی 
ها بسیاری از زوایای پنهـان، چندبعـدی و پیچیـده موضـوع را تخصصی این پژوهشگردد؛ اما ماهیت امتیاز محسوب می
ارزیـابی نقـش »ای با عنـوان ( مقاله1392نیا سماکوش و همکاران )های داخلی ابراهیمدهد. در پژوهشکمرنگ جلوه می

دهد گردشگری نشان میاند. نتایج پژوهش به انجام رسانیده« محیطی شهر بابلسر-گردشگری شهری در توسعه اقتصادی
هـا و سـوداگری زمـین توجهی داشته و عالوه بر اشتغال و درآمدزایی سبب باال رفتن قیمتدر زمینه اقتصادی اثرات قابل

کند بـا بیان می« نقش مبلمان شهری در توسعه گردشگری شهر ساری»( در مقاله 1392شده است. لحمیان و همکاران )
توان شاهد جلب و جذب هـر چـه بیشـتر گردشـگر و نیـز ضا و مبلمان شهری در شهر میزیباسازی و باال بردن کیفیت ف

تبیین نقش بازار بزرگ تهران در توسعه گردشـگری »ای با عنوان ( مقاله1392توسعه گردشگری بود. بوذری و همکاران )
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ابطه با مدیریت و برنامه ریـزی توجهی در ردهد ضعف کارکردی قابلاند. نتایج نشان میبه انجام رسانیده« شهری تهران
( مقاله بررسی عوامل مؤثر در توسـعه صـنعت 1392توسعه گردشگری )بازار بزرگ تهران( وجود دارد. زیاری و همکاران )

اند. نتـایج را به انجام رسـانیده« گردشگری شهری با تأکید بر عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران شهر نورآباد ممسنی
نوازی گردشگران از بازدید شهر نورآباد در زمینه تأمین نیازهای هیجانی خود همچون وجود حس مهمانحاکی از آن است 
نقـش عوامـل »ای با عنـوان ( مقاله1393اند. وارثی و صفرآبادی )( بیشترین رضایتمندی را داشته746/0مردم با ضریب )

اند. نتایج حـاکی از آن اسـت ارائه کرده« هان(اجتماعی گردشگری در توسعه گردشگری شهری )مطالعه موردی شهر اصف
درصـد  63/0 درصد بیشترین و بهای خدمات گردشگری بـا ضـریب 76/0 شاخص مدیریت فضایی گردشگری با ضریب

اند. پوراحمـد و همکـاران کمترین سهم را نسبت به دیگر متغیرها در توان تبیین توسعه گردشگری شهر اصـفهان داشـته
انـد. در نتـایج مشـخص شـد ارائـه داده« بررسی نقش گردشگری در توسعه شهری کرمانشاه»عنوان ای با ( مقاله1394)

تهدیـد خـارجی مواجـه اسـت. حیـدری  10 فرصـت و 11ضـعف، نقطه 11نقطه قـوت،  11گردشگری شهر کرمانشاه با 
مصـنوعی )مطالعـه های گردشـگری سازی ساختاری عوامل مؤثر بر جذب گردشگران به پدیدهمدل( »1396سورشجانی )

را به انجام رسانیده است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است عوامـل اجتمـاعی بـا « موردی: پارك و دریاچه چیتگر تهران(
بیشترین اثر را بر جذب گردشگران و بازدیدکنندگان داشته است. فـروز  002/0و سطح معناداری  93/0ضریب رگرسیونی 

انـد. را شناسـایی نموده« عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد تور در بنگالدش»تجربی  ( در یک تحلیل2010و همکاران ) 1احمد
شده، های مختلف گردشگری شامل کیفیت خدمات، زیبایی طبیعی، مقصد شناختهدر این تحقیق نه ویژگی مرتب  با جنبه

فیـت غـذا و تسـهیالت خریـد، ونقل مؤثر و کارآمد، تـأمین امنیـت و کیاقامتگاه مناسب، تفریح، ماجراجویی، امنیت، حمل
دهد اثر عوامـل کیفیـت سـرویس، زیبـایی عنوان متغیرهای مستقل مورداستفاده قرار گرفت. نتیجه رگرسیون نشان میبه

از تغییر در توضیح قصد انتخـاب  ٪6/24دهد توجه است که نشان میطبیعی، امنیت و تسهیالت خرید از نظر آماری قابل
عوامل محیطی اثرگذار بر تجربـه ( »2012و همکاران ) 2می لیزل دو پلسیس کند.ا تبیین مییک مقصد تور در بنگالدش ر

اند. نتـایج کـاربرد تحلیـل عـاملی پـنج فـاکتور را مورد شناسایی قرار داده« های ملی آفریقای جنوبیگردشگران در پارك
شـده، نقـض لودگی، محصول گردشگری ارائهگذارد را در قالب عوامل آمحیطی را که بر تجربه گردشگران تأثیر منفی می

و همکـاران در سـال  3محیطی و برخوردهای گردشگری برآورد کرده است. تران فی هونگتعهدات پارك، مدیریت زیست
معتقـد اسـت « ویتنـام 4عوامل مؤثر بر جذب گردشگران خارجی به مقاصد اکوتوریستی در منطقه دلتـا مکونـگ( »2016)

 -عامل جذابیت خاص، ادراك کنترل رفتاری، ساکنین محلی، شـرای  اکولـوژیکی  5شگران در عوامل مؤثر بر جذب گرد
( در تحقیـق خـود بـا عنـوان 2016) 5گردد. جاویـد صـیداو و رمـا آدومیتـینبندی میزیرساخت دسته -طبیعی و امکانات 

اند، امکانـات الم داشـته، اعـ«گیری گردشـگران محلـی در انتخـاب مقصـد: مـورد آذربایجـانعوامل مؤثر بـر تصـمیم»
های مهـم گردشـگران محیطی، منابع انسانی و قیمت، ویژگیهای زیستبخش، امکانات متنوع گردشگری، ویژگیآرامش

عوامـل اثرگـذار بـر رضـایت ( »2017) 6مای گونـگ خونـگ و فـام آن نیـوئن .محلی در انتخاب مقصد گردشگری است
نتـایج ایـن  اند.را مطالعه نموده« ویتنام 7زگشت مجدد در شهر هوشی مینگردشگران از مقاصد گردشگری و تصمیم به با

طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـا رضـایت از کند که قصد بازگشت گردشگران بهتحقیق به لحاظ تئوری و تجربی ثابت می
جاسـمین  سـت.های فرهنگی و تاریخی مرتب  اها، محی  طبیعی و جاذبهمقصد گردشگری به دنبال تفریحات و سرگرمی

را مطالعه نمـوده « های گردشگری ماالگا در اسپانیاعوامل مؤثر بر جذابیت»( در رساله کارشناسی ارشد خود 2017آرایانا )
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ای اسـت کـه دانشـمندان رشـتهکند علیرغم آنکه موضوع جذابیت یک موضوع بیناست. محقق در تشریح نتایج بیان می
های فرهنگـی در ایـن شـهر بیشـترین و اند امـا در حـوزه گردشـگری، جـذابیتهمختلف از ابعاد متفاوت به آن نگریسـت

عوامـل »( در پژوهشی بـه بررسـی 2017و همکاران ) 1اثرگذارترین عامل در توجه گردشگران به ماالگا بوده است. جنسن
آن اسـت ادراکـات  اند. نتایج حـاکی ازپرداخته« های گردشگری شمال نروژمؤثر بر رضایت و جذب گردشگران در جاذبه

های گردشگری و نوع استفاده از تکنولوژی در میزان جذب گردشـگران شده در مکانشخصی، تصویر ذهنی، خدمات ارائه
هـای رسـانه شـده از دادهآوریهـای جمع( بر اساس داده2018و همکاران ) 2های گردشگری مؤثر است. یاو سونبه پدیده

پرداخته است. نتایج تحقیـق « دشگران برای بازدید از نقاط دیدنی منطقه داپنگ چینهای گرارزیابی اولویت»اجتماعی به 
نمایـد، بلکـه یـک مـدل اعتماد برای ارزیابی محبوبیت نقاط دیدنی گردشگران ارائه میقابل بندیرتبه تنها یک سیستمنه

 کنـد.منظره و دیـدنی طراحـی میشگذاری برای منـاطق خـوریزی و سیاستگیری ابتکاری برای حمایت از برنامهاندازه

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 

 ار بر جذب و رضایت گردشگران پرداخته است.ابعاد گسترده و متفاوت اثرگذ
 

 مبانی نظری
هـای وصـول بـه در چهارچوب دیدگاه سازی راهبردی برای دولتمردان و مدیران کالن صنعت گردشگری، شناسـایی راه

ندی، عنوان عناصر مؤثر بـر رضـایتماهداف صنعت گردشگری، بررسی میزان تسهیالت، امکانات و خدمات گردشگری به
اشد )کیانی و بتواند نقطه عطفی در برنامه ریزی توسعه گردشگری فاداری و تمایل به بازدید مجدد گردشگران میمیزان و
کننـده در شدن بـه عامـل رقـابتی تعیین(. از سوی دیگر این واقعیت که بخش خدمات در حال تبدیل155: 1396بسحاق،

. با افزایش سهم بخـش خـدمات در (Birdogan,2009:114)کند انکار میبازارهای جهانی است، اهمیت آن را غیرقابل
شـده بـه مشـتریان در مرکـز مفـاهیم توسعه، کیفیت خدمات ارائهیافته و به دنبال آن کشورهای درحالکشورهای توسعه

. (Chun - Hsien Liu,2008:562)ه گردشـگری قـرار گرفتـه اسـت های خـدماتی و از جملـبازاریابی بـرای سـازمان
ویژه بـرای کشـورها و منـاطق کمتـر های مناسب ضروری است و بهب برای توسعه گردشگری وجود زیرساختترتیاینبه

 :1398 رود )لطفـی،های محدودتری دارند، وجود و گسترش آن عاملی حیاتی به شمار مـییافته که اغلب زیرساختتوسعه
 شـناخت مستلزم بخش اینتوسعه گردشگری، و گسترش جذب عوامل عنوانبه گردشگری نیازهای تعدد به توجه (. با80

مختلـف  منـاطق ها،خواسـته نیـاز و این اساس بر ای کهگونهگردشگری است. به سوی مقاصد از آن تأمین و هانیازمندی
 پـور وگـردد )ابراهیم ارائـه گریاز گردشـ مختلفی هایشانسی نوع و گرفتهشکل فردمنحصربه هایویژگی با گردشگری

تـأمین  و ایجـاد ریقط از تا است گردشگری بخش به نسبت گرا نظام نیازمند رویکردی فرآیند (. این73: 1390همکاران،
و  ایترض گردشگران، نیازهای و انتظارات با تأمین وسیلهنماید. بدین فراهم را گردشگری توسعه زمینه موردنیاز تسهیالت

 (.110: 1397همتی،) گرددمی ایجاد مقصد به وفاداری آنان نسبت
 

 رضایتمندی از مقصد گردشگری
کننده به ارزیابی اختالف ادراك بـین انتظـارات قبلـی و عملکـرد فعلـی محصـول توان واکنش مصرفرضایتمندی را می

(. رضـایتمندی گردشـگر بـر 191: 1393 شـود )همتـی و همکـاران،تعریف کرد که پس از مصرف آن محصول درك می
ات و تصمیم به بازدید مجدد تأثیر دارد. در حوزه گردشگری رضـایتمندی تـأثیر انتخاب مقصد، مصرف محصوالت و خدم

دهد )مهرابی، ها و توصیه مقصد به دیگران را افزایش میکه احتمال بازگشت آننحویمثبتی بر وفاداری گردشگر دارد، به
 خواهـد کننـدهکمک سـود، زانمی و گردشگران تعداد افزایش اقتصادی چون اهداف کسب در نیز امر این که (50: 1395
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 وجـود گردشـگری مقصد در اقتصادی بلندمدت موفقیت کسب و گردشگر رضایت مثبتی بین ارتباط عموماً نتیجه در. بود
 (.14: 1392 دارد )اردکانی و همکاران،

 وفاداری گردشگر
شده است. این شاخص گری شناختهذار بر موفقیت اقدامات بازاریابی گردشترین عوامل اثرگعنوان یکی از مهموفاداری به

های مربوط به جذب مشتریان جدید، کاهش حساسـیت مشـتری بـه قیمـت تواند نتایج ارزشمندی مانند کاهش هزینهمی
تمایـل بـه  های ارائه خدمات به مشتریان را در بر داشته باشد. در حوزه گردشـگری، بازدیـد ومحصوالت و کاهش هزینه

و تجربیات  (. گردشگران با بیان خاطرات1393: 1393اند )همتی و زهرانی،ی در نظر گرفتههای وفاداربازگشت را شاخص
مقصـد  دشـگران بـهسفر بر تمایالت و تصمیمات دیگران در انتخاب مقصد گردشگری اثرگذار هستند. درجه وفـاداری گر

 یابــدکــاس میاغلــب در نیــات گردشــگران بــا بازدیــد از مقصــد و تمایــل بــه پیشــنهاد آن بــه دیگــران انع
(Chen & Tasi,2007:1117.) مجـدد بازگشـت میـزان بـا طور مستقیمبه رسانیخدمات کیفیت اندداده نشان تحقیقات 

 گردشـگری مقصـد بـه منطقـه یک کههنگامی شود.می هاسازمان برای بیشتر سود و موجب است ارتباط در گردشگران

 منظوربه (. اماKim et al, 2013:528) ردیپذیم گردشگری تأثیر هایفعالیت از جامعه آن ساکنان زندگی ،شودیم تبدیل
 گردشـگری ناطقم ساکنان است الزم گردشگری، مقاصد گردشگری با استفاده از توسعه و گردشگری مزایای از استفاده

 ساکنان اجتماعی، همبادل نظریه بر اساس دیگربیانبه حمایت کنند؛ آن توسعه از و باشند داشته گردشگری به مناسبی دید

 میـزان و دهنـدیم نشـان واکنش گردشگری توسعه به و محیطی اجتماعی اقتصادی، شده درك فایده و هزینه بر اساس

 (.2: 1398 است )یزدان پناه و شکوهی، گردشگری از توسعه حاصل شده درك هزینه و منافع از تابعی نیز حمایت
 

 های گردشگریزیرساخت
فـر و های گردشـگری اسـت )نظممؤثر بر توسعه گردشگری تابع دو عامـل جاذبـه و زیرسـاخت در یک نگاه کلی عوامل

روی زمـین و هـم زیـر آن قـرار که هم شودمیریزی به تأسیساتی گفته  زیرساخت در برنامه واژه(. 168: 1398محمدی،
ی، صـنعتی و جهـانگردی فـراهم ای، نظیر نـواحی شـهرتوسعه هاینظام دارند و چهارچوبی اساسی را برای کارکرد مؤثر

یکی از عوامل مهم در جذب گردشگر، وجود تجهیزات و تسهیالت گردشگری است. این تأسیسات به واحـدهایی . کندمی
گردد که با هدف ارائه خدمات پذیرایی، اقامت و خدمات مسافرتی به گردشگران بر اسـاس ضـواب  و مقـرارت اطالق می

(. تأسیسـات 103: 1395فـر و همکـاران،؛ نظم82: 1384دیناری،)شوند ردشگری ایجاد مینامه مربوط به تأسیسات گآئین
شـود )لطفـی، بنـدی میونقل و ارتباطات طبقهگردشگری درمجموع به سه گروه عمده تأسیسات اقامتی، پذیرایی و حمل

ت و در مناطق و کشـورهای مناسب، الزم و ضروری اس هایزیرساختآمیز جهانگردی، موفقیت برای توسعه(. 81: 1398
: 1394)رضایی و همکاران، عنوان یک عامل بحرانی قلمداد شودبه تواند، میکمبود زیرساختی دارند نیافته که اغلبتوسعه

برنامـه  المللـی موردتوجـهبین سطح در چه و ایمنطقه و ملی سطح چه در ها،عرصه همه در گردشگری توسعه (. امروزه4
 و الزم آن عناصـر کـه منسـجمی اسـت نظام گردشگری، صنعت است. گرفته خصوصی قرار هایشرکت و دولتی ریزان
 فـراهم را صـنعت ایـن رونـق یـا موجبـات سـفر تنهاییبـه گردشگری هایجاذبه که ایگونهبه باشند.می یکدیگر ملزوم

در  اسکان اگرچه دیگر، طرف از باشد. فراهم باید گردشگران نیز اقامت و جاییجابه برای شرای  و بلکه امکانات کنند،نمی
 نیـز یـک جاذبـه از دیدار برای رغبتی اقامتی، امکانات بودن بدون فراهم اما نیست، گردشگر یک اصلی هدف هااقامتگاه

های گردشگری در راستای های گردشگری مکمّل جاذبهلذا زیرساخت (.34: 1391زاده و همکاران،شود )ابراهیمنمی ایجاد
گیرد کـه های گردشگری خدمات و تسهیالتی را در برمیگردد. زیرساختبه جریان گردشگری محسوب می رونق بخشی

هـا در مقصـد رفاه گردشگران را فراهم کرده و دسترسی مناسب به این عناصر، در جذب گردشگر و افزایش ماندگاری آن
هـای گردشـگری، ها و فعالیتمتشکل از جاذبـهنظام گردشگری  (.25: 1393تأثیر بسزایی دارد )یوسفی شهیر و همکاران،
ونقل، تأسیسات زیربنـایی، تسـهیالت و خـدمات گردشـگری اسـت کـه عناصـر مراکز اقامتی، تسهیالت و خدمات حمل

قصد ارائه خدمات و انتفاع توسعه خـدمات های گردشگری نیز عواملی هستند که بهشوند. زیرساختگردشگری خوانده می
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 (.33: 1395شوند )قاسمی و همکاران،فران یا مهمانان مطابق ضواب  ارائه میبه گردشگران و مسا
 

 روش پژوهش
ای، میـدانی و هـای تحقیـق کتابخانـهپژوهش حاضر از نوع تحلیلی، توصـیفی و پیمایشـی اسـت. نحـوه گـردآوری داده

به این منطقه سفرکرده و از بـاغ معه آماری گردشگرانی هستند که های مربوط است. جاگیری از منابع علمی سازمانبهره
ز فرمـول ااند. با توجه به نامشخص بودن تعـداد گردشـگران )جامعـه آمـاری( تاریخی تفریحی چشمه بلقیس بازدید کرده
وزیـع و بـا تپرسشـنامه بـین گردشـگران  30شده است. به این منظور در ابتـدا کوکران در وضعیت جامعه نامعلوم استفاده

گیری تصادفی اسـت. ابـزار نفر محاسبه گردید. روش نمونه 301نس نمونه اولیه حجم نمونه به تعداد محاسبه میزان واریا
ای است که پس از بررسی پیشینه و ادبیـات نظـری تحقیـق و گـردآوری ها پرسشنامه محقق ساختهاصلی گردآوری داده

 سؤال تخصصی تنظـیم و 56مومی و سؤال ع 9وامل مؤثر بر توسعه گردشگری در قالب عهای مرتب  با سنجش شاخص
 حاکی از 953/0بندی و تعداد آن بیان گردیده است. کسب ضریب ( متغیرها، نحوه دسته1تدوین گردید. در جدول شماره )

. بـرای هیـه گردیـدتاعتبار ابزار پژوهش است. برای سنجش روایی، پرسشنامه تحت نظارت اساتید دانشگاه و متخصصان 
های حی سازی معادالت ساختاری در ما آزمون تی، ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل عاملی و مدلهوتحلیل دادهتجزیه
 شده است.افزاری اس پی اس اس و ایموس استفادهنرم

 

 . متغیرهای مور استفاده در ابزار پژوهش1جدول شماره 
 منبع تعداد بندیدسته نوع سؤال

 عمومی
ت، شغل، هـدف از سن، جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیال

 سفر، نحوه سفر، تعداد دفعات بازدید
 (1392زیاری و همکاران ) 9

 تخصصی

 (1395) (، کیانی1391کرمی ) 9 رفتار جامعه محلی

 (1396کیانی و بسحاق ) 5 وفاداری

 (1396حیدری سورشجانی ) 12 کیفیت محیطی

 13 کیفیت دسترسی و امکانات
ــاران ) ــان و همک ــاری1392لحمی ــاران  (، زی و همک

 (1393(، وارثی و صفرآبادی )1392)

 7 شاخص اقتصادی
(، وارثــی و 1392نیــا ســماکوش و همکــاران )ابراهیم

 (1396(، حیدری سورشجانی )1393صفرآبادی )

 (1396کیانی و بسحاق ) 6 رسانیشاخص دسترسی و اطالع

 

 محدوده موردمطالعه
مـد از لویـه و بویراحکهگیاز توابع شهرستانی به همین نـام و در اسـتان  چرامشهر چشمه بلقیس در تاریخی تفریحی باغ 

ثانیـه  41دقیقـه و  44 ودرجـه  50موقعیت جغرافیایی  دردر دشتی هموار  . این باغبزرگ جنوب کشور است هایتفرجگاه
ت نوروزی مملو از تعطیال ویژه بهار ودر تمام فصول سال بهثانیه عرض شمالی  18دقیقه و  43درجه و  30طول شرقی و 
اسـانی و سگذاری این بنا به این اسم آن است که توس  زنی به نام بلقـیس حـدود اواخـر دوره علت نام .گردشگران است

تـر پیشاز غی کـه بـا، در اطراف این چشـمه 1323اسکندر خان چرامی در سال است.  اوایل دوره اسالمی احداث گردیده
جـاد ازآن در چند نوبـت بـا کاشـت درختـان متنـوع و ایپس کرده است.بازسازی  ومرمت  را گسترش داده و وجود داشته

حوض بـزرگ  وجود یکاست.  شدههای مهم استان کهگیلویه و بویراحمد تبدیلبه یکی از جاذبه های زیبای آبیاریشبکه
ن از آ شـمه زیبـا درچنـد چ زیبای متصل به ایـن حوضـه و ایجویباره ای که در مرکز آن درخت نخل واقع است ودایره
ن در اسـکا سکوهایکشاورزی اطراف، ایجاد  نزدیکی به بندرها جنوبی، وجود مزارع. های خاص چشمه بلقیس استجلوه

بای چشـمه باغ زی امکاناتار مصنوعی از دیگر ایجاد یک آبش باغ و های دامنه تپه مشرف برباغ و همچنین وجود آالچیق
 دهد.منطقه را در سطح کشور و استان نشان می ( موقعیت1. شکل شماره )بلقیس است
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 . موقعیت منطقه موردمطالعه1شکل شماره 

 

 هابحث و یافته
اند. سـال داشـته 20درصـد از پاسـخگویان کمتـر از  6/9دهـد نتایج حاصل از بررسی توصیفی سؤاالت عمومی نشان می

انـد. دیـپلم بوده درصد زیـر 8/0حاکی از آن است  درصد بوده است. وضعیت تحصیالت 5/45سال  30تا  20درصد افراد 
. کارشناسـی درصد از میزان تحصیالت کارشناسی برخوردارند 8/46اند و درصد سطح سواد خود را دیپلم اعالم کرده 2/30

اسخگویان خانوادگی درصد پ 7/80درصد را به خود اختصاص داده است. نحوه سفر  3/3و  6/10ارشد و دکتری به ترتیب 
درصد به همراه دوستان خویش در بـاغ تـاریخی تفریحـی چشـمه بلقـیس  3/14صورت انفرادی و درصد به 3ده است. بو

ترین هـدف از سـفر بـرای عنوان عمدهاند. تفریح بهها از این منطقه بازدید کردهدرصد نیز به سایر شیوه 2اند. حضورداشته
اند. دفعـات لین بار از این مکـان بازدیـد داشـتهردشگران برای اودرصد از گ 6/31شده است. درصد پاسخگویان اعالم 91

درصد آقایان  5/63دهد ن میادرصد افراد اعالم گردیده است. فراوانی جنسیت پاسخگویان نش 6/21بار برای  3-2بازدید 
د از پاسـخگویان درصـ 4انـد. درصـد بوده 9/28درصد و مجـردان  1/67اند. درصد افراد متأهل درصد بانوان بوده 5/36و 

 اند.وضعیت تأهل خود را اعالم نکرده
 

 بررسی وضعیت معیارهای رفتاری جامعه محلی در ارتباط با گردشگران در باغ چشمه بلقیس

قـیس، ی چشـمه بلبرای بررسی وضعیت معیارهای رفتاری جامعه محلی در ارتباط با گردشـگران در بـاغ تـاریخی تفریحـ
لی بـرای مطلوبیـت کگانه نیز یک متغیر ترکیبی شکل گرفت که قضاوت  9ترکیب سؤاالت آزمون تی استفاده گردید. از 

کـه شـده اسـت. ازآنجایی( نتایج آزمـون ارائه2نماید. در جدول )پذیر میوضعیت معیارهای رفتاری جامعه محلی را امکان
ن در ایـن بـاغ تـاریخی ی با گردشگرااست، از نگاه گردشگران رفتارهای جامعه محل 05/0مقادیر سطح معناداری کمتر از 

 تفریحی در وضعیت مطلوبی قرار داشته است.
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 . نتایج بررسی وضعیت معیارهای رفتاری جامعه محلی در ارتباط با گردشگران2جدول شماره 

 زیر معیارها
آماره 
 تی

سطح 
 معناداری

 میانگین
میانگین 
 تفاوت

ارزیابی  %95در سطح 
 حد باال حد پایین شاخص

 مناسب 15/1 93/0 04/1 04/4 000/0 61/18 رفتارهای جامعه محلی در برابر گردشگران

 مناسب 15/1 93/0 04/1 04/4 000/0 21/19 نوازی(وضعیت برخورد فرهنگ عمومی مردم منطقه )مهمان

وضعیت واکنش مردم محلی منطقه نسبت به نوع پوشش 
 گردشگران

 ناسبم 95/0 72/0 83/0 83/3 000/0 04/14

 مناسب 68/0 44/0 56/0 56/3 000/0 23/9 حلیوضعیت ارتباط کالمی با مردم منطقه چرام و نوع گویش م

 مناسب 02/0 78/0 90/0 90/3 000/0 74/14 کمک به گردشگران توس  مردم محلی در صورت نیاز

 مناسب 70/0 43/0 57/0 57/3 000/0 42/8 نوع برخورد مسئوالن باغ چشمه بلقیس با گردشگران

 مناسب 00/1 74/0 87/0 87/3 000/0 27/13 وضعیت امنیت باغ چشمه بلقیس

 نامناسب -36/0 -66/0 -51/0 48/2 000/0 -70/6 های ورزشیچند کارکردی بودن فضا و امکان فعالیت

 مناسب 73/0 50/0 61/0 61/3 000/0 59/10 وضعیت تعامالت با سایر گردشگران

 مناسب 75/0 57/0 66/0 66/3 235 45/14 میزبان معیارهای رفتاری جامعه

 

 بررسی نظر گردشگران در خصوص جذابیت باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس

 000/0داری و سـطح معنـا 84/3بررسی نظرات گردشگران در خصوص جذابیت باغ چشمه بلقیس با کسب میانگین کلی 
شگران است. البته ر جذابیت زیاد این باغ تاریخی طبیعی برای گردنگهای پایین و باالی اطمینان مثبت نشابه همراه کرانه

های جدید شیوه اند الزم است در شیوه طراحی باغ تغییراتی صورت گیرد و آن را از حالت قدیم بهگردشگران اذعان داشته
 طراحی نمایند.

 

 . نتایج بررسی جذابیت گردشگری باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس3جدول شماره 
سطح  آماره تی ر معیارهازی

 معناداری
میانگین  میانگین

 تفاوت
ارزیابی  %95اطمینان در سطح 

 حد باال حد پایین شاخص

 زیاد 06/1 86/0 96/0 96/3 00/0 58/18 میزان مطلوبیت جاذبه گردشگری چشمه بلقیس

 زیاد 13/1 92/0 02/1 02/4 00/0 22/19 توانایی جذب گردشگران و شهروندان

 زیاد 15/1 94/0 05/1 05/4 00/0 30/19 بخشی محی بخش و رضایتآرامش

 زیاد 44/0 13/0 28/0 28/3 00/0 62/3 دیدضرورت تغییر طراحی باغ از حالت قدیم به شیوه ج

 زیاد 92/0 76/0 84/0 84/3 00/0 10/21 جذابیت گردشگری

 
 رسانیاقتصادی و دسترسی و اطالعوضعیت پارامترهای کیفیت محیطی، کیفیت دسترسی و امکانات، 

شـده اسـت. ( بیان4نتایج بررسی وضعیت شاخص کیفیت محیطی باغ تاریخی طبیعی چشمه بلقـیس در جـدول شـماره )
رفتـه اسـت. متغیر موردبررسـی قـرار گ 12طور که ذکر گردید کیفیت محیطی در محدوده موردمطالعه با استفاده از همان

های بـاال و پـایین سـطوح اطمینـان بـرای متغیرهـای به همراه منفی شـدن کرانـه 05/0کسب سطح معناداری کمتر از 
های بهداشـتی و دسترسی به فضای مناسب برای شستشوی ظروف، امکانـات ورزشـی، دسترسـی مناسـب بـه سـرویس

وسعه بهینه های مذکور وضعیت نامناسبی داشته و نیازمند برنامه ریزی برای تدهد شاخصمحوطه بازی کودکان نشان می
، دسترسی به آب سالم و آشـامیدنی (نما و ...یکمت، آبهای مبلمان شهری مناسب )نضعیت شاخصباشند. همچنین ومی

است. ارزیابی  تی نداشتهو نورپردازی مناسب چشمه بلقیس تا حدودی مناسب ارزیابی گردیده و با متوس  مورد آزمون تفاو
وهـوای چشـمه بلقـیس انداز زیبا و آبهای نشستن، چشملوب، سکو و محلگردشگران از آرامش محی ، فضای سبز مط

 مناسب بوده است.
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 . نتایج بررسی وضعیت شاخص کیفیت محیطی در باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس4جدول شماره 

 آماره تی زیر معیارها بعد
سطح 
 معناداری

میانگین 
 تفاوت

 %95اطمینان در سطح 
 ارزیابی شاخص

 حد باال ایینحد پ

 
 
 
 
 

کیفیت 
 محیطی

 مناسب 21/1 00/1 11/1 000/0 14/21 آرامش محی 

 مناسب 40/1 20/1 30/1 000/0 93/25 فضای سبز مطلوب

 نیمه مناسب 00/0 -26/0 -131/0 052/0 -94/1 نما و ...(مبلمان شهری مناسب )نیکمت، آب

 مناسب 59/0 37/0 48/0 000/0 49/8 بهای نشستن مناسسکو و محل

 نیمه مناسب 01/0 -24/0 -11/0 071/0 -81/1 نورپردازی مناسب چشمه بلقیس

 نامناسب -48/0 -76/0 -62/0 000/0 -91/8 محوطه بازی کودکان

 نامناسب -79/0 -0/1 -92/0 000/0 -08/14 امکانات ورزشی

 مناسب 24/1 03/1 14/1 000/0 75/20 انداز زیباچشم

 نیمه مناسب 13/0 -17/0 -01/0 827/0 -218/0 آب سالم و آشامیدنیدسترسی به 

 نامناسب -04/0 -32/0 -18/0 008/0 -67/2 های بهداشتیدسترسی مناسب به سرویس

 نامناسب -27/0 -56/0 -42/0 000/0 -634/5 دسترسی به فضای شستشوی ظروف

 مناسب 56/1 39/1 48/1 000/0 60/34 وهوای چشمه بلقیسآب

 

ی تصل آزمون شاخص بعدی موردبررسی کیفیت دسترسی و امکانات در این مجموعه گردشگری بوده است. نتایج حا
 دیده است.( بیان گر5ها در جدول شماره )برای مقایسه میانگین

 

 . نتایج بررسی وضعیت کیفیت دسترسی و امکانات در باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس5جدول شماره 

 آماره تی رهازیر معیا بعد
سطح 

 معناداری

میانگین 

 تفاوت

ارزیابی  %95اطمینان در سطح 

 حد باال حد پایین شاخص

کیفیت 

دسترسی و 

 امکانات

 نامناسب -16/0 -42/0 -295/0 000/0 -47/4 ونقلامکانات حمل

جاده دسترسی و عالئم راهنمای 

 گردشگران
 نامناسب -19/0 -46/0 -331/0 000/0 -83/4

 متوسط 01/0 -26/0 -124/0 077/0 -77/1 پارکینگ

 متوسط 08/0 -16/0 -037/0 558/0 -58/0 های دسترسیکیفیت معابر و شبکه

 مناسب 51/0 28/0 398/0 000/0 89/6 دسترسی امن و صحیح

بنزین یا جایگاه وضعیت قرارگیری پمپ

 سوخت تا چشمه بلقیس
 مناسب 69/0 44/0 571/0 000/0 15/9

 مناسب 14/1 93/0 04/1 000/0 20/20 چرام قرارگیری باغ در شهر

شیوه مدیریتی و کارکنان فعال در باغ 

چشمه بلقیس اعم از نگهبانان و مسئولین 

 خدمات رفاهی

 مناسب 31/0 04/0 182/0 008/0 66/2

های خدمات پزشکی وجود کمپ

( در سطح شهر و نزدیک 115 )اورژانس

 به باغ چشمه بلقیس

 مناسب 33/0 08/0 209/0 001/0 31/3

 متوسط 08/0 -20/0 -06/0 403/0 -83/0 وضعیت بهداشت در مکان

وضعیت منطقه در زمان اوج گردشگری از 

 نظر آرامش صوتی
 مناسب 56/0 30/0 43/0 000/0 70/6

استحکام و کیفیت خدمات و امکانات 

 توریستی در سطح شهرستان چرام
 متوسط 11/0 -15/0 -01/0 80/0 -25/0

محل قرارگیری سکوی زباله و سطل 

 آشغال در باغ
 متوسط 26/0 -01/0 123/0 08/0 74/1

 



 117  های تاریخی ...                             های مؤثر بر جذب گردشگران به باغکیانی سلمی و فالحتی / شناسایی و تحلیل پیشران

های پایین و باالی سـطوح اطمینـان اسـتنباط کلـی در با توجه به سطح معناداری آزمون و منفی بودن عالمت کرانه
ونقـل نامناسـب بـوده اسـت. البتـه حملهای جـاده دسترسـی و عالئـم راهنمـای گردشـگران و امکانـات مورد شاخص

های دسترسی، محل قرارگیری سکوی زباله و سطل و بهداشت مکان، میزان پارکینگ، کیفیت معابر و شبکه هایشاخص
شده است. برای همچنین استحکام و کیفیت خدمات و امکانات توریستی )گردشگری( در سطح شهر چرام متوس  ارزیابی

ریزی صـورت گرفتـه و بـه حـد مناسـب و ها نیـز برنامـهم است در خصوص ایـن شـاخصجلب رضایت گردشگران الز
عنوان عوامل اثرگذار بـر رونـق گردشـگری در ایـن منطقـه تفریحـی بخش ارتقاء یابند. مجموعه اقتصادی نیز بهرضایت

جز تنـوع تمامی موارد به( حضور گردشگران در 6شده در جدول شماره )های ارائهموردبررسی قرار گرفته است. طبق یافته
های افزایش اشتغال در خدمات، افـزایش شغلی و کارآفرینی برای ساکنان محلی منجر به بهبود شرای  اقتصادی در حوزه

 دستی و ... گردیده است.درآمد، رونق صنایع
 

 یخی تفریحی چشمه بلقیسهای اقتصادی در باغ تار. نتایج بررسی وضعیت شاخص6جدول شماره 

 آماره تی یر معیارهاز بعد
سطح 

 معناداری

میانگین 

 تفاوت

ارزیابی  %95اطمینان در سطح 

 حد باال حد پایین شاخص

 

 

 

 اقتصادی

 تأیید 26/0 01/0 13/0 02/0 25/2 افزایش اشتغال در بخش خدمات

 تأیید 55/0 29/0 42/0 000/0 55/6 افزایش درامد

 تأیید 29/0 03/0 16/0 01/0 48/2 افزایش اشتغال در بخش گردشگری

 تأیید 35/0 07/0 21/0 003/0 96/2 گذاریافزایش سرمایه

 رد 20/0 06/0 06/0 329/0 978/0 تنوع شغلی و کارآفرینی

 تأیید 42/0 15/0 29/0 000/0 29/4 افزایش سطح رفاه برای مردم محلی

افزایش سطح مشارکت جامعه محلی برای 

 ارائه خدمات
 تأیید 36/0 10/0 23/0 000/0 60/3

 

ردشـگران گ( موردبررسی قرار گرفته اسـت. 7متغیر در جدول شماره ) 6رسانی با استفاده از شاخص دسترسی و اطالع
دیـده جهـت معرفـی منطقـه و بـاغ تـاریخی و معتقدند در این منطقه گردشگری وضعیت نیروهای متخصـص و آموزش

های ارههای شهرستان چرام، ارزیابی برگزاری جشنوجهت معرفی دیگر جاذبهها تفریحی چشمه بلقیس، وضعیت نمایشگاه
های بومی به گردشـگران، وضـعیت دستی غذاهای محلی آوازها و سازهای محلی و شناساندن سنتبومی و محلی صنایع

نظر مـورد رسانی نقاط گردشگری شهرستان چرام و عالئم راهنمایی برای هدایت گردشـگران بـه مکـانواحدهای اطالع
 نامناسب بوده است.

 

 اریخی تفریحی چشمه بلقیسترسانی در باغ . نتایج بررسی وضعیت شاخص دسترسی و اطالع7جدول شماره 

 زیر معیارها بعد
آماره 

 تی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 تفاوت

ارزیابی  %95اطمینان در سطح 

 حد باال حد پایین شاخص

دسترسی و 

 رسانیاطالع

دیععده جهععت روهععای متخصععص و آموز وضعععیت نی

 معرفی منطقه و باغ تاریخی و تفریحی چشمه بلقیس
 نامناسب -49/0 -78/0 -639/0 000/0 -69/8

های ها جهعت معرفعی دیگعر جا بعهوضعیت نمایشگاه

 شهرستان چرام
 نامناسب -41/0 -76/0 -548/0 000/0 -31/8

های شهرسعتان شناخت شما نسبت بعه دیگعر جا بعه

 مچرا
 متوسط 15/0 -12/0 016/0 813/0 237/0

های بععومی و محلععی ارزیععابی برگععزاری جشععنواره

 دستی، غذاهای محلی آوازها و سازهای محلعیصنایع

 ردشگرانگهای بومی به و شناساندن سنت

 نامناسب -12/0 -37/0 -25/0 000/0 -83/3

رسععانی نقععاط گردشععگری وضعععیت واحععدهای اطالع

 شهرستان چرام
 نامناسب -28/0 55/0 -42/0 000/0 -06/6

عالئم راهنمایی بعرای هعدایت گردشعگران بعه مکعان 

 موردنظر )باغ چشمه بلقیس(
 نامناسب -23/0 -51/0 -37/0 000/0 -22/5
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 شناسایی اثر مطلوبیت جاذبه گردشگری باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس بر وفاداری گردشگران

هـای تاز قابلی دشگری باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقـیس بـر وفـاداری گردشـگرانبرای بررسی اثر مطلوبیت جاذبه گر
ه گردشـگری ( مدل ساختاری اثر متغیر پنهان مطلوبیت جاذب1سازی معادالت ساختاری استفاده گردید. شکل شماره )مدل

 بر وفاداری گردشگران را نشان داده است.
 

 
 

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

از ایـن  د. هرکـدامبرای این آزمون از دو متغیر پنهان مطلوبیت جاذبه گردشگری و وفاداری گردشـگران اسـتفاده شـ
ها متغیر پنهان در سطح اول را تشـکیل داده اسـت. سنجشی دارند که مجموع هر یک از آنعوامل متغیرهای آشکار قابل

هان وفاداری گردشـگران بـا متغیر آشکار و متغیر پن 4ان مطلوبیت جاذبه گردشگری در این تحقیق با استفاده از متغیر پنه
وستان بـا وزن دمتغیر آشکار سنجیده شده است. در متغیر پنهان وفاداری گردشگران، تمایل به معرفی به  5گیری از بهره

 توانـایی جـذب است و در تبیـین مطلوبیـت جاذبـه گردشـگری باالترین نقش را به خود اختصاص داده 87/0رگرسیونی 
کاررفته در مدل به همراه کد ( متغیرهای به8جایگاه باالتری داشته است. در جدول شماره ) 78/0گردشگران با بار عاملی 
ری بـا ت متغیر مطلوبیت جاذبه گردشگهای جدول مشخص اسطور که از یافتهشده است. همانو وزن رگرسیونی آن بیان

 بر متغیر پنهان وفاداری گردشگران اثرگذار بوده است. 71/0وزن رگرسیونی 
 

 ملیم به همراه بار عامرتبه دو یشده در مدل عاملشناسایی یینها یرهایمتغ .8 جدول شماره
وزن 
 رگرسیونی

 کد متغیر عامل
وزن 
 رگرسیونی

71/0 

وفاداری 
 گردشگران

 b1 66/0 چشمه بلقیس به چه میزان است؟ تمایل شما نسبت به بازدید دوباره باغ

 b2 66/0 های شهرستاناولویت انتخاب شما در باغ چشمه بلقیس نسبت به دیگر جاذبه

اهداشت اغ و نگین ببا توجه به بازدید شما از باغ تاریخی و تفریحی چشمه بلقیس، اهمیت حفظ ا
 کنید؟ابی میهای بعدی را چگونه ارزیآن برای نسل

b3 53/0 

 b4 87/0 تمایل شما برای معرفی و بازدید باغ چشمه بلقیس به دوستانتان چقدر است؟

 b5 86/0 تان چقدر است؟تمایل شما برای معرفی و بازدید باغ چشمه بلقیس به خانواده

مطلوبیت 
گردشگری 
چشمه 
 بلقیس

 c1 74/0 کنید؟مطلوبیت جاذبه گردشگری چشمه بلقیس را به چه میزان ارزیابی می

 c2 78/0 چشمه بلقیس به چه اندازه توانایی جذب گردشگران و شهروندان را دارد؟

 c3 74/0 بخشی است؟بخش و رضایتچشمه بلقیس تا چه اندازه برای شما محی  آرامش

 c4 05/0 های جدیدضرورت تغییر طراحی باغ چشمه بلقیس از حالت قدیمی آن به شیوه

 

پذیرد. در برازش جزئی سطح معناداری ساختاری به دو روش برازش جزئی و برازش کلی صورت میهای برازش مدل
های پژوهش است. سطح معنـاداری، تخمـین غیراسـتاندارد، خطـای معیـار و مقـدار نشانگر مطلوبیت برازش مدل و داده
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بـرای روابـ   05/0اداری کمتـر از شده است. سطح معنـ( بیان9بحرانی برای هر یک از رواب  ترسیمی در جدول شماره )
 ترسیمی گویای آن است برازش جزئی مدل در وضعیت مناسبی قرار دارد.

 

 غیراستاندارد با سطح تحت پوشش یبرآوردها .9 جدول شماره
تخمین    

 غیراستاندارد

خطای 
 معیار

مقدار 
 بحرانی

سطح 
 معناداری

وزن 
 رگرسیونی

 705/0 *** 464/8 801/0 684/0 مطلوبیت جاذبه - وفاداری

c2 - 776/0 *** 605/11 093/0 074/1 مطلوبیت جاذبه 

c3 - 736/0 *** 210/11 092/0 028/1 مطلوبیت جاذبه 

c4 - 054/0 396/0 848/0 129/0 109/0 مطلوبیت جاذبه 

b1 - 660/0    000/1 وفاداری 

b2 - 658/0 *** 052/10 089/0 897/0 وفاداری 

b3 - 527/0 *** 257/8 121/0 002/1 وفاداری 

b4 - 875/0 *** 578/12 096/0 210/1 وفاداری 

b5 - 846/0 *** 490/12 102/0 20/1 وفاداری 

c1 - 741/0    000/1 مطلوبیت جاذبه 
 

 لمـد اندخوبی توانسـتهبـه هشوپژ هایدهد که دادهل نشان میهای اصلی برازش مد( شاخص10در جدول شماره )
 های تجربی قرار دارد.کنند و مدل پژوهش تحت حمایت داده نمایندگیرا  هشوپژ مفهومی

 

 های اصلی برازش مدل مرتبه دومشاخص .10جدول شماره 

 عالئم اختصاری نام شاخص
 مدل

 مستقل اشباع فرضپیش

 DF 26 0 36 درجه آزادی

 CMIN/DF 76/2  423/30 کای اسکوئر نسبی )بهنجار شده(

 GFI 966/0 000/1 417/0 ئی برازششاخص نیکو

 AGFI 906/0  271/0 شدهاصالح برازش نیکوئی شاخص

 PGFI 546/0  333/0 شاخص نیکویی برازش مقتصد

 NFI 936/0 000/1 000/0 شاخص نرمال شده بنتلر بویت

 CFI 959/0 000/1 000/0 شاخص برازش تطبیقی

 PNFI 676/0 000/0 000/0 شاخص برازش هنجار شده مقتصد

 IFI 959/0 000/1 000/0 شاخص برازش افزایشی

 TLI 943/0  000/0 شاخص برازش توکر لوئیس

 PCFI 693/0 000/0 000/0 شاخص برازش تطبیقی مقتصد

 PRATIO 722/0 000/0 000/1 شاخص نسبت اقتصاد

 RMSEA 075/0  313/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 

 مه بلقیسار عامل بر توسعه گردشگری در باغ تاریخی تفریحی چشبندی عوامل اثرگذاولویت
بندی عوامل اثرگـذار بـر بهبـود وضـعیت گردشـگری در بـاغ با توجه به اینکه یکی از اهداف محققین شناسایی و اولویت
 ی مکنون جهت خالصه کـردن متغیرهـا، آزمـون تحلیـلهاعاملتاریخی تفریحی چشمه بلقیس بوده است، برای یافتن 

بـر  هادادهانسجام درونی  دهدیمشده نشان (. محاسبات انجام228: 1385 نیا و موسوی،شده است )حکمتعاملی استفاده
معنادار است که  1در وضعیت مناسبی قرار دارد. همچنین آزمون بارتلت در سطح  927/0به مقدار  KMOمبنای شاخص 

(. بـرای پـردازش 127: 1393 بسحاق و همکاران،)ی مناسب است تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل دهدیمنشان 
شده اسـت. بـا توجـه بـه ی اصلی استفادههامؤلفهو شناسایی عوامل بنیادی متغیرهای پژوهش، از روش تجزیه به  هاداده
. کندیما تبیین متغیر ر 38درصد واریانس مجموعه  27/63بوده و  1از  تربزرگهفت عامل اول دارای مقادیر ویژه  هاافتهی

شـده و ضـمن انجـام چـرخش در محـور مـاتریس از جهت حداکثر ساخت رواب ، متغیرها پیرامون محور خود دوران داده
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شده اسـت ی استخراجی ارائههاعامل( 11شده است. در جدول )روش چرخش یعنی دوران واریماکس استفاده نیترمناسب
از  هـاعاملدیگر بیانگر بارگیری عبارتو به دهدیمنشان  هاعاملگیری لکه اهمیت و نقش هر یک از متغیرها را در شک

ترتیب هفـت عامـل اینمتغیرهاست. با توجه به ترکیب متغیرهای هر عامل نام مناسبی برای آن انتخاب گردیده است. بـه
ونقل، امکانـات و خـدمات، رسانی و تبلیغات، دسترسی و حملاقتصادی، مبلمان باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس، اطالع

 27/63ای کـه گونهکیفیت محیطی و موقعیت در بهبود وضعیت گردشگری در این باغ تاریخی تفریحی اثرگذار هستند به
 .دهندیمدرصد تغییرات را پوشش 

 

 ی مربوط به هر عامل به همراه بار عاملی آنهاشاخص. عوامل و 11جدول شماره 
درصد واریانس 
 تبیین شده

 عامل شاخص املیبار ع

930/13 

310/0 
ر و نزدیک به باغ چشمه بلقیس را چگونه ( در سطح شه115 های خدمات پزشکی )اورژانسوجود کمپ
 کنید؟ارزیابی می

 اقتصادی

 افزایش اشتغال در بخش خدمات 694/0
 افزایش درامد 712/0
 (ان و ...برای گردشگر د غذایی محلیدستی، مواافزایش اشتغال در بخش گردشگری )تولید صنایع 823/0
 گذاریافزایش سرمایه 839/0
 تنوع شغلی و کارآفرینی 825/0
 افزایش سطح رفاه برای مردم محلی 793/0
 افزایش سطح مشارکت جامعه محلی برای ارائه خدمات 763/0

59/11 

 (نما و ...نیکمت، آب)مبلمان شهری مناسب  455/0

مبلمان باغ 
ریخی تا

تفریحی 
 چشمه بلقیس

 های نشستن مناسبسکو و محل 430/0
 نورپردازی مناسب چشمه بلقیس 621/0
 محوطه بازی کودکان 701/0
 امکانات ورزشی 719/0
 دسترسی به آب سالم و آشامیدنی 631/0
 های بهداشتیدسترسی مناسب به سرویس 696/0
 ای شستشوی ظروفدسترسی به فضای مناسب بر 705/0

83/10 

 بلقیس دیده جهت معرفی منطقه و باغ تاریخی و تفریحی چشمهوضعیت نیروهای متخصص و آموزش 664/0

رسانی اطالع
 و تبلیغات

 های شهرستان چرامر جاذبهها جهت معرفی دیگوضعیت نمایشگاه 76/0
 باشد؟میزان می هچهای شهرستان چرام به شناخت شما نسبت به دیگر جاذبه 618/0

807/0 
ی و دستی غذاهای محلی، آوازها و سازهای محلهای بومی و محلی صنایعارزیابی برگزاری جشنواره

 ست؟اهای بومی به گردشگران چگونه شناساندن سنت
 هرستان چرامرسانی نقاط گردشگری شوضعیت واحدهای اطالع 776/0
 کنید؟به باغ چشمه بلقیس را چگونه ارزیابی می عالئم راهنمایی هدایت گردشگران 713/0

01/8 

 ونقلامکانات حمل 642/0

دسترسی و 
 ونقلحمل

 گرانهای دسترسی و عالئم راهنمای گردشجاده 692/0
 پارکینگ 671/0
 های دسترسیکیفیت معابر و شبکه 694/0
 دسترسی امن و صحیح 485/0

87/7 

 کنید؟کنان فعال در باغ چشمه بلقیس را چگونه ارزیابی میشیوه مدیریتی و کار 541/0

امکانات و 
 خدمات

 کنید؟وضعیت بهداشت در مکان را چگونه ارزیابی می 616/0

 وضعیت منطقه در زمان اوج گردشگری از نظر کمبود سروصدا )آرامش صوتی( 699/0

 کنید؟ام چگونه ارزیابی میاستحکام و کیفیت خدمات و امکانات توریستی را در چر 389/0

 کنید؟محل قرارگیری سکوی زباله و سطل آشغال در باغ را چگونه ارزیابی می 472/0

14/6 

 آرامش محی  602/0
کیفیت 
 محیطی

 فضای سبز مطلوب 677/0
 انداز زیباچشم 589/0

 وهوای چشمه بلقیسآب 737/0

89/4 
 جایگاه سوخت از شهر تا چشمه بلقیس بنزین یاوضعیت قرارگیری پمپ 599/0

 موقعیت
 کنید؟وضعیت قرارگیری باغ چشمه بلقیس تا مرکز چرام را چگونه ارزیابی می 715/0
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 گیرینتیجه
گردی طبیعـت یهاجاذبـهها را جـزو زیبـاترین آن توانیمکه  گردندیممحسوب ها در ایران از تصاویر زیبای طبیعت باغ

. در محدوده موردمطالعـه رندیگیمگردی قرار مندان به طبیعت و طبیعتموردتوجه عالقه زیبا معموالً یهاباغدانست. این 
به نظر گردشگران باغ تاریخی تفریحـی چشـمه بلقـیس جاذبـه گردشـگری مناسـب و  دهدیمنتایج استنباطی نشان  نیز
ی گردشـگری از وضـعیت مناسـبی برخـوردار اسـت. چنانچـه ارزیـابی هاجاذبـهو در بین دیگـر  گرددیمبی قلمداد مطلو

وهـوای چشـمه بلقـیس انداز زیبا و آبی نشستن، چشمهامحلگردشگران از آرامش محی ، فضای سبز مطلوب، سکو و 
که در نتـایج اسـتنباطی طوریی داشته است. بهمناسب بوده است. مجموعه شرای  مذکور وفاداری گردشگران را نیز در پ

ی هاجاذبهعنوان یک اولویت برای انتخاب نسبت به دیگر تمایل به بازدید دوباره باغ چشمه بلقیس داشته و به گردشگران
اند. تمایل برای معرفـی و بازدیـد بـاغ چشـمه بلقـیس بـه شهرستان، باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس را مدنظر داشته

تان و خانواده نشانه دیگری از وفاداری گردشگران بـوده اسـت. ایـن مسـئله در اهمیـت دادن بـه حفـظ ایـن بـاغ و دوس
نبـوده  ریتأثیبی بعدی نیز نمود یافته است. طبعاً رفتار مناسب جامعه میزبان در این محبوبیت هانسلنگاهداشت آن برای 

. در منطقه موردمطالعـه از نگـاه گردشـگران ابدییمدشگران تجلی است. این اثرگذاری مثبت در رفتار جامعه محلی با گر
توانـد عامـل بسـیار اثرگـذار در تـداوم رونـد رفتار جامعه محلی با گردشگران در وضعیت مطلوبی قرار داشته است که می

صـادی در توسعه گردشگری قلمداد گردد. اذعان جامعه محلی به اثرگذاری مثبت حضور گردشگران در بهبـود شـرای  اقت
ماننـد دستی و ... شـاهدی بـر ایـن ادعاسـت و بهی افزایش اشتغال در بخش خدمات، افزایش درآمد، رونق صنایعهاحوزه

ی حاصـل از هاافتـه( بیان کرده زمینه حمایت ساکنان محلـی را بسترسـازی نمـوده اسـت. ی2020) 1آنچه سونگ تای لیو
ی وجود هاشاخصبا بارگذاری « اقتصادی»شده عامل عامل شناسایی تحلیل عاملی اکتشافی بیانگر آن است از بین شش

( در سطح شهرستان و نیز نزدیک به بـاغ چشـمه بلقـیس، افـزایش اشـتغال در 115 اورژانسی خدمات پزشکی )هاکمپ
دسـتی، مـواد غـذایی محلـی بـرای بخش خدمات، افزایش درآمد، افزایش اشـتغال در بخـش گردشـگری )تولیـد صنایع

گذاری، افزایش سطح مشارکت جامعه محلی برای ارائه خدمات، افزایش سطح رفاه برای ان و ...(، افزایش سرمایهگردشگر
درصد واریانس بهبود وضعیت گردشگری در باغ تـاریخی تفریحـی چشـمه  93/13مردم محلی، تنوع شغلی و کارآفرینی، 

ی بعدی اسـت. عامـل دوم کـه هاعاململ اول نسبت به که این امر نشانگر اهمیت و ارزش عا دینمایمبلقیس را تبیین 
قرار دارد از ترکیب هشت متغیـر مبلمـان شـهری مناسـب « مبلمان فضای باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس»تحت نام 

ی نشستن مناسب، نـورپردازی مناسـب چشـمه بلقـیس، محوطـه بـازی کودکـان، هامحل، سکو و (نما و ...)نیکمت، آب
های بهداشتی، دسترسی بـه آب سـالم و مناسب برای شستشوی ظروف، دسترسی مناسب به سرویسدسترسی به فضای 

درصد واریانس بهبود وضعیت گردشـگری را بـه خـود اختصـاص داده  59/11گرفته و آشامیدنی و امکانات ورزشی، شکل
مه بلقـیس، وضـعیت دیده جهت معرفی منطقه و باغ تاریخی و تفریحی چشـاست. وضعیت نیروهای متخصص و آموزش

ی شهرسـتان چـرام، وضـعیت هاجاذبهی شهرستان چرام، شناخت نسبت به دیگر هاجاذبهجهت معرفی دیگر  هاشگاهینما
رسانی نقاط گردشگری شهرستان چرام، عالئم راهنمایی برای هدایت گردشگران به باغ چشـمه بلقـیس، واحدهای اطالع

ی بومی به هاسنتستی غذاهای محلی آوازها و سازهای محلی و شناساندن دی بومی و محلی صنایعهاجشنوارهبرگزاری 
درصـد ابعـاد بهبـود وضـعیت  83/10گرفتـه اسـت و جمعـاً نام« رسانی و تبلیغـاتاطالع»گردشگران تحت عنوان عامل 

ی دسترسـی هاجادهونقل، باوجود متغیرهای امکانات حمل« ونقلدسترسی و حمل»گردشگری را در برگرفته است. عامل 
درصد بهبود  01/8ی دسترسی، هاشبکهو عالئم راهنمای گردشگران، پارکینگ، دسترسی امن و صحیح و کیفیت معابر و 

شیوه مدیریتی و کارکنان فعال در باغ چشمه بلقـیس، « امکانات و خدمات»گیرد. در عامل وضعیت گردشگری را در برمی
باله و سطل آشغال در باغ چشمه بلقیس، استحکام و کیفیت خدمات وضعیت بهداشت در مکان، محل قرارگیری سکوی ز

و امکانات توریستی در سطح شهرستان چرام و وضعیت منطقه در زمان اوج گردشگری از نظر کمبـود سروصـدا )آرامـش 

                                                           
1. Sung-Ta Liu 
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 درصد واریانس بهبود وضعیت گردشگری در باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقـیس 87/7صوتی( بارگذاری شده که مجموعاً 
انداز وهوای چشمه بلقیس و چشـمرا به خود اختصاص داده است. وجود متغیرهای آرامش محی ، فضای سبز مطلوب، آب

درصد واریانس بهبود گردشگری در این باغ را  14/6دهنده عاملی به اسم کیفیت محیطی بوده است. این عامل زیبا شکل
تغیر وضعیت قرارگیری باغ چشمه بلقیس تـا مرکـز شـهر چـرام را باوجود دو م« موقعیت». درنهایت عامل دینمایمتبیین 

بنزین یا جایگاه سوخت در شهرستان از شهر تا چشمه بلقیس به میزان ؟ و وضعیت قرارگیری پمپدیکنیمچگونه ارزیابی 
ی بـا معنادار شدن همه عوامـل موردبررسـ درصد در گردشگری باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس اثر داشته است. 89/4

بر وفاداری گردشگران نیـز بـا  هاجاذبهراستا بوده است. معناداری اثر ( هم2016نتایج تحقیق جاوید صیدا و رما آدومیتین )
 ( همخوانی داشته است.2017نتایج تحقیق مای گونگ خونگ و فام آن نیوئن )

 

 تقدیر و تشکر

 .تبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته اس

 

 منابع 

 اسـتان در ردشـگرانگ وفـاداری و رضـایت بـر مؤثر ( عوامل1390سید نقوی، میرعلی؛ یعقوبی، نورمحمد ) پور، حبیب؛ابراهیم (1
 .69-92، صص.14 شماره ،5گردشگری، دوره مطالعات فصلنامه ،(سرعین گردشگری منطقه موردی: مطالعه)اردبیل 

 هایزیرساخت و التتسهی بهینه یابیمکان و ریزی( برنامه1391) دارائی، مرضیه زاده، عیسی؛ حافظ رضازاده، معصومه؛ابراهیم (2

 .33-48. ، صص35، شماره 12سمنان، جغرافیا و توسعه، دوره شهر موردشناسی: GISاز  استفاده با شهری گردشگری

ارزیـابی نقـش گردشـگری شـهری در ( 1392) محمد ،دامادی ؛غالمرضا ،لطیفی ؛علی ،خاکساری ؛سعید ،نیا سماکوشابراهیم (3
 .17-31، صص.3، شماره 1، اقتصاد و مدیریت شهری، دوره محیطی شهر بابلسر-توسعه اقتصادی

مؤثر بـر سـطح رضـایت  هایمؤلفهبندی یی و اولویتشناسا( 1389اهلل؛ برقی، شاهین )اردکانی، سعید؛ میرغفوری، سید حبیب دن
 .1-23، صص. 13 ، شماره5ه مطالعات گردشگری، دوره، فصلنامگردشگران خارجی در شیراز

های تأثیرگذار و تأثیرپذیر گردشگری پایـدار در شـهرهای ( شناسایی مؤلفه1396زاده، یعقوب )زاده، حسن و اسماعیلاسماعیل (5
 .55-77، صص. 60، شماره 17ساحلی )مطالعه موردی: بندر انزلی(، فصلنامه فضای جغرافیایی، سال 

های باغ ایرانـی دوران صـفوی. ( باغ ایرانی تمثیلی از بهشت با تأکید بر ارزش1386بی و محمودی نژاد، هادی )انصاری، مجت (6
 .39-48، صص. 29نشریه هنرهای زیبا، شماره 

 .107-117، صص. 57های تاریخی ایرانی، مجله صفّه، شماره ( دشواری مرمت باغ1391ابوئی، رضا و جیحانی، حمیدرضا ) (7

، تبیین نقش بازار بزرگ تهران در توسعه گردشگری شـهری تهـران( 1392) جتبیم ،بابکی نژاد ؛ابراهیم ،خلیفه ؛سیما ،بوذری (8
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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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 در شهر رشتتبیین راهبردهای توسعه گردشگری خالق 
 

 رشت، ایران استادیار شهرسازی، دانشگاه گیالن، -1اکبر ساالری پورعلی
 ، ایرانریزی شهری، دانشگاه گیالن، رشتاستادیار جغرافیا و برنامه -مهدی حسام

 ، ایرانریزی شهری، دانشگاه گیالن، رشتکارشناسی ارشد برنامه -آرش برادران سقرلو 
 ، ایرانریزی شهری، دانشگاه گیالن، رشتبرنامه کارشناسی ارشد -آرمان حمیدی

 
 20/08/1399تاریخ پذیرش:                                               18/04/1399تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
توان به فرهنگ غذایی غنی و متنوع آن اشاره نمود. بـاوجود ترین ذخایر فرهنگی و معنوی گیالن میاز جمله مهم
خوبی از این نتوانسته به رسد که شهر رشتسال از کسب عنوان شهر خالق غذا و خوراك به نظر می گذشت چند

اهبـردی رامه ریزی پتانسیل در راستای توسعه گردشگری شهری خالق استفاده نماید. فقدان نگاه و چهارچوب برن
شـند. داشته بانهنگی مناسبی در این زمینه منجر گردیده است مجموعه اقدامات مدیریت شهری یکپارچگی و هما

هـایی ای از فعالیتشـامل مجموعـه سایر بازیگران در توسعه گردشـگری خـالق ورو کنش شهرداری رشت ازاین
های خالقیـت خصمقطعی، پراکنده و غیر هماهنگ بوده است. لذا هدف اصلی مقاله حاضر به دنبال ارزیـابی شـا

 یق حاضـر ازه گردشگری خالق شهری در این شهر است. تحقارائه راهبردهایی در جهت توسع شهری در رشت و
پرسشنامه از طریـق سـاکنین  393تعداد  آوری اطالعاتکمی با ماهیت کاربردی است. برای جمع -توصیفی  نوع

فی مـورد ای، همبستگی و تحلیل عاملی اکتشـاهای دوجملههای حاصل با استفاده از آزمونشده است. دادهتکمیل
از طریق مدل استراتژیک  اهبردهای پیشنهادیهای آماری، روتحلیل دادهقرار گرفتند. پس از تجزیه وتحلیلتجزیه

SOAR های شـهر خـالق وضـعیت دهد در میان شـاخصها نشان میوتحلیل پرسشنامهاند. نتایج تجزیهشدهارائه
و اقـدامات آموزشـی مکانـات اشاخص  ها بهتر است. همچنینشاخص اقتصادی شهر رشت نسب به سایر شاخص

های شهر خالق رشت است. لذا افزایش آموزش فرهنگ و هویت بـومی، ترین سطح در میان شاخصدارای پایین
های شـهری گردشـگری موضـوعاتی محـوری در راهبردهـای های نوآورانـه و تقویـت زیرسـاختخلق جشنواره

 پیشنهادی هستند.
 

 ، رشت.SOARخالق، مدل استراتژیک شهر خالق غذا و خوراك، گردشگری  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

پذیری طریق و توسعه اقتصـادی در شـهر اسـت کـه تأکیـد افزایش رقابت و پارادایم در حوزه روزترین ایدهبه شهر خالق
زیادی با مفهوم شـهر خـالق  گذارانسیاستریزان و های اخیر محققین، برنامهای بر کارآفرینی شهری دارد. در سالویژه

اند. اهمیت یافتن کیفیات و صفات خالقانه در یک شهر در های خود قرار دادهعنوان محور فعالیتاند و آن را بههمراه شده
بیش از دو دهه گذشته بیش از هر زمان دیگر بر برنامه ریزی توسعه شـهرها اثـر گذاشـته اسـت. شـهر خـالق بـر پایـه 

های فرهنگـی و دانسـته تبـادلآموزش و  طریقیش درآمد شهرها از گردشگری خالق شهری شکل یافته و به دنبال افزا
اند تا با های توسعه محور و محققین مختلف تالش نمودهلذا شهرها، سازمان. (Lewis & Besty,2010:37) استهنری 

بـر های شهر خالق و سنجش وضعیت شهرها از طریق گویه ها، فرایند برنامه ریزی توسعه شهری مبتنی تعریف شاخص
که شهر خالق و مدیریت شهری کـارآفرین بـه مفـاهیم . درحالی(Rob,2005:135) ندینمامند گردشگری خالق را نظام

ترین اند، یکی از مهمها همراه گشتهاند و تقریباً تمام متخصصان و مدیران با آنشدهگر توسعه شهری تبدیلاصلی هدایت
فاهیم و ایجـاد چـارچوب برنامـه ریـزی راهبـردی بـرای دسـتیابی بـه عملیاتی ساختن این م های پیش رو شهرهاچالش
شهر خالق و گردشگری خالق، به دلیـل بـار روانـی مثبـت و اجمـاع بـر  دیگر در بسیاری موارد عباراتبیانهاست. بهآن

ت واقعـی در میـدان گیرند و تغییراها، صرفاً در ابعاد گفتمانی و تبلیغاتی مورداستفاده مدیریت شهری قرار میکارآمدی آن
چرخش فرهنگی و تبدیل آن به گفتمان غالـب در حـوزه . (Ronan,2016:84) دهدبرنامه ریزی و اجرایی کمتر روی می

هـای آغاز گردید. گرایش گردشگران به آشـنایی بـا میـراث فرهنگـی و تـاری  ملت 20های آخر قرن گردشگری در دهه
دشگری فرهنگی هرچند مزایای زیادی برای شهرها به همـراه داشـت امـا گوناگون سبب رشد تقاضا در این حوزه شد. گر

هایی شد که درنهایت منجر بـه چـرخش حال تأکید زیاد استفاده از میراث ملموس باع  پیدایش عوارض و کاستیدرعین
 شـهر .(,2019:268Quinn) شـودعنوان گردشـگری خـالق یـاد میدیگری در حوزه گردشگری شده است که از آن به

گیرند که هایی در ارتباط قرار میخالق، بر تولیدات فرهنگی متمرکز است، یعنی تولید کاالها و خدمات فرهنگی با فعالیت
دهی فرایند اکنون نقش بسیار مهمی در شکلمفاهیم شهر خالق و گردشگری خالق همآیند. حساب میمرکز خالقیت به

های خـالق، های و شبکهها و رویدادهای شهری، ایجاد زیرساختجشنوارهاند. برگزاری برنامه ریزی توسعه شهری داشته
 های بـازآفرینی شـهری از جملـه اقـداماتی هسـتند کـه شـهرهای مختلـف در حـال انجـام آن هسـتند ها و پروژهبرنامه

(Della et al,2017:181)ی . شهر رشت نیز یکی از شهرهایی است که علیرغم طرح مفـاهیم شـهر خـالق و گردشـگر
توس  مدیریت شهری و کاربست آن به شکل وسیع در گفتمان عمومی مدیران، هنـوز توفیـق چنـدانی در توسـعه  خالق

غـذا و خـوراك  نـهیخـالق در زم یرانـیعنوان تنها شـهر ابه 94از سال  شهری مبتنی بر خالقیت پیدا نکرده است. رشت
بر میراث بومی و محصوالت محلـی شهر است که تکیه . این موضوع به دلیل فرهنگ غذایی غنی در اینشودشناخته می

 5باشـد. بعـد از گذشـت های خالقیت شهری یکی از امور ضروری قبل از اقدام به برنامه ریزی میسنجش شاخص دارد.
های شـهر سال از کسب برند شهر خالق توس  شهر رشت، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی وضعیت این شـهر در شـاخص

های هماهنـگ بـا شـرای  شـاخص انتخـاب ازهای مورداستفاده در جهان پرداختـه و پـس مرور شاخصبهخالق در ابتدا 
های شـهر هدف از این تحقیق تنهـا ارزیـابی شـاخص پردازد. اماها میاندازه گیری و کمی سازی آنای این شهر بهزمینه

راهکارهای خالقیت شـهری  ارائهی شهر رشت، هاباشد، بلکه هدف اصلی این تحقیق استفاده از پتانسیلخالق رشت نمی
راهبردهـای برآمـده از تحقیـق  ارائـهگذاری داخلی و خارجی بر اساس های کاربردی برای جذب سرمایهاستراتژی ارائهو 
های شهر خالق در رشت چگونـه اسـت؟ تحقیق حاضر به دنبال پاس  به این سؤاالت است که وضعیت شاخص .باشدمی

 ؟اندکدامبرای توسعه گردشگری خالق در شهر رشت  راهبردهای مناسب
هـای صـورت در پژوهش انـد.متخصصان و پژوهشگران از کشورهای مختلف بر روی شهر خالق پژوهش انجام داده

بیـانگر آن   2010در سـال  1گرفته در ارتباط با شهر خالق، کتاب گردشگری خالق و رویدادهای فرهنگـی اثـر ریچـاردز

                                                           
1. Richards 
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وامع انواع مختلفی از گردشگری نظیر گردشگری فرهنگی، گردشگری صنعتی، گردشگری خالق وجـود باشد که در جمی
باشد و برای اینکه جوامـع بتوانـد رشـد کننـد نیـاز بـه دارد و میان خالقیت و توریست فرهنگی ارتباط نزدیکی حاکم می

و این سـرمایه خـالق موجـب رونـق شود خالق به شهرها می هیسرماباشند که موجب جذب خالقیت توریست محور می
ارتباط بـا  در 2014و همکاران در سال  1های غذایی اثر هالوزای با نام ایجاد حس غنای جشنوارهشود. مقالهگردشگری می

دارند که برای ایجاد رویدادهای شهری نیاز به وجود یک اقتصاد خالق در های غذایی در شهر ناتینگهام، بیان میجشنواره
شود مگر باوجود افراد خالق در جامعه که یکی از عوامـل موفـق ایـن گاه موفق نمیت و این اقتصاد خالق هیچجامعه اس
خـالق را در پـی  شهر های شهری،ای بودن، نگرش به سمت آموزشی کردن شاخصهها عالوه بر حالت جشنوارهجشنواره

ان بحران؛ مطالعه موردی کاتالونیـا در ارتبـاط بـا ایجـاد در پژوهش رویدادها و میراث فرهنگی در زم 2دارد. روجاس راباندا
زمانی که در اسـپانیا  2008های مختلف از جمله سال رویدادهای فرهنگی در زمان بحران صحبت کرده است که در سال

یـن رکود اقتصادی ایجاد شد و دولت تصمیم گرفت تا رویدادهای تاریخی برگزار کند تا مردم به دیدن بناهـای تـاریخی ا
و... برگزار شد تا از این طریق به جـذب درامـد بپردازنـد و  تئاترها ها،مناطق بپردازند سپس در زمان این رویداد نمایشگاه

شـده اسـت کـه بیان ی خالقیت توریست محور برای از میـان بـردن بحـران اقتصـادیراهبردها همچنین در نتیجه آن،
باشـد.. وع انقالب خالقیت در زمینه توریست و جـذب سـرمایه خـالق میمناسب برای وق نهیزمترین راهبردها ایجاد مهم

به ارتباط ایجـاد اقتصـاد  و کنترل تجربیات نمایشی شهری تیخالق های شهری:جشنواره در مقاله 3جوهانسون و کوشیال
توریست و  های شهری برای رونق اقتصاد شهری پرداخته است. در کتابمحلی برای شهرها و ایجاد حس غنای جشنواره

ی هـابحرانهـا و در ارتباط با وقـوع جنگ( Lyck et al,2012:185)بحران ها و رویدادهای فرهنگی در زمان جشنواره
هـا از کنند که برای نجـات جوامـع و خـروج آنکنند و بیان میاقتصادی اجتماعی که زمین را فراگرفته است صحبت می

باشد که باع  ایجـاد ها برگزاری المپیک میباشد که نمونه بارز این جشنوارههای شهری میبحران نیاز به ایجاد جشنواره
ای کند که شکل ساختاری و معمارانه شـهرها نیـز اندیشـهشود و در ادامه بیان میدرامد پایدار برای شهرها و کشورها می

کند که اگر ایـن و در انتها بیان می نمایدباشد که افراد زیادی را به شهرها وارد میها میپذیر برای ایجاد جشنوارهانعطاف
ای ها را رفع کنند و زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند. مقالـهتوانند بحراندرستی برگزار شوند میها و رویدادها بهفستیوال

هر قـاین در ارتباط با شهر خالق به این نتیجه رسیده است که ش با عنوان ارزیابی تطابق شهر قاین با شاخص شهر خالق
معیارهای شهر خـالق  های شهر خالق از جمله صنایع خالق، میراث فرهنگی، استعداد خالق و کیفیتبا توجه به شاخص

(. 26: 1397اسـدی و سـامی،) ردیـگرا ندارد و در اولویت اول استعداد خالق و در اولویت آخر زیرسـاخت خـالق قـرار می
 های فضای عمومی شـهر خـالقرکت مردم با استفاده از معرفی گونهپژوهش دیگری با عنوان ارتقا فرصت حضور و مشا

هـای عمـومی های شهر خالق، از معیارهای شهر خالق به ارزیابی حضور پررنـگ افـراد را در محی در ارتباط با شاخص
ری (. طبق پژوهشی با عنوان تحلیل کارایی محـالت شـه47: 1394و غالمی زارچی، ایراندوستاست )شهر یزد سنجیده 
گـاه بـه اند که ایـن مهـم هیچهای شهر خالق، محققین در ارتباط با توسعه دانایی محوری صحبت کردهازلحاظ شاخص
 13دانان. در ایـن پـژوهش شـهر بنـاب را بـه و جغرافی اقتصاددانان رسد مگر با برنامه ریزی جامعه شناسان،حصول نمی
بیشـترین کـارایی و  6،1،3،12اند که از میان ایـن محـالت جه رسیدهشده و با پر کردن پرسشنامه به این نتیمحله تقسیم
ای با عنوان اثرات تـوان (. مقاله322: 1395کمترین میزان کارایی را میان محالت دارند )سرور و همکاران، 3،7،8محالت 

ای افـزایش ها بـرها و ایجاد شهر خالق به ارتباط با گردشگری و گسـترش زیرسـاختگردشگری در گسترش زیرساخت
نماید که وجود طبقه خـالق عـاملی مهـم در حصـول بـه خالقیـت اسـت. البتـه بـا خالقیت شهری پرداخته و تأکید می

تحقیقـی  (.201: 1396شـوند )شـاطریان و همکـاران،ها، طبقه خالق در شهرها پدیـدار میگردشگری و ایجاد زیرساخت
ساز توسعه خالق بافـت فرسـوده بـا های زمینهحلیل و شناسایی پهنههای فرسوده با عنوان تدرباره تأثیر خالقیت در بافت

                                                           
1. Hollows 

2. Rojas Rabaneda 

3. Johansson & kociatkiewicz 
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تواند پتانسیل گردشگری را ایجاد های فرسوده که میهای بافتترین ویژگیتأکید گردشگری به این نتیجه رسید که مهم
اد، اشـتغال، های اجتمـاعی و اقتصـادی از بعـد سـوکند انتخاب اراضی دولتی با موانع حقوق کمتر، سطوح خوب مشخصه
باشـد هـای فرسـوده میهـای مناسـب بـرای بافتدرامد و ارزش زمین و کیفیت خوب بناها و دسترسی مناسب از ویژگی

(. در پژوهشی با عنوان تبیین نیروهای پیشران مؤثر بر آینده توسعه صنعت گردشـگری در 31: 1396)صحراییان و موحد،
پیشران و  50بندی های توسعه گردشگری به روش دلفی به رتبها و پیشرانهشهرهای مرزی با استفاده از شناسایی مؤلفه

محـرك  10ها و موتور محرك توسعه گردشـگری در مرزهـا را ترین پیشرانشده است که مهمدر شهر بانه پرداخته متغیر
ها، یجاد صـنایع و کارخانـهصنعتی، ا_باشد: تصویب و اجرای منطقه آزاد و تجاریترتیب میاینبرده است. این موارد بهنام

: 1399انداز گردشگری )عزت پنـاه،های خارجی و خصوصی و نقش منطقه ویژه اقتصادی در چشمگذاریگسترش سرمایه
تـوان انـد میهای استراتژیک به دنبال تدوین راهبردهای گردشگری بودههایی که با استفاده از مدل(. از جمله پژوهش69

 اشاره نمود که PESTELیریت راهبردی توسعه گردشگری تفرجی شهرستان شهریار با اتکا به مدل ای با عنوان مدبه مقاله
عنوان دهد شهرسـتان شـهریار بـهمی پردازد و نشانمی SWOTتوان جذب گردشگر با استفاده از مدل راهبردی  ارائهبه 

 (.73: 1398 خراسانی و حیدری،باشد که مقصد گردشگران مختلف است )یک مکان تفریحی با راهبرد تهاجمی می

 

 مبانی نظری
خالقیـت عنصـری اساسـی در توسـعه اجتمـاعی، . شـودمیگردشگری خالق نسل جدید و سوم از گردشگری محسـوب 

 تنوع که است شهری خالق، اقتصادی و فرهنگی شهرها است که برای افزایش توان اقتصادی شهرها ضرورت دارد. شهر

آن  در موجـود خـالق هایفعالیت از خود روزمره در زندگی توانندمی مردم و بوده ارزشمند آن در خالقیت و بیان فرهنگی
 قلمـداد ثروت، به ایده تبدیل و خالقیت ،نوآوری مراکز عنوانبه خلّاق (. شهرهای70: 391 رهگذر، و )شهابیان ببرند لذت

 هـر آرزوی شـهر خلّـاق، داشـتن هسـتند؛ شـدن،جهانی عصـر در رقابتی اصلی عناصر نوآوری و ایده گردند. ازآنجاکهمی

 خالقانـه نـو هـاییفعالیت آن در که است شهری خالق شهر بیانی ساده (. به3: 1392است )قربانی و همکاران، ایجامعه

 در شـهر ترینموفق گوناگون شود، افراد همکاری موجب خالقانه شکلی به که بتواند شهری حقیقت، در گیرد؛می صورت

 کـرد مطـرح را خـالق و شـهرهای منـاطق بح  که کسی (. اولین78: 1391همکاران، )کالنتری و بود اهدخو قرن این

 سـال در ازآنپس و رساند چاپ به Creative Class عنوان با را خود کتاب اولین 2002سال  او در است. فلوریدا ریچارد

(. بـه نظـر فلوریـدا خالقیتـی کـه باعـ  10: 1389)رفیعیـان، منتشر کرد موضوعش تقویت برای را دیگری کتاب 2005
پیونـدد مگـر بـا گاه به حقیقت نمیباشد. این امر هیچشود، وجود افراد مستعد میپذیری و رشد اقتصادی جوامع میرقابت

3T (که در این فرایند مهمتکنولوژی، استعداد، تاب )نـه صـرفاً وجـود باشـد ترین امر جذب افراد مستعد و خالق میآوری
نقش سرمایه انسـانی  -1. نظریه فلوریدا در حالت کلی دو بخش اساسی دارد: (Tinagli,2004:48)اد خالق در مکان افر

ای: به عقیده وی نقش عمده رشد مناطق شهری در حال حاضـر بـه دسـت طبقـه خـالق خالق در رشد شهری و منطقه
 نیـز 1(. ساسـاکی105: 1395تـوحی مهربـانی،ترسیم جغرافیای خالقیت بر اساس پخشایش طبقه خـالق )ف -2باشد. می

 شـهر ساکنین تمامی . درگیری1شامل که  است کرده بندیطبقه دسته شش در را خلّاق شهر ظهور برای ضروری عناصر

 شهروندان؛ که زندگی بودن . هنرمندانه2 خالقانه؛ هایفعالیت و امور در عادی شهروندان چه و هنرمندان دانشمندان، چه

 هـایفعالیت . حمایـت3اس؛ باکیفیت خدمات و کاال قیمت معقول کافی، فراغت اوقات درآمد، به دسترسی کار این الزمه

 فرهنگـی؛ مؤسسـات و هاکتابخانه تحقیقاتی، تئاترها، مؤسسات فنی، مدارس ها،دانشگاه توس  شهر علمی و هنری خلّاق

 شـهر در متـوازن اقتصـادی پایـه وجـود .5 .محیطیزیسـت و تاریخی میراث حفظ جهت محیطی سیاست یک . داشتن4

 یکپارچـه شـهری هایسیاست از متشکل خلّاق شهر عمومی؛ هایمدیریت . در6پایدار؛ و خلّاق منطقه از حمایت منظوربه

عمـومی اسـت  مـالی دموکراتیـک مـدیریت تحـت محیطی سیاست و صنعتی باسیاست یکپارچه سیاست فرهنگی خلّاق،
(Sasaki,2008:80). های خـود باشد. لندری برای برآورد شاخصدیگر از تحقیقات در این زمینه تحقیق لندری میی کی

                                                           
1. Sasaki 
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اسـپانیا( را موردمطالعـه قـرار داده و  ای واقـع در بیلبـائو،)منطقـه 2مطالعـه منطقـه بیزکاییـا 1با همکاری با مارجی کاست 
 ،یگسـتردگ -3 یـیگرا ینشـاط، تجلـ ،یتنـوع، سـرزندگ -2چارچوب عمومی و سیاسـی  -1شامل:  گانههای دهشاخص
و  اسـتعداد -6 یانداز سـازو چشـم یرکـیز ک،یاسـتراتژ تیریمـد -5 اکتشاف و ابداع ،ینیکارآفر-4ی دسترس ،آوریتاب
 صـناعت -10و رفاه  یریپذ ستیز -9و ساخت مکان  مکان -8 بندیاتصاالت و شبکه ارتباطات، -7یادگیری انداز چشم
 باشـدمیشاخص خالقیت شارپی در حوزه خالقیت،  شدهارائه هایشاخصدیگر  از .ا تهیه نمودندزیر ر و تأثیرگذاری یگر
 هایزیرسـاخت وجـود .),2012:138Hartley et al(بیشتر بر روی فرهنگ تمرکز دارد تا دانش یا خالقیت نوآوری  که

توسـعه  و رونـق جهـت زیرسـاختی تامکانـا از جملـه نـوآور و خـالق افراد نقش و خالقانه رهبری و اقتصادی، فرهنگی
 بـه دنبـال و اندشـده ترفرهیختـه . امروزه گردشـگران(215: 1398است. )شاطریان و همکاران، شهری پایدار گردشگری

 تفریحـات غیرفعـال کنندهمصـرف تنهـا هـاآن دیگربیانبه .هستند خود زندگی به معنا بخشی جدید و هایآگاهی کسب

 بـا خالق سازند. گردشگری غنی هامهارت توسعه فعال و خالق تجارب با را خود فراغت اوقات که اندآن پی و در نیستند

 و تجربـی هایفعالیت انجام بر رفته طبیعی فراتر و تاریخی آثار صرف دیدار مرز از بیشتر هایمیدان های کمتر،موزه شعار
در کنار عوامل فـوق بایـد  (.8: 1393همکاران، بایی وکند )بامی تمرکز شهرها در فرهنگی زندگی واقعی با ترعمیق تعامل

 یاساسـ یهـاشهر خـالق شـامل بخش یهسته مرکزبه سایر ملزومات زیرساختی در توسعه شهر خالق نیز دقت گردد. 
 تیـافـزار تقوتوس  طراحان. هنرمنـدان و مهندسـان نرم مکمل یهاتیآن با حضور فعال تیاست که اهم یفرهنگ محل

از طریـق  روزافزونـیکه تبادل تجربه، دانش و فرهنگ در عصر جدید با سرعت  به این نکته ضروری استتوجه  .شودمی
لذا یکی از راهکارهای نـوین توسـعه خالقیـت شـهری و جـذب گردشـگران  نوین ارتباطی میسر شده است. هایفناوری

 Yu & Sun,2019:266; Marques & Borba, 2017) باشـدمیتوسعه آموزش و تبادل اطالعات در فضای مجـازی 

هـا و ، موزهیقی، رسانه، موسـاتافزار، انتشارنرم ی، طراحغاتیتبل جملهمنمختلف  هایبخشخالقیت شامل  توسعه (.88:
کـه  "خالق اکوسیستم" از اصطالح مختلف هایبخشبسیاری از اندیشمندان برای اشاره به این همزیستی  لذا هنر است.
 کننـدمیاسـتفاده شـهر متصـل اسـت،  یحـیمراکـز تفر ریهـا و سـا، هتلهارستورانها، کافه از یتربزرگ یهابه شبکه

(Montoya & Stasiewics,2020:266) .یضـرور منظـور، نیا یاست. برا یضرور ینوآور جادیا یخالق برا  یمح 
عـدم  ردشـگری خـالقیکی از دالیل اصلی توسـعه گ ارائه کنند یشهرها بر تنوع تمرکز کرده و خدمات فرهنگ که است

سنتی توسعه گردشگری و درك این نکته است که خالقیـت میزبانـان و گردشـگران منبـع  هایمدلرضایت روزافزون از 
 .(,2019Duxbury & Richards :4) برای توسعه پایدار گردشگری است ایبالقوهمهم 

 

 روش پژوهش

باشد در کمی و از نظر هدف کاربردی می -نوع توصیفی دهی به مسئله تحقیق از این تحقیق بنا به ماهیت و روش پاس 
آوری اطالعات از طریق اسنادی و پیمایشی صورت گرفته است و برای بازنگری راهبردهای شهر خالق این پژوهش جمع

ها و راهبردهـای شـهر خـالق شده است. روش پرسشنامه برای بررسی میـزان شـاخصرشت از روش پرسشنامه استفاده
اسـتفاده  Spssصـورت کمـی از آمده بهدسـتهای بهشـده و شـاخصشود سپس به کمک پرسشنامه طراحیاستفاده می

باشد. سـپس بـا اسـتفاده از می 942/0آمده از این آزمون برای این پژوهش مقدار مطلوب دستشود. آلفای کرونباخ بهمی
 هایشـاخصها پرداختـه شـد. وتحلیل یافتـههای، و همچنین با استفاده از همبستگی اسـپیرمن بـه تجزیـآزمون دوجمله

 1جـدول شـماره فرهنگی، امکانات و اقدامات آموزشی و اقتصـادی کـه  رویدادهایاز کیفیت محیطی،  اندعبارتپژوهش 
از نظـر شـهروندان ایـن شـهر  های خالقیت شهر رشتدهد. برای ارزیابی شاخصها را نشان میگویه های مربوط به آن

لذا جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه شـهروندان سـاکن شـهر رشـت. انتخـاب شـهروندان  گردداستفاده می
عنوان جامعه آماری بدان دلیل است که در هر شهری ساکنین همان شهر دارای اطالعات و آگاهی بیشتری از امکانات، به

                                                           
1. Margie Caust 
2. Bizkaia 
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های قیت در درجه اول بـر مبنـای پتانسـیلهای آن شهر در حوزه خالقیت شهری هستند. توسعه خالها و برنامهپیشرفت
ازآن است که گردشگران بر اساس سالیق و گیرد و پسهای طبقه خالق شکل میجامعه محلی، فرهنگ بومی و ظرفیت

خصـوص های و گویه های موجود در پرسشـنامه بهدهند. از سوی دیگر شاخصعنوان مقصد قرار میاهداف خود آن را به
های آموزشی و محیطی، تطابق بـا هویـت بـومی و تأثیرگـذاری بـر اقتصـاد محلـی نات و زیرساختدر حوزه توسعه امکا

اند قابلیت قضاوت بهتری نسبت بـه گردشـگران ای هستند که ساکنین شهر که مدت طوالنی در آن زندگی نمودهگونهبه
که با توجه به این فرمول عـدد  شده استدر این موضوعات دارند. محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انجام

شده است. این پیمایش امه میان ساکنین شهر رشت توزیعپرسشن 393باشد در این پژوهش مجموعاً جواب نهایی می 384
پرسشـنامه در فضـاهای میـدان شـهرداری  247صورت حضوری و با توزیع در دو مرحله صورت گرفت که مرحله اول به

برای تکمیل حدنصاب تعداد نمونه اقدام به ساخت و انتشار پرسشنامه به شکل آنالین  نجام شد.رشت در طول یک هفته ا
هـای درنهایـت بـا توجـه بهروش نیز نفر از شهروندان رشت پاسـخگوی سـؤاالت بودنـد. 146شد که در این مرحله نیز 

پرداختـه شـد و سـرانجام از  وش کدگـذاریو تحلیل کیفی بـه ر Spssافزار نرم لهیوسبهشده در باال به تحلیل کمی اشاره
 .پرداخته شد SOARجدول ها به ارائه راهبرد در مجموع این جواب

 

 و گویه های پژوهش هاشاخص .1 شماره جدول
 منبع گویه های پژوهش هاشاخص

 کیفیت محیطی

های تاریخی، فضای تعـامالت های فعال و کیفیت کالبدی، جذابیت بافتجداره
های گردشــگری، ونقــل عمــومی، تنــوع جاذبــهســی بــه حملاجتمــاعی، دستر

 رسـانی، پویـایینورپردازی، فضای گفتمان و گردهمایی عمومی، مراکـز اطالع
ها، ساعته، توجه به ورودی و خروجی 24ها ها، فعالیتمحیطی، اختالط کاربری

 های سنیهای مخصوص تمام گروهتابلوی راهنما و اعالنات، کاربری

Gospodini, 2001; 

Grodach,2012; 

Cudny, 2016 

 رویدادهای فرهنگی

ها با هویت محلی، ارتبـاط رویـدادها بـا سـرزندگی ها، ارتباط جشنوارهجشنواره
ها و ها، امکانات فرهنگی، ارتباط رویـداداجتماعی، مشارکت عمومی در جشنواره

هـا رهها برای ترویج برند شهر خالق غذا و خوراك رشت، ارتباط جشنواجشنواره
 و گسترش گردشگری

Pappalepore et al 2014; del 

Barrio et al 2012; O'Sullivan 

et al 2009 

اقدامات و امکانات 
 آموزشی

های جدیـد جهـت آگـاهی شـهروندان، ارتبـاط تنوع فضاهای آموزشی، فناوری
 لیمراکز آموزشی و شناسایی استعدادها، آموزش سازمانی جهت خوداشتغا

Grodach,2012; Comunian et 

al, 2014 

 اقتصادی

رنـد برتباط توسعه اقتصادی در ارتباط برند شهر رشت، توسعه اقتصاد محلی در ا
عه ت، توسـشهر خالق رشت، ایجاد اشتغال و کارآفرینی در ارتباط برند شهر رش

ها(، افزایش کیفیت غـذاها، ایجـاد درآمـد ها و غذاخوریمراکز رفاهی )رستوران
 شهری پایدار

Cela et al,2007 

 
 محدوده مورد مطالعه

یـل فرهنـگ . این موضوع بـه دلشودته میغذا و خوراك شناخ نهیخالق در زم یرانیعنوان تنها شهر ابه 94از سال  رشت
 شـدهبینیپیش. از جمله اقدامات و اهداف داردمحلی  بر میراث بومی و محصوالتغذایی غنی در این شهر است که تکیه

گ موس رشـت در فرهنـبه احداث موزه غذا در جهت حفاظت از میـراث نـامل توانمیخالق غذا و خوراك در قالب شهر 
 هـایوهگرزنـان و  ازیتوانمندسـو مراکـز تحقیقـاتی،  هادانشـگاهغذایی، حمایت از چرخه تحقیق و توسعه در تعامـل بـا 

تبـادل  منظوربـهو خـوراك  های خالق غذاآموزشی و شغلی، همکاری با سایر شهر هایفرصتبا فراهم کردن  پذیرآسیب

ز کسـب اسال  5پس از گذشت قریب به  متأسفانه .(Kowalczyk & Derek,2020:138) داشتدانش و تجربه، اشاره 
راسـتای  ایـن عنـوان در شهر رشت توفیق چندانی در استفاده از رسدمیعنوان شهر خالق غذا و خوراك یونسکو به نظر 

شهر خالق  هایصشاختوسعه اقتصادی نداشته است. در ادامه این پژوهش نسبت به ارزیابی  افزایش جذب گردشگران و
 گردد. هموارترآینده مسیر توسعه گردشگری خالق در این شهر  در این شهر اقدام خواهد شد تا در
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 . موقعیت جغرافیایی شهر رشت1شکل شماره 

 هابحث و یافته
 1/5. همچنـین باشندمیسال  20درصد افراد سنین باالی  3/84 سال سن دارند و 20گان کمتر از ددهندرصد پاس  2/11

درصـد افـراد دارای  6/33درصـد افـراد بیکـار و  3/61و  انددادهبه اطالعات مربوط به شغل جواب ن دهندگانپاس درصد 
 55، جـواببیدرصـد  6/4مربوط به تحصـیالت  اطالعات. در قسمت باشندمی سؤاالتبه  دهندهپاس مختلف،  هایشغل

درصد از افراد دارای مدرك بـاالتر از کارشناسـی  1/8درصد کارشناسی و  3/32از کارشناس،  ترپاییندرصد دارای مدرك 
متوسـ  -3کم  -2خیلی کم -1طیف لیکرت ) صورتبه سؤاالتقسمت،  در هر شدهطراحیدر پرسشنامه  .باشندمیارشد 
اسـت  شـدهاستفادهاز میانگین  ایگزینه 5 هایپاس است. برای استنباط  شدهطراحیز با سؤاالتخیلی زیاد( و -5زیاد -4

 (فرهنگی، امکانات آموزشی و کیفیت محیطـی رویدادهایکه دریابیم چه تعداد از افراد در هر بخش پرسشنامه )اقتصادی، 
 از محی  زندگی خود راضی هستند.

 

 التسؤااطالعات مربوط به میانگین . 2 جدول شماره

 هاجدول میانگین
 کیفیت محیطی

اقدامات و امکانات 
 آموزشی

رویدادهای 
 فرهنگی

 میانگین کل اقتصادی

15/3 51/2 14/3 46/3 

اختالف هر بخش با میانگین  38/3
 کل

-23/0 -87/0 -24/0 +08/0 

 

پرسـیده  هـایبخشزیـر و  هابخش؛ یعنی در تمام دهدمی، میانگین کل، عددی متوس  را نشان 2با توجه به جدول 
یـانگین زیرا از م دهدمی، پاس  افراد متوس  بوده است. میانگین بخش اقتصادی عددی مطلوب را نشان سؤاالتشده در 

اربردی کـو این بخش نیازی بـه اصـالحات  باشندمیاز شرای  راضی  نسبتاًو در بخش اقتصادی افراد  باشدمیکل باالتر 
بـا توجـه بـه  گین منفی ونگی جواب اکثر افراد متوس  بوده است. با توجه به اختالف میانفره رویدادهایندارد. در بخش 

. در بخـش باشـیمیمفرهنگـی  رویـدادهاینیاز به اصالحات مـوردی در بخـش  باشدمیاینکه این اختالف میانگین کم 
خـش بـا بمی که ایـن میانگین کمتوس  بوده است و با توجه به اختالف  سؤاالتکیفیت محیطی نیز پاس  اکثر افراد به 

 باشیم.بخش مینیاز به تغییرات جزئی در این  مجدداًمیانگین کل دارد 
. این دهدیمینی را نشان پای نسبتاًصورت گرفته عددی  هایاما شاخص اقدامات و امکانات آموزشی با توجه به تحلیل

 یانگین کـل از ایـن بخـش. در این بخش اختالف مکم بوده است سؤاالتیعنی پاس  افراد به  باشدمی 2عدد نزدیک به 
ین اقـدامات صـورت اکه اگر  باشیممی موقعبهاز به اقدامات یعنی در زمینه آموزشی نی دهدمیرا نشان  -87/0 عدد باالی

ی بـه اولویـت رسـیدگ هـامیانگین. بنـابراین بـا توجـه بـه اخـتالف شویممینگیرد دچار اختالل در امور خالقیت شهری 
آموزشی رسـیدگی شـود و در مراحـل بعـدی بـه ترتیـب بـه  هایشاخصکه ابتدا باید به  باشدمی ترتیباینبه هاصشاخ

شـهر رشـت  فرهنگی توجه کنیم تا خالقیت شهری را به شـکل پایـدار در رویدادهایشاخص کیفیت محیطی و شاخص 
هر بخش  هایشاخصرکدام از زیر ازمند تحلیل هنی هاآنکردن  بندیاولویتو  هاشاخصبا توجه به بررسی  توسعه دهیم.

 بپردازیم. راهبردهاتا با توجه به آن، به ارائه  باشیممی
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 موردبررسیمیانگین گویه های  . 3شماره جدول 

 هامیانگین آموزشی هامیانگین اقتصادی
 38/2 اقدامات و امکانات آموزشی 20/2 توسعه اقتصادی در ارتباط برند شهر رشت

 65/2 *تنوع فضاهای آموزشی  45/3 اقتصاد محلی در ارتباط برند شهر خالق رشت توسعه
 71/2 های جدید جهت آگاهی شهروندانفناوری 50/3 ایجاد اشتغال و کارآفرینی در ارتباط برند شهر رشت

 30/2 * ارتباط مراکز آموزشی و شناسایی استعدادها 08/4 ها(ها و غذاخوریتوسعه مراکز رفاهی )رستوران
 83/2 *آموزش سازمانی جهت خوداشتغالی  45/3 افزایش کیفیت غذاها

   32/3 ایجاد درآمد شهری پایدار
 هامیانگین کیفیت محیطی هامیانگین رویدادهای فرهنگی

 28/3 های فعال و کیفیت کالبدیجداره 96/2 *ها جشنواره
 5/3 ای تاریخیهجذابیت بافت 57/2 ها با هویت محلیارتباط جشنواره

 14/3 فضای تعامالت اجتماعی 44/3 ارتباط رویدادها با سرزندگی اجتماعی
 39/3 ونقل عمومیدسترسی به حمل 68/3 هامشارکت عمومی در جشنواره

 98/2 *های توریستیتنوع جاذبه 29/3 امکانات فرهنگی
 غذا و ها برای ترویج برند شهر خالقارتباط رویدادها و جشنواره

 وراك رشتخ

 46/3 نورپردازی 94/2

 76/3 مداریپیاده 22/3 ها و گسترش توریستارتباط جشنواره
 18/3 فضای گفتمان و گردهمایی عمومی هامیانگین کیفیت محیطی

 63/2 *های سنی های مخصوص تمام گروهکاربری 14/3 فضای گفتمان و گردهمایی عمومی
 39/3 ساعته 24ها فعالیت 43/2 *رسانی مراکز اطالع

 87/2 *ها توجه به ورودی و خروجی 86/3 پویایی محیطی
 88/2 *تابلوی راهنما و اعالنات  06/3 هااختالط کاربری

 

هر شـاز نقـاط قـوت ایـن  و، بخش اقتصادی دارای میانگین باالتر از حد متوس  بوده شودمیکه مالحظه  طورهمان
تمـاعی ز سایر موارد اجاقتصادی عنوان شهر خالق را بیشتر ا تأثیرهر رشت علت اصلی که شهروندان ش .شودمیمحسوب 
ر و مراکـز خـدمات گردشـگری د هارستوران تأسیساستقبال بخش خصوصی از این عنوان و افزایش  دانندمیو فرهنگی 

 مراکـز ،هاهتل، هاورانرستی خدماتی و رفاهی مانند هازیرساخت توسعهمیزان ساخت و  چند سال اخیر در این شهر است.
ف دیگر این ا کرد. اما از طرشهر خالق به شکل ملموسی افزایش پید عنوانبهپس از برند شدن شهر رشت  توزیع غذا و...

 گذارانیهسرمامثبت  در سطح مدیریت شهری و گردشگری باشد، نتیجه واکنش موج بیشتر از اینکه ناشی از برنامه ریزی
 ا و خـوراك،ه است. از دیگر علل توسعه اقتصادی شهر رشت در جهت شهر خـالق غـذاین عنوان بود خصوصی به کسب

امکانـات  ودر بخـش اقـدامات  ویژهبـه هـابخشاما در دیگـر  باشدمیسنی  هایگروهایجاد اشتغال برای جوانان و دیگر 
. در جـدول باشـیممیخش بین از حد معمول بوده است و نیازمند اصالحات راهبردی در ا ترپایینآموزشی میزان میانگین 

، یعنی مـردم در جامعـه اندبودهاز حد متوس   ترپایینزیرا  باشندمی، گویه های )* دار( نیازمند اصالحات اساسی 4شماره 
خـدمات  مبـود مراکـز وک. علت عدم رضایت شهروندان از بخش آموزشـی اندبودهاز رضایت کافی برخوردار ن موردمطالعه

شهری از  هایگروهی و مراکز آموزشی به شناسایی افراد مستعد و همچنین عدم استفاده مراکز آموزشآموزشی، عدم توجه 
در پـژوهش  کـهاینبـا توجـه بـه  .باشدمیجدید جهت شناساندن محی  شهری  هایفناوریو  رسانیاطالع هایسیستم

تا این  باشیممیه از نقاط قوت یازمند استفاداست لذا ن شدهاستفاده هایافتهبرای تحلیل  SOARحاضر از مدل استراتژیک 
یـدا کنـیم. مطلـوب دسـت پ بـه نتـایج نهایتاًرا به آرمان تبدیل کنیم و  هافرصتنقاط قوت را تبدیل به فرصت نماییم و 

یعنـی در طیـف  باشـدمیوردار از حد اسـتاندارد مطلـوبی برخـ نشانهبیبنابراین در این بخش و در جداول باال گویه های 
 نشـانهبیه های اهبردی از گویر. لذا در جداول مربوط به مدل انددادهیکرت عددی باالتر از میانگین را به خود اختصاص ل

 .نماییممیاستفاده 
متوس   ازحدبیش شوندگانپرسشدرصد  59کیفیت محیطی،  متغیرکه در  شودمیمشاهده  4با توجه به جدول شماره 

درصد شهروندان از وضـعیت  58فرهنگی نیز  متغیر. در رسدمیه مقدار مناسبی به نظر از وضعیت محیطی رضایت دارند ک
. ایـن باشـدمیدرصـد  22امکانات و خدمات آموزشی این رضایت بسیار کـم و در حـد  متغیرفعلی رضایت دارند. امام در 
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 71اقتصـادی  متغیـرمچنین در . هباشدمیاهمیت این موضوع و جایگاه مهم آن در رضایت شهروندان  دهندهنشانمسئله 
 .نمایندمیدرصد شهروندان از وضعیت موجود احساس رضایت 

 

 تحقیق متغیرهایبرای  ایدوجملهنتایج آزمون  .4جدول شماره 
معناداری برای 
فراوانی مورد 
 انتظار

فراوانی مورد 
 انتظار

 متغیر طبقه فراوانی درصد

001/0 50/0 
41/0 
59/0 
00/1 

162 
231 
393 

3  => 
3 < 

 گروه اول
 گروه دوم
 جمع

 
 کیفیت محیطی

 

002/0 50/0 
42/0 
58/0 
00/1 

166 
227 
393 

3  => 
3 < 

 گروه اول
 گروه دوم
 جمع

 
 فرهنگی

000/0 50/0 
78/0 
22/0 
00/1 

306 
87 
393 

3  => 
3 < 

 گروه اول
 گروه دوم
 جمع

امکانات و اقدامات 
 آموزشی

000/0 50/0 
29/0 
71/0 
00/1 

113 
280 
393 

3  => 
3 < 

 گروه اول
 گروه دوم
 جمع

 
 اقتصادی

a. Based on Z Approximation. 
 

یفیـت اقتصـادی، ک متغیرط به که به ترتیب بهترین وضعیت مربو دهدمیتحقیق نیز نشان  متغیرهای بندیرتبهنتایج 
 .باشدمی آموزشیامکانات و اقدامات  درنهایتمحیطی، فرهنگی و 

 
 تحقیق متغیرهای بندیرتبهآزمون فریدمن برای  بندیرتبهنتایج  .5جدول شماره 

 هاگویه ایمیانگین رتبه

 کیفیت محیطی 68/2

 فرهنگی 62/2

 امکانات و اقدامات آموزشی 49/1

 اقتصادی 20/3

 کای دو 290/371
 درجه آزادی 3
 سطح معناداری 000/0

 

، بیشـترین میـزان 7جـدول  بر اسـاسمشخص گردید.  هاشاخصدر ادامه با استفاده از آزمون همبستگی، رواب  بین 
گی میـان ( برقـرار اسـت و کمتـرین میـزان همبسـت598/0فرهنگـی و کیفیـت محیطـی ) هایشاخصهمبستگی میان 

 هاشـاخص میـان تمـام ذکرشـده( حاکم است. بـا توجـه بـه توضـیحات 37/0اقتصادی و کیفیت محیطی ) هایشاخص
 .باشدمی تریفضعهمبستگی قوی و در برخی همبستگی  متغیرهاکه در برخی مثبت وجود دارد  صورتبههمبستگی 

 

 ضریب همبستگی اسپیرمن .6جدول شماره 

 اقتصادی متغیر
امکانات و اقدامات 

 آموزشی
 کیفیت محیطی فرهنگی

 372/0 485/0 392/0 000/1 اقتصادی

 499/0 531/0 000/1 392/0 امکانات و اقدامات آموزشی

 598/0 000/1 531/0 485/0 فرهنگی

 000/1 598/0 499/0 372/0 کیفیت محیطی
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ت آموزشـی در ارتقـاء نقـش کلیـدی امکانـات و اقـداما دهندهنشـانصـورت گرفتـه  هـایتحلیلنتایج پرسشنامه و 
راد با توجه بـه میـل افـ وفعال تجاری  هایراستهجود وشهر خالق دارد. با توجه به فرهنگ غنی شهر رشت  هایشاخص
زمینـه  کـه در هـاییآموزششهر برای گذراندن بیشتر وقت برای اوقات فراغت، توسعه امکانات فرهنگی این شهر و  این

رد. در ارتبـاط بـا ی رشت صورت پذیاز جمله پیاده راه مرکز باید در بستر و ارتباط با این فضاها شودمیآگاهی افراد انجام 
شـهری  هـایخیابان به عـواملی چـون وجـود توانمییفیت محیطی، پایین همبستگی شاخص اقتصادی و ک نسبتاًمیزان 
بـود دکـان در شـب و نو مبلمان نامناسب، نبود نـور کـافی، امنیـت ناکـافی بـرای حضـور زنـان و کو سازیکف باکیفیت
 خـود در توسـعه هـایظرفیت واز امکانـات  خوبیبـهاقتصادی شبانه، اشاره داشت. شهر رشت نتوانسته است  هایفعالیت

طالعات ردم شهر اخالقیت شهری و گردشگری خالق شهری استفاده نماید. یکی از دالیل عمده این امر این است که م
در  قـدامات آموزشـیاشهر و همچنین نحوه استقرار عملکردهای اقتصـادی، فرهنگـی، امکانـات و  هایظرفیتاندکی از 

ایـن شـهر قـرار  عملکردهـایین ترضـعیفدر رده دوم و فرهنگی  محی  شهری دارند. به همین جهت اقدامات اقتصادی
ش همگـانی جهـت . از دیگر مواردی که در شهر رشت به آن توجـه نشـده اسـت نبـود سیسـتم یکپارچـه آمـوزگیردمی
ر آگـاهی که بسیاری از مردم شه به همین دلیل است باشدمیمناسب از شهروندان در جهت نیل به خالقیت  برداریبهره

گردشگری  هایشاخص تحلیل منظوربهادامه در ادامه  در و اهمیت واژه خالقیت شهر غذا و خوراك ندارند.دقیقی از معنا 
بـودن  ناسـبم صیخالق شهر رشت از آزمون آماری تحلیل عاملی استفاده گردیده اسـت. در همـین راسـتا بـرای تشـخ

 آزمون داریمعنی. دش گرفته بهره KMOخص شا و آزمون بارتلت از ل،یتحل مورد یرهایمتغ مجموعه به مربوط هایداده
 مـوردنظر یارهـیمتغ مناسبت و یهمبستگ از کی( حا916/0) KMOمناسب  مقدار و درصد 99نان یاطم سطح بارتلت در

 است. یعامل لیتحل انجام یبرا
 

 چرخش یافته هایماتریس .7جدول شماره 
 هاگویه فناوری طراحی بازآفرینی محیطی فرهنگی آموزش اقتصادی

 مردم برای اشتغال ایجاد به خوراك و غذا شهر برند کمک       745/0

736/0       
 و غـذا خـالق شـهر برنـد رشـت از طریـق شهر مردم برای درآمد ایجاد
 خوراك

714/0       
 و غـذا خـالق شهر ها به دلیل برندغذاخوری و هارستوران تعداد افزایش
 خوراك

713/0       
 شهر برند ها به دلیلغذاخوری و هارستوران در غذاها کیفی سطح افزایش

 خوراك و غذا خالق

702/0       
 رد خـوراك و غـذا شـهر عنوانبـه رشت شهر شهرت و عملکرد مناسب

 ملی سطح

 محلی بومی فرهنگ شناساندن و آموزش به خالق شهر برند کمک       687/0

680/0       
 و ا)روستاه محلی اقتصاد توسعه هب خوراك و غذا خالق شهر کمک برند

 شهر( اطراف محلی جوامع

650/0       
 ه دلیـلگیالن ب محلی استان و بومی فرهنگ به جوان نسل مندیعالقه

 خوراك و خالق غذا شهر برند

622/0       
 و شـهرها سـایر بـا فرهنگـی میـان تبـادالت به خالق شهر برند کمک
 هاقومیت

 رشت شهر توسعه به خوراك و غذا خالق رشه برند کمک       599/0

 خوراك و غذا خالق شهر عنوانرشت به افتخار به       487/0

 783/0      
 و هاوس  سازمانت خوداشتغالی هایزمینه الزم در هایآموزش ارائه میزان
 نهادها

 767/0      
 اسـبمتن کردن مشاغل فراهم و انسانی نیروی ساماندهی به توجه میزان

 خصوصی و دولتی نهادهای و هاتوس  سازمان هاآن تخصص با

 736/0      
 قیـتخال توسـعه و کـارآفرینی بـا دانشـگاهی هایتناسب آموزش میزان

 شهر در شغلی

 692/0      
 آمـوزش و کـارآفرینی هـایکارگاه قالـب در آموزشی مراکز توزیع میزان

 وکارهاکسب

 ضاف در خالق شهر اصلی مفهوم عنوانبه آموزش میزان توجه به      620/0 

 589/0      
 یـتخالق و اسـتعدادها بهبود و شناسایی به آموزشی مراکز کمک میزان 

 نوجوانان و کودکان
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 عالی آموزش مراکز گسترش و دهیخدمات از رضایت میزان       547/0 

 467/0      
 در رتبـاطیا و اطالعاتی جامعه گسترش با ارتباط در سازیظرفیت میزان

 شهر

 شهر در هنری و فرهنگی هایمکان گسترش به توجه میزان      466/0 

 448/0      
 و سـنی هـایگروه تمـام برای جاذب هایکاربری استقرار به توجه میزان
 جنسی

  750/0     
 شـهر تشـهر حسـن برگزارشده بـر هایجشنواره و میزان تأثیر رویدادها

 شورک میان شهرهای در رشت

  703/0     
 نشـاط و ندگیبرگزارشـده بـر سـرز هاییجشنواره و میزان تأثیر رویدادها

 اجتماعی

  695/0     
 ریهنـ و فرهنگـی سـطح ارتقـا بـه هاجشنواره و رویدادها میزان کمک

 شهروندان

 بیشتر گردشگر جذب به هاجشنواره و رویدادها میزان کمک     681/0  

 هاجشنواره موضوعی وعمیزان تن     664/0  

  632/0     
 همکـاری و مشـارکت فضای ترویج بر هاجشنواره و میزان تأثیر رویدادها

 شهروندان میان

  628/0     
 اسـتان خیتـاری و بـومی هویت ها باجشنواره و میزان سنخیت رویدادها

 گیالن

  607/0     
 و ذاغـ خـالق شـهر برنـد تـرویج به هاجشنواره و رویدادها میزان کمک

 خوراك

 متفاوت و نوآورانه شکلی به هاجشنواره میزان برگزاری     529/0  

  478/0     
در صـورت  مـردم نیـاز بـا مطـابق فضـا، امکانـات، محـی  میزان رعایت

 فرهنگی رویداد برگزاری

 هاجشنواره و رویدادها در میزان شرکت     434/0  

 در شب محی  نورپردازی صل ازامنیت حا میزان احساس    610/0   

 شهرداری میدان اطراف فضاهای به پیاده دسترسی میزان    559/0   

 شهروندان گردهمایی و تجمع برای متنوعی فضاهای میزان تعبیه    550/0   

 افراد اجتماعی تعامل برای کافی وجود فضای    517/0   

   513/0    
 دسترسـی جهـت کننـدههدایت هاینشـانه و عالئـم میـزان توجـه بـه 

 میدان اطراف در مقصدها به ترمطلوب

 ارزشو با عمومی فضاهای به رو متعدد بازشوهای ایجاد به توجه میزان    481/0   

 میدان نزدیکی در ونقلحمل وسایل به دسترسی تنوع میزان    449/0   

 ماییراهن و رسانیاطالع مراکز دسترس بودن میزان در    419/0   

 جذاب هایکاربری بین مکانی و زمانی فواصل رعایت توجه به میزان    347/0   

 بازآفرینی پروژه اجرای از پس شهرداری میدان به میزان افتخار   821/0    

    793/0   
 یالناستان گـ و رشت شهر بومی فرهنگ اصول و هاارزش میزان بازتاب

 شهرداری میدان بازآفرینی در پروژه

    774/0   
 نماد به شدنبرای تبدیل شهرداری میدان به بازآفرینی پروژه کمک میزان

 رشت شهر اصلی

 شهرداری میدان پروژه از میزان رضایت   688/0    

    685/0   
 پروژه از برداریبهره و انجام در شهری مدیریت میزان رضایت از عملکرد

 بازآفرینی

 شهرداری میدان فضای و تاریخی هایافتب جذابیت میزان  742/0     

 شهرداری میدان در توریستی و تاریخی هایجاذبه تنوع میزان  684/0     

 شهرداری میدان اطراف در ساختمانی هایطرح تنوع میزان  526/0     

 شهرداری میدان میزان سرزندگی و پویایی فضای  473/0     

 شهری در کیدان شهرداری اراضی هایمیزان سازگاری کاربری  441/0     

     422/0  

 تمطلوبی ازلحاظ رشت شهرداری میدان محیطی کیفیت میزان رضایت از
 فعـال هایجداره وجود های عمومی،پارکینگ استقرار فرش، محلسنگ

 ... و هامغازه از اعم

 شب و عصر در رفاهی و خدماتی هایفعالیت میزان ارائه  380/0     

      528/0 
 کیفیـت بودبه و دانش افزایش و آگاهی بر جدید هایمیزان تأثیر فناوری

 زندگی شهروندان

 شهری رویدادهای برگزاری برای شهرداری میدان میزان تناسب 447/0      
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 درصـد 67/10 توانـدمیگویه بارگذاری شده است که  11در عامل اول یعنی اقتصادی  شودمیکه مشاهده  طورهمان
مردم اسـت. در  برای اشتغال ایجاد به خوراك و غذا شهر برند گویه در این عامل کمک ترینمهمواریانس را توجیه نماید. 

درصد واریانس را توجیـه نمایـد. در عامـل  36/10 تواندمی درمجموعگویه قرار دارد که  10عامل دوم با نام آموزشی نیز 
گویـه دار در خـود  9قرار دارند. عامل محیطی نیز  05/10یزان توجیه واریانس گویه با م 11عامل سوم،  عنوانبهفرهنگی 

 81/5گویه با میزان توجیه واریانس  5درصد واریانس را توجیه نماید. در عامل بازآفرینی  65/6 تواندمیاست که  دادهجای
ریانس را توجیه نماید. هفتمین عامل نیـز درصد وا 2/5 تواندمیگویه قرار دارد که  7درصد قرار دارد. در عامل طراحی نیز 

 درصد واریانس را توجیه نماید. 97/2 تواندمیدارای دو گویه بوده و  باشد کهمیفناوری 
 

 SOARارائه راهبردها در مدل استراتژیک 
اسـت. سـپس بـا اسـتفاده از  شـدهاستفادهذینفع برای آشکار شـدن مشـکالت شـهر رشـت  هایگروهدر این پژوهش از 

ا بـه ررار داده تـا ایـن نقـاط قـوت قنقاط قوت را مورد ارزیابی  هاپرسشنامهاز  شدهاستخراج هایشاخصو زیر  هاخصشا
. در جـداول پـردازیممی را به نتایج تبدیل نمایم و سرانجام به ارائه راهبردهای خالقیـت شـهری هافرصتفرصت و این 

در یـک برنامـه  اندازچشـمشبیه به  هاآرمان. اندشدهمشخص هاانآرمو همچنین  هافرصت( نقاط قوت و 10و  9)جداول 
هسـتند  مدتیمیانی هایطرح والًمعمدیگر محدودیت زمانی وجود ندارد و  هاآرماناما در جهت نیل به  باشندمیراهبردی 

 زمانمـدتکه بایـد در  اشندبمیدام . نتایج نیز همان برنامه اقیافتدست هاآنکه در طی برنامه ریزی استراتژیک باید به 
هـانی جبه یک برنـد  تواندمیشهر رشت با توجه به نقاط قوت و فرصتی که دارد  درنهایت رسید. هاآنسال به  2تا  1کم 

یـب در مفهـومی غر عنوانبهدر زمینه خالقیت دست یابد. از عمده دالیلی که در شهر رشت باع  شده است که خالقیت 
ات گسـترده دارد و یا تبلیغـنو آموزش همگانی در این شهر وجود  رسانیاطالعن است که مراکز میان مردم جای بگیرد ای

 ها در این شهر وجود ندارد. NGOوجود ندارد و بستر مناسبی برای فعالیت 
 

 شدهاستخراج هایفرصتنقاط قوت و  .8شماره جدول 

 (Strengths)نقاط قوت  (opportunities)ها فرصت

 های ساالنه غذاهای بومی و محلید جشنوارهامکان ایجا 1
المللی با مشارکت شهروندان جهت های بینها و نمایشگاهبرگزاری همایش 2

 های بومیشناسایی سنت
 های فعال به هنگام شبافزایش کاربری 3
ها برای گسترش های خدماتی و اقامتی رفاهی جهت ساخت هتلافزایش مکان 4

 صنعت توریسم
 زایی و ایجاد حس تعلق در محی  شهریاد اشتغالزمینه ایج 5
ی فروشان جهت ایجاد درآمد پایدار براهای دائمی برای دستامکان ایجاد مکان 6

 شهرداری رشت
 جهان رهایامکان ایجاد شبکه خالق شهری و پیوند خواهرخواندگی با دیگر شه 7

 ها(ها و غذاخوریوجود مراکز رفاهی و خدماتی )رستوران 1
 رزندگی محیطیس 2
 وجود پیاده راه شهری رشت 3
 تنوع غذا و خوراك 4
 هاتنوع فرهنگی در برگزاری جشنواره 5
 وجود بازارهای محلی فعال 6
 فرهنگی و مذهبی های تاریخی،وجود جاذبه 7
 ریشه برخورداری از ایمنی باوجود نورپردازی مناسب فضاهای 8
 شگرانهروندان و گردهای روزانه برای رفع نیاز شوجود فعالیت 9

 

 و نتایج استنباط شده از تحقیق هاآرمان . 9شماره  جدول

 (Aspirationsها )آرمان (Resultsنتایج )

طراف رسانی در پیاده راه شهرداری رشت و اافزایش و ایجاد مراکز اطالع 1
 میدانسبزه
 زاییکاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال 2
 فصل عدد به ازای هر 4به  1وراك از تعداد افزایش جشنواره غذا و خ 3
 ردم شهرمالمللی و شناساندن آن به افزایش مراکز آموزشی مستعد در سطح بین 4
 9به  5/2افزایش سرانه فضای سبز شهر رشت از  5
 های غذاییونقل شهری رایگان در فصول جشنوارهایجاد حمل 6
 افزایش نورپردازی جهت ایجاد امنیت در شهر 7
 های غذاییهنگام برگزاری جشنواره های بومیسترش جشنگ 8

 شهر رشت شهری با جمعیت فعال و کارآفرین 1
 ر رشته شهمعرفی استعدادهای برتر به سطح دنیا توس  مراکز پیشرفت 2
 های گوناگون غذایی در سطح ملیشهر رشت شهری با جشنواره 3
 عنوان مرکز غذا و خوراك ایرانشدن شهر رشت بهمطرح 4
 شهر رشت یکی از مقاصد مهم گردشگری 5
ی بوم ود مراکز آموزشی شهر رشت برای توسعه و صادرات فرهنگوج 6

 شهر
ونقل مبتنی بر پیاده محوری و ونقل عمومی و حملگسترش حمل 7

 سواریدوچرخه
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 آموزش غذاهای بومی شهر به گردشگران داخلی و خارجی 9
 پذیرهای آسیبافزایش استفاده از زنان و گروه 10
 حمایت از توسعه تحقیق در ارتباط با غذا و خوراك 11
 ایجاد نمایشگاه غذاهای بومی و محلی 12
 ی استاندستگسترش موزه صنایع 13

 گذاران خارجی و داخلیگذاری برای سرمایهتوسعه زمینه سرمایه 8
 ری شهرهای فعال برای ایجاد درامد پایدار برای شهرداتنوع کاربری 9

 رشت

 

ه و بـا صورت گرفت هایمصاحبهاز میان مردم و  شدهآوریجمعی هاپرسشنامهصورت گرفته از  هایتحلیلبا توجه به 
و  هاصـتفرسیار عمیقی میان بکه ارتباط  شودمیبسیار زیادی که این شهر دارا است، استنباط  هایفرصتتوجه به وجود 

مکانـات اید به ایجـاد اباست. به این شکل که مدیریت شهری شهر رشت پرسشنامه برقرار  نتایجشهر رشت با  هایآرمان
 هـایتفعالیهت انجام خالق شهری، بهبود کیفیت و بستر و زمینه مناسب ج هایمکانجمعی جهت آموزش افراد، ایجاد 

 د.شهری همت گمار رویدادهایدر برگزاری  توانکم هایگروهاقتصادی و فرهنگی، استفاده از نیروی زنان و 
 

 گیرینتیجه
از پتانسـیل  شـودمیشهر خالق غذا و خـوراك یـاد  عنوانبهشهر خالق جهانی که در یونسکو از آن  عنوانبهشهر رشت 

در ایـن پـژوهش و بـا اسـتفاده از مـدل برنامـه ریـزی راهبـردی  شدهانجام هایبررسی باوجود. باشدمیتوسعه برخوردار 
SOAR  رویـدادهایآموزشـی، کیفیـت محیطـی،  هایزمینهفراوانی در  کمبودهایشاهد ی پژوهش هایافتهو با توجه به 

ه شد، گسـترش مراکـز آمـوزش جمعـی یافتدستی که در پژوهش به آن راهبردهایفرهنگی و اقتصادی هستیم. بنابراین 
د شـهر جهـت شناسـایی افـراد مسـتع راهبردها. از دیگر باشدمیی سنتی و بومی شهر رشت به افراد غذاهابرای آموزش 
نتـایج  بـر طبـق. باشـدمیغذایی در بین مردمان  هایجشنوارهبرای توسعه و ایجاد حس  هاآنبالقوه  هایتواناستفاده از 

به ترتیب کیفیت محیطـی،  متغیر ازاینپس. باشدمیدارا  متغیرهااقتصادی بهترین وضعیت را در بین سایر  متغیر، هاآزمون
درصـد از مـردم شـهر  71نیـز  موردبررسـیقرار دارند. در بین گویه های  اقدامات آموزشی امکانات و درنهایتفرهنگی و 
 عنوانبـه توانـدمی. این موضوع نمایندمی، افتخار باشدمی( به اینکه رشت شهر خالق خوراك 3متوس  ) ازحدبیشرشت، 
 چراکـهخصوص در زمینه اقتصادی شد. بیشتر از مزایای شهر خالق ب مندیبهرهبرای آموزش به مردم در جهت  ایزمینه
. انددانسـتهبرند شهر خالق خوراك در کمک به اشتغال و درآمـد مـردم را کمتـر از حـد متوسـ   تأثیردرصد از مردم  58

از  تـوانمیدر راستای شهر خالق خوراك به مردم آموزش داده شود. در این زمینه  زاییاشتغالجدید  هایراهبنابراین باید 
درصـد مـردم  60برای ارتقای سطح فرهنگی مردم استفاده نمود. در حال حاضـر  هاجشنوارهگزاری رویدادها و ظرفیت بر

. بنـابراین بایـد سـعی گـردد نمایـدمیاعتقاد دارند که این رویدادها کمتر از حد متوس  به ارتقای فرهنگی مـردم کمـک 
دارای  جشـنوارهدرصد مردم اعتقاد دارند که ایـن  81حاضر خالقیت، نوآوری و تنوع در این رویدادها بیشتر شود. در حال 

 زعمبه وکارهاکسب آموزش و کارآفرینی هایکارگاه قالب در آموزشی مراکز توزیع . همچنین میزانباشندمینوآوری کمی 
 ارائـه نهادهـا را در زمینـه و هاسـازمان درصـد مـردم توجـه 88و  باشـدمیدرصد از مردم دارای وضعیت نامناسـبی  84

که نیـاز مـردم  دهدمی. تمامی این موارد نشان اندنمودهرا کمتر از حد متوس  ارزیابی  خوداشتغالی برای الزم هایآموزش
صورت گرفتـه در  تحلیل و باید از این فرصت استفاده نمود. باشدمیبرای آموزش بخصوص در زمینه اقتصادی بسیار باال 

شـاخص در ارزیـابی شـهر رشـت  تـرینمهمکه موضوع کیفیـت محیطـی از  ددهمیماتریس همبستگی اسپیرمن نشان 
فعـال، کـف سـازی مناسـب  هـایراهباال، وجود پیاده  باکیفیتو چنانچه زمینه مناسب اعم از دسترسی به معابر  باشدمی

ز تک بناهـای از مواهب طبیعی، استفاده ا گیریبهرهمناسب، توجه به عناصر کالبدی و بصری،  نورپردازیفضای شهری، 
 به اعتالی فرهنگ غنی این شهر کمک نماید. تواندمیبا ارزش فرهنگی و غیره فراهم شود 

کـه ایـن امـر  باشـدمیغذایی در طول فصـول مختلـف  هایجشنوارهو استنباط شده ایجاد  موردتوجه راهبردهایاز 
ران داخلی و خارجی مفید باشـد. آمـوزش برای توسعه گردشگری و شناساندن غذاهای بومی این شهر به گردشگ تواندمی

. زیرا در دنیای مـدرن امـروزی باشدمیرسیده در این پژوهش  راهبردهایغذاهای سنتی این شهر به گردشگران از دیگر 
و اشاعه و گسترش  کشورهاو  شهرهااکتساب فرهنگ بومی  هاآن؛ نیاز اساسی باشندنمیبه دنبال تفریح  صرفاًگردشگران 
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. با توجه به پژوهش صورت گرفته و نتایج حاصل از تحلیل در جهت نیل به اهداف پژوهش باشدمیخودشان  آن در کشور
. ایجـاد مراکـز راهنمـا در سـطح شـهر و شـودمیآموزشـی احسـاس  با هویتبا ارزش و  هایمکاننیاز اساسی به ایجاد 

شـهر  هـایظرفیت. با توجـه ایمبوده هاآنفقدان  که شاهد باشدمیی راهبردهایاز دیگر  آموزیمهارت هایدورهبرگزاری 
 هـایآموزشبـه ارائـه  توانمیمناسب فرهنگی در بین مردم شهر رشت،  هایزمینهرشت در زمینه شهر خالق خوراك و 

عه مردم از برند شهر خالق خوراك، توس مندیبهرهی برای ساززمینهیکی از الزامات توسعه پایدار، عالوه بر  عنوانبهالزم 
 گردشگری را با افزایش کیفیت خدمات و محصوالت انتظار داشت.
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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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 سازی شهری و عناصر برند واکاوی ظرفیت برند

 در مقصد گردشگری مبتنی بر رویکرد هویت مبنا
 

 ، ایران، سمناناستادیار مدیریت جهانگردی، دانشگاه سمنان - 1لیال وثوقی

 ن، سمنان، ایرادانشگاه سمنان ریزی و توسعه گردشگریکارشناس ارشد برنامه - مریم عبدلی

 ، سمنان، ایراندانشگاه سمناناکوتوریسم، کارشناس ارشد  -فاطمه خزایی

 ، سمنان، ایراندانشگاه سمنان، ریزی و توسعه گردشگریکارشناس ارشد برنامه -مجید سارانی 

 
 20/08/1399تاریخ پذیرش:                                       18/04/1399تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

المللـی جهـت افـزایش جـذب هـای تفریحـی عظـیم صـنعت گردشـگری، در سـطح بینهرگاه مقصدها و پروژه
 های کالن، توسعه اقتصادی و شهری خود با یکدیگر در حال رقابت تنگاتنـگ هسـتند،گذاریگردشگران، سرمایه

ر در گردد. این مفهوم، امکان ایجاد تصویر و ادراك مـؤثسازی شهری در عرصه گردشگری مطرح می مفهوم برند
کنـد و ایـن ایجـاد فرد و متمایز نسبت به هر مقصد را فـراهم میهای منحصربهذهن گردشگران نسبت به ویژگی

اسـتاندارد  نه بیشتر در آن منطقه و افزایشمنظور ترغیب گردشگر برای پرداخت هزیسازی، به وسیله برندتمایز به
عنوان یک تمدن شهری شود. در بین شهرها و مناطق مختلف کشور ایران، شهر یزد، بهزندگی شهری، اعمال می

کـافی  هان به حددیرینه که به ثبت سازمان جهانی یونسکو رسیده است، درزمینه برند شهری در سطح کشور و ج
عنوان یـک مقصـد بالفعـل دارای هویـت برنـد های بالقوه خود بـهل و توسعه ظرفیتموفق نبوده است و در تبدی
ه یـک برنـد بـبنابراین هدف عمده پژوهش حاضر، بررسی ظرفیت تبـدیل شـهر یـزد  متمایز، اهمال نموده است؛

برند سازی(  ر ونماد، شعاشهری درزمینه گردشگری؛ با رویکرد مبتنی بر هویت و با استفاده از عناصر نمادین برند )
باشد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، از نوع های گردشگری شهری )فرهنگ، هویت و تصویر مقصد( میو مؤلفه

. جامعه آمـاری پـژوهش همبستگی است -ها، از نوع تحقیقات توصیفیکاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده
احتمـالی در  گیری غیـربودند که با روش نمونه 1398شامل تمامی گردشگران داخلی ورودی به شهر یزد در پاییز 

ی و نفر زن( انتخاب شدند. پس از محاسـبه روایـ 128نفر مرد و  137عنوان نمونه پژوهش )نفر به 265دسترس، 
های توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون و ها با استفاده از شاخصپایایی ابزارها، داده

اند. نتایج پـژوهش نشـان داد شدهمعادالت ساختاری و رگرسیون چندگانه برای تأیید رواب  فرضی تحلیلنیز مدل 
سـازی(  رندببینی کننده معنادار هرکدام از عناصر برند شامل )نماد، شعار و که فرهنگ مقصد و تصویر مقصد پیش

یک از عناصر برند )نماد، شـعار و یچهدار بینی کننده معناهستند اما هویت مقصد )با ضریب رگرسیون منفی(، پیش
عنـادار های گردشگری شهری، بر عناصر برند اثـر مسـتقیم و مبرند سازی( نیست. همچنین در مدل نهایی، مؤلفه

 دارند.
 

 .های گردشگری شهری، رویکرد هویت مبنا، عناصر برند، شهر یزدبرند سازی، مؤلفه واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 فضاهایی ترینمهم از شهری فضاهای .شودیم حسوبم شهری یفضا در سرزندگی افزایش جهت راهبردی ،ردشگریگ

 فرهنگـی، بـزرگ فرصـت یـک شـهری گردشـگری روینازا دارند؛ قرار گردشگران بازدید و موردتوجه همواره که هستند
 ابعـاد در شـهروندان دگیزنـ کیفیـت ارتقـاء در مؤثری بسیار نقش که آوردیم وجود بهشهرها  برای اقتصادی و اجتماعی
ها و ها تغییر، تحول و پویایی فرهنگی هستند که از جاذبهشهرها میراث سال (.1390:2شربتیان،) کند ایفا تواندیم مختلف

خریـد،  مراکـز(، 190:1395های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و ... )نصـر،خدمات مختلف گردشگری برخوردار هستند. جاذبه
اندازهای شهری م(، به همراه شرای  محیطی، مناظر و چش18:1390وجوش شهری )موحد و همکاران،مراکز اقامتی، جنب

(. 46:1395شوند )آیتـی و همکـاران،ترین عوامل مؤثر در جذب گردشــگران داخلی و خارجی محســوب میازجمله مهم
ا گردشگری مقصد نام برد. هرکدام از یهای مؤثر در گردشگری شهری ؤلفهمتوان تحت عنوان مجموعه این عوامل را می

باشند و درنهایت بر اساس باور، احساس و تمایزی کـه در ذهـن نوبه خود بیانگر فرهنگ و هویت مقصد میاین عوامل به
 گیرد.کنند، تصویر مقصد شکل میگردشگر نسبت به یک مقصد گردشگری خاص در مقایسه با سایر مقاصد ایجاد می

یابنـد. در یـک ا، مقصدهای گردشگری شهری، هم به لحاظ حجم و هم تنـوع افـزایش میبا رشد و گسترش شهره
های خاص و نمایش فرهنگ و هویـت وسیله جاذبهکنند تا با ایجاد تغییراتی بهعرصه رقابتی، شهرهای بیشتری تالش می

 بـر(. 1395:65)اشپشـت، خاص خود، به مقصد مهمی تبدیل شوند و تصویر ذهنی مثبتی برای گردشگران برجای گذارنـد
 یزیربرنامـه هاییتراتژاس در جدیدی ابزارهای ویر بر زایام این به یابیدست برای شهری توسعه یزانربرنامه اساس این

 سازی برند اهمیت بر رویکردی نینچ اند.برداشته گام سازی رندب چون جدیدی فاهیمم از ستفادها متس هب و نموده تمرکز
 ریزانبرنامه و نظرانصاحب موردتوجه ازپیشبیش شهری، ازیسبرند  مقوله و است افزوده شهری گردشگری توسعه در

 توسـعه در برند سـازیاست.  شدهلتبدی شهر یک هایدارایی ترینباارزش به یکی از رفتهو رفته است قرارگرفته شهری
 دیگر طرف از و کندمی گیری پی را صادیاقت طرفی توسعه از زیرا دارد، اساسی نقشی های شهریمشیخ  ها وسیاست

این موضـوع در بسـیاری از شـهرهای (. 162: 1396کند )موسوی و همکاران،می عمل شهر هویت برای مجرایی مثابهبه
شـده اسـت. ایـن در های اجرایی متعددی در قالب برند سازی شهری، تدوین و به اجرا گذاشتهشود و برنامهدنیا دنبال می
سـتند هویژه شهرهایی که مقصد گردشگری هستند، فاقد تصویر و برند مشخصی اغلب شهرهای ایران، به حالی است که

 ارائـه از طریق شهر هایجاذبه و هاقابلیت معرفی شهری اساس برند سازی و پایه(. درواقع 54: 1395)روستا و همکاران،
در پـژوهش حاضـر،  ت.اسـ مانـده مغفول زیاد، هایقابلیت رغمعلی کشورمان، اکثر شهرهای در که است آن بارز هویت

ناصـر عتفاده از هدف اصلی و عمده؛ بررسی توان و ظرفیت تبدیل شهر یزد به یک مقصد دارای برند گردشـگری بـا اسـ
 باشـد.های گردشگری شهری )فرهنگ، هویـت و تصـویر مقصـد( میسمبلیک برند )نماد، شعار و لوگو( و بر اساس مؤلفه

های فراوان به دلیـل انعکـاس هویـت، فرهنـگ و های تاریخی، سنتی و فرهنگی و جاذبهخورداری از ارزششهر یزد با بر
رود. ترین مقصدهای گردشگری داخلـی و خـارجی بـه شـمار مـیعنوان یکی از مهمتمدن ایران اهمیت بسیار داشته و به

ی مثبت از جانب عمده گردشگران، فاقد برند و هنذهای غنی فرهنگی و هویتی و تصویر رغم داشتن ظرفیتوجود بهبااین
نی و هویت مشخصی جهت توسعه هرچه بیشتر گردشگری شهری است. حتـی وجـود برنـدهای مشـهور درزمینـه شـیری

آباد و ... و شعارهای مبتنی بر هویـت ایـن شـهر چخماق و باغ دولت های نمادین چون مجموعه امیردستی و جاذبهصنایع
عنوان هری کـه بـهگذاری شهری نکرده است. لذا به دلیل اهمیت این مسـئله بـرای شـ توسعه برندنیز کمک چندانی به 

ن خارجی، ایـ در فهرست میراث یونسکو به ثبت رسیده است، جهت جذب حداکثری گردشگران داخلی و« شهر تاریخی»
نـد سـازی وگـو و برد، شـعار، لپژوهش با ترکیبی از رویکرد مبتنی بر هویت و بررسی اهمیت عناصر سمبلیک برنـد )نمـا

های گردشـگری ها(، یک چارچوب مفهومی را برای شناسایی توان و ظرفیت برند سازی شـهری مبتنـی بـر مؤلفـهجاذبه
هـای مـرتب  بـا برنـد سـازی شـهری کنـد. در پژوهششهری )فرهنگ، هویت و تصویر مقصد( در شـهر یـزد ارائـه می

 اند از:است که عبارت وع مورداستفاده قرارگرفتهبررسی این موض رویکرد عمده در رابطه با 4طورمعمول به
 فرد کشـــور: بـــر روی نقـــش اصـــلی جایگـــاه برنـــد محصـــول تمرکـــز دارد رویکـــرد منحصـــربه -1

(Papadopoulos & Heslop,2002: 295.) 
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  رویکــرد نــام تجــاری مقصــد: عمــدتاً بـــر عملکــرد گردشــگری و جــذب بازدیدکننــدگان تمرکـــز دارد -2
(Morgan et aL,2011: 5.) 

منظور افزایش شهرت مقصد موردبررسی قرار واب  بین مقامات محلی و خارجی را بهدیپلماسی: ر -رویکرد عمومی -3
 (.  Sevin, 2013: 229دهند )می

منظور هــای گردشـگران داخلــی و خــارجی و نحـوه قــرار دادن افــراد بــهرویکـرد مبتنــی بــر هویـت: بــر فعالیت -4
 .(Kavaratzis & Hatch,2013:71)کند و چینش برندها تمرکز می گذاریعالمت

( که به بررسی تأثیر تصویر کشور و مقصد بر قصد سفر گردشگران آمریکا پرداخته بودنـد، 2019) 1و همکاران چولگین
 قصد بازدیـد به این نتایج دست یافتند که تصویر کشور بر تصویر مقصد تأثیر مثبت دارد و تصویر ذهنی مقصد و کشور بر

( در پژوهش خود که یک مطالعه تجربی از اسـتانبول بـود 2019) 2تأثیر مثبت خواهند داشت. همچنین اکگوان و همکاران
 3گذارد. موگوالن و همکـاراندریافتند که تصویر مقصد عاطفی بر قصد بازدید مجدد و توصیه به بازدید مجدد اثر مثبت می

گیری تصویر مقصد مطالعه نمودند، در نتایج خود دریافتند که رویداد فرهنگی در شکل( که درباره سهم رویدادهای 2017)
کنـد و عناصـر سـاختاری و برنـد عنوان ارتقادهنده گردشگری عمل کرده و به توسعه تصویر مقصد کمک میفرهنگی به

ای بـا عنـوان هویـت برنـد طالعه( در م2016) 4مکان بر تصاویر ذهنی و عاطفی مقاصد تأثیر مثبت دارند. تسور و همکاران
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 

( که بـه واکـاوی نقـش تصـویر ذهنـی 1398کند. غفاری و همکاران )شگری را فراهم مییک مقصد از سایر مقاصد گرد
گردشگران از برند بر شهرت مقصد یزد پرداختند، ثابت کردند که تصویر ذهنی، عاطفی، شناختی و رفتاری از برند مقصـد 

( بر روی گردشـگران شـهر 1397گردشگری، تأثیر مثبت و معناداری بر شهرت مقصد دارند. مطالعات وثوقی و همکاران )
کرمان حاکی از آن است که هویت شهر عامل مهمی در ارتباط گردشگر و مقصد است و بر رضایت و وفـاداری او نسـبت 

گری رضایت اثر غیرمستقیم و معناداری به مقصد اثر مستقیم و معناداری دارد. همچنین هویت شهر بر وفاداری با میانجی
هویت در شیراز بیانگر آن است کـه  های شهری و( در مورد ارتباط نشانه1397موسوی و شکور )های دارند. نتایج بررسی

 های شهری از عناصر مهم هویت بخشی در جامعه است.نشانه
ه های گردشگری شهری شامل فرهنگ، هویت و تصویر مقصد بر عناصر برنـد سـنجیددر پژوهش حاضر تأثیر مؤلفه

گونه به ارتباط سـاختاری ایـن متغیرهـا در ی که اینپیشینه مطرح شد، تاکنون پژوهشی داخلشود. با توجه به آنچه در می
های برنـد ژوهشها را بر یکدیگر بسنجد، مشاهده نشده است. از دیگر سو، در پصنعت گردشگری بپردازد و تأثیر ابعاد آن

شـده و ... در نظـر گرفتـه شـدند و یفیت ادراكهای برند مانند تصویر، وفاداری، کطورمعمول، مؤلفهسازی در شهر یزد به
ست. لـذا بـه الذکر و توسعه برند سازی شهری لحاظ نگردیده انقش چشمگیر عناصر نمادین برند در ایجاد متغیرهای فوق

ها و تر سـاختن فرضـیههـا و شـفافگونه پژوهشدلیل این وجه تمایز پژوهش حاضر و اهمیت دارا بودن نقشه راه در این
هایی بـه شـرح گردد. در این راستا، فرضـیهارائه می 1مورد انتظار پژوهشگر، مدل مفهومی پژوهش حاضر در شکل  نتایج

بینـی کننـده معنـادار نمـاد های گردشگری شهری )فرهنـگ، هویـت و تصـویر مقصـد( پیشمؤلفه -1زیر مطرح شدند: 
 باشـند. بینـی کننـده معنـادار شـعار مید( پیشهای گردشگری شهری )فرهنگ، هویت و تصویر مقصمؤلفه -2باشند. می
 باشـند. بینـی کننـده معنـادار برنـد سـازی میهای گردشگری شهری )فرهنگ، هویـت و تصـویر مقصـد( پیشمؤلفه -3
ثر مستقیم و های گردشگری شهری )فرهنگ، هویت و تصویر مقصد( بر عناصر برند )نماد، شعار و برند سازی(، امؤلفه -4

 رند.معناداری دا

                                                           
1. Chaulagain, Wiitala & Fu 

2. Akgün, Senturk, Keskin & Onal 
3. Mogollón, Duarte & Fernández 
4. Tsaur, Yen & Yan 
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 . مدل مفهومی پژوهش1شکل شماره 

 

 مبانی نظری
 ها( و برند سازی شهریعناصر برند )نماد، شعار، لوگو و برند سازی جاذبه

ترین پذیرش را ، بیشاین مقوله از (1991شروع شد. تعریف اکر ) 1940مطالعات در حوزه برند و برند سازی در طی دهه 
منظور شناساندن کـاال یـا هان آکر: برند؛ یک نام یا نمادی متمایز و شاخص است که بمیان سایر تعاریف یافته است. به بی

شده کار گرفته راحی و بهطخدماتِ یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز ساختن آن کاال یا خدمات از سایر رقبا 
یا خدمت نسـبت  شتری به یک کاالنی است که مهای عملیاتی و هیجا. برند بخشی از ویژگی(Aaker,1991:16) است
امـا برنـد  ؛(66: 1392و خریـد اسـت )رشـیدی و رحمـانی، گیریتصمیمرسان به مشتریان برای دهد و یک ابزار یاریمی

هـا بـه های اصـلی و معرفـی آنعنوان ارزشهای محصول بهبرخی از مشخصهسازی، یک استراتژی آگاهانه در انتخاب 
 (.155: 1396تشخیص دهند )لزگی و صیامی، ن طریق، با اطمینان باالیی، ارزش محصول راکنندگان است تا از ایمصرف

شروع شد، اما مفهوم برند سازی در مورد  1975و با تحقیق هانت در سال  70مباح  علمی برند سازی مکان، از دهه 
؛ به نقل Gnoth & Ritchie,1998؛ 1392پور و پارسا، کاررفته است )اسماعیلبه 1990مقاصد گردشگری در اواخر دهه 

ی مـردم از مقاصـد مختلـف محـدود اسـت، شدت رقابتیِ گردشگری که آگـاه(. در بازارِ به2: 1397از قنبری و احمدیان، 
عنوان راهی برای تواند بهدیگر، میعبارتهای ویژه مقصد است که بهها یا ارزشکننده تفاوتطراحی برند مقصد، منعکس

. این (Morrison & Anderson,2002:3)فرد یا تفکیک مقصد از رقبایش در نظر گرفته شود منحصربهارتباط با هویت 
برند مقصد، سمبل یا عالمتی است که ضمن هویت بخشیدن و متمـایز سـاختن مقصـد، نویـد یـک تجربـه گردشـگری 

. ضـمن آنکـه ارتبـاط (Kladou & et al,2017:2)شـود دهد که تنها در این مقصد ویژه حاصـل مییادماندنی را میبه
شـده را کـاهش های یافتن مشتری و ریسـک ادراكاحساسی بین بازدیدکننده و مقصد را تحکیم و تقویت کرده و هزینه

هدف عمده برند سازی شهری مشخصاً تغییر درك مردم نسبت به شـهر اسـت . (Keladou & et al,2015:2) دهدمی
کنـد کـه شناسـایی برنـد از طریـق تجمـع تجربیـات از بیـان می AMAجدید (. تعریف 111: 1397)خاکپور و همکاران،

طور مستقیم با کاربرد آن مرتب  هستند و یا از طریـق تـأثیر تبلیغـات، طراحـی و تفسـیر محصول یا خدمت خاص که به

ار گسترده اسـت؛ کنند، بسیهایی که ارتباط با برند را ایجاد می. طیف محرك)AMAdictionary(1شود ها ایجاد میرسانه
های نمادین برند محلی است بخشی از این طیف گسترده شامل عناصر عالمت تجاری مانند نام، لوگو، شعار و دیگر حالت

(. برخـی شـواهد و Keladou &et al,2017:2کنند )شود، تداعی میها مواجه میها را در ذهن کسی که با آنکه مکان
عنوان بخشی از محتوای ایجادشـده در گردشـگری ند واقعاً مهم نیستند و عمالً بهدهند که عناصر برها نشان میپژوهش

هـای خـود را بـر روی ادراکـات « عالمت». نماد، شعار و لوگو این قدرت را دارند که (Munar,2011:302)وجود ندارند 
صـاویر مثبـت از آن فـراهم کننـد. داشتن تخود زمینه را برای به یادآوردن مقصد و نگهخودیمردم از مکان رها کنند و به

                                                           
1. American Marketing Association 
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ها و تصـاویر گردشـگران در طـول زمـان، در شود که این عناصر به فرآیند تفکر کمک کـرده و ایـدههمچنین فرض می
 (.Keladou et al,2017:3شوند )دیگر در فرهنگ مقصد گنجانده میعبارتماهیتِ هویت جامعه محلی آن مقصد و به

 

 فرهنگ مقصد
رفی اعضـای یـک جامعـه اسـت کـه بـه رفتارهـای مصـ شدهآموختهی هاسنتو  هاارزشاز باورها،  یامجموعهفرهنگ 

ای از دانش، یچیدهپاین عامل را مجموعه  Britannica (1984)(.518: 1391دهد )شیفمن و کانوك، یممشخص جهت 
باشد که بیـانگر یمعضوی از جامعه  انعنوبهی انسان هاعادتها و یتقابلباور، هنر، اخالق، قانون، عرف و هر نوع دیگر 

 شـود یم. این میـراث بشـری، سـنت فرهنگـی هـر جامعـه محسـوب (Britannica,1984:1151)میراث بشری است 
(Leslie & Sigala,2005: 5بخشی از این سنت فرهنگی و فرهنگ مقاصد، میـراث فرهنگـی آن اسـت کـه شـ .) امل

ماننـد فرهنـگ نـاملموس ) و، آثار هنـری و مصـنوعات( هاکتابیخی، مناظر، ، آثار تارهاساختمانفرهنگ ملموس )مانند 
ی اعمدهنعت گردشگری نقش ص. در این میان (Singh et al,2001:189)باشد یم، زبان و دانش( هاسنت، عامهفرهنگ

 ایـن صـنعت کنـد.یمی مختلف مقاصد دنیا به یکدیگر و حتی مردمان همان کشـور ایفـا هافرهنگدر معرفی و آموزش 
 کند.یمی توریستی عرضه هاجاذبه عنوانبهیربومیان را غو سبک زندگی  ورسومآداباغلب 

 ایمالحظـهقابل طوربـهگردشگران نیز اغلب خواستار عرضه آن نوع از فرهنگ و سبک زنـدگی مقصـد هسـتند کـه 
نی که به کشور یـا دشگران و مسافرا(. برای گر85: 1388و روش زندگی خودشان متفاوت باشد )شمس و امینی، بافرهنگ
)جـذب(  بخشالهـامنیـروی  عنوانبـهیـدادها و محصـوالت فرهنگـی روهـا، یتفعالکننـد، یمی خاص مسافرت امنطقه

گیری، عمـل و رفتـار خریـد یمتصـمتواند بر تفکر، یم(. فرهنگ 84: 1388شود )قادری و همکاران، یمگردشگران تصور 
در  (. منابع فرهنگی یـک مقصـد ممکـن اسـت;Foschet et al,2008: 132); Lam,2007:10گردشگران تأثیر گذارد 

دانـش  و مبتنـی بـر ترجذابایجاد بسترهای نوآوری در یک منطقه مشارکت داشته باشند و سبب به وجود آمدن جوامعی 
شـد و بـه را ارتقـا بخ ی فرهنگی جامعـههاآرمانشوند. گردشگری شهری مبتنی بر فرهنگ مقصد، قابلیت آن را دارد که 

ن فرهنگـی در همچنین به آگـاهی بـی ؛ و(Chang,2006:53) ساکنان خود احساس بیشتری از تعلق به میهن ارائه دهد
 داخل و خارج از یک جامعه منجر شود.

 

 هویت مقصد

هـای ویژگیمانی طوالنی، با هویت شهر، طی یک دوره زاست. های دیگر مکانبا  یک مکانهویت عامل تمایز و تفاوت 
توان گفت که گیرد. پس میهای محلی و سبک زندگی شکل میورسوم و سنتجغرافیایی، سطح فرهنگی، معماری، آداب

 شهری هویت. (Öngül,2012: 285) یافته استدر طول زمان تغییر یا تکامل وای تاریخی است هویت یک شهر، پدیده
 از هویـت نمـادی شـهر فیزیـک و بیرونی کالبد درواقع و داشته شهر کدر فیزی عینی تبلور که بود خواهد معنادار زمانی
)لطیفـی  دارد قرار رشه مصنوع کالبد و طبیعی محی  فرهنگ، تأثیر شهری تحت هویت گیریشکلدرواقع،  د.باش شهری

شـهر از  هایی اسـت کـه سـاکنانبخشد، وابسته به برداشتعالوه بر این آنچه به شهر هویت می. (28: 1394و همکاران،
(. 68:1391محمـدی،  ومحی  اطراف خود دارند، بدین معنی که مفهوم هویت باکیفیت زندگی در شهر ارتباط دارد )لطفی 

ها یک غرور و حس هویت ایجاد های خود شده و در آنحضور گردشگران موجب آگاه شدن ساکنان محلی از ارزش سنت
 رد، چنانچـه برنـدوجـود دا شهر هویت و شهری برند بین ط نزدیکیعالوه بر این، ارتبا .(Caneen,2014:108) کندمی

 دیگـر از را شـهری کـه هاییجنبه همچنین نمادها و نظیر تمرکز دارد. عناصری شهر، موجود قوت نقاط روی بر شهری
کـاران، کنند )پـور زرنـدی و هممی تعیین را برند و موقعیت شهری برند استراتژی اصلی هسته کنند،می شهرهای متمایز

1395 :123). 
 

 تصویر مقصد
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 کـرده جلـب گردشگری بازاریابی ادبیات در را ایگسترده توجه مقصد تصویر مفهوم (1972) 1زمان تحقیق بنیادی گانن از
 پیچیـده سـاختار یـک طورکلیبـه اما این موضـوع اند،کرده تعریف مختلفی هایروش به را مقصد تصویر محققان، .است
 آن به خاص مقصد یک مورد در که است فرد یک احساسی برداشت و شناختی نظرات مجموع املش مقصد تصویر .است
 اسـت تأثیراتی و هاایده باورها، مجموع شامل که شودمی تعریف نگرشی مفهوم یک عنوانبه مقصد تصویر. کندمی توجه
 :Crompton,1979:18; Baloglou & McCleary,1999کند )دریافت می گردشگری مقصد یک از گردشگر یک که

ها، انتظارات و احساسات هیجانی است که یک فرد نسبت به یک ای از ادراکات، برداشتتصویر مقصد نیز خالصه (. 870
هـر به این معنـا کـه  (.Akgün,2019:3مقصد خاص دارد که در موفقیت یا عدم موفقیت توسعه گردشگری مؤثر است )

مخاطبان دارد که موفقیت مقصد در جذب گردشـگران بیشـتر، بسـتگی بـه ایـن  از خود در ذهن 2مکانی یک تصویر کلی
تصویر کلی دارد. درواقع این تصویر کلی هم فرایند انتخاب مقصد را و هم تمایالت رفتاری گردشگران را تحت تأثیر قرار 

گـردد. ذهـن تـداعی میبا شنیدن نام یک شهر، تصویری مطلوب یا نامطلوب در (. Stylidis et al,2017:185دهد )می
 مدت بازدید، تمام در. (6: 1397،قنبری و احمدیان)ت اس لی فردقببیات تجر وها شنیده ،هادیده ازای ویر مجموعهتص این

 (.Florek et al,2006:278)کنـد می درك در ذهن خـود ذخیـره و را مکان تصویر( کنندهمصرف مثال،عنوانبه) گیرنده
 ایفـا برنـد هویت در مهمی نقش مقصد تصویر. است متقابل تصویر و مقصد برند هویت، بین طهراب که است ذکر به الزم
 شـدهداده نشان برند هویت اساس بر خود ذهن در را مقصد تصویر یک کنندگانمصرف یعنی، (.Cai,2002:722)کند می

 برنـد تصـویر دربـاره خـود انـشد اسـاس بـر را برنـد هویـت مقصـد بازاریابـان سپس. سازندمی مقصد بازاریابان توس 
 و مثبـت برنـد هویـت ایجـاد بـرای مقصـد تصـویر بنـابراین، .دهنـدمی افـزایش و ایجـاد خاص مقصد در کنندهمصرف
 بازدیـد برای باشد. گردشگران آن ملموس هایواقعیت از ترمهم بسیار تواندمی مقصد تصویر .است حیاتی تشخیصقابل

یک تصویر مسـتحکم (. گرچه 96: 1395چیانه و سعدلونیا،  )حیدریکنند می دنظر سفرمور مقصد به تصویر ذهنی خود از
تواند بر رضایت و انگیزه برای سفر دوباره به آن مقصد و انتقال شفاهی پیشنهاد سفر به مکـان مـوردنظر بـه و واضح می

همـی در بـاال بـردن رضـایت کلـی میزبان نقـش م -این میان ارتباط مثبت مهمان در. دیگران تأثیر بسیاری داشته باشد
   (.Alrawadieha & et al,2019:4گردشگران و تصویر مقصد دارد )

 

 محدوده موردمطالعه
 1396از مقصدهای مهـم شـهری در ایـران اسـت. ایـن شـهر در سـال  شهر تاریخی یزد، مرکز استان و شهرستان یزد،

کو بـه ، در فهرست میراث جهـانی یونسـمین اثر از ایرانعنوان بیست و دو، به«شهر تاریخی یزد»(، تحت عنوان 2017)
ای ارزش این موفقیت مهم برای شهر یزد، به لحـاظ گردشـگری نیـز دار .(www.whc.unesco.org)ثبت رسیده است 

عنوان نمونـه، در ایـن معمـاری در باشد که بهترین وجهه شهر در نظر گردشگران، معماری آن میبسیاری است. مشخص
ن دلیل ایـن شده است، به همیشهر، از بادگیر برای گرفتن جریان باد و خنک کردن فضای داخلی استفاده می بافت قدیم
های تاریخی شهر یـزد، مسـجد جـامع (. در بین جاذبه45: 1393اند )منتظری و براتی، لقب داده« شهر بادگیرها»شهر را 

کده و دخمـه آباد، زندان اسـکندر، آتشـق، باغ جهانی دولتچخما کبیر و محوطه پیرامونی، بافت قدیم شهر، مجموعه امیر
دستی، مواردی مانند ترمـه، زیلـو، سـفال و ها و از بین سوغات و صنایعساباط های شهر ازجمله موزه آب،زرتشتیان، موزه

سافران قرار مهای سنتی مثل باقلوا، قطاب، پشمک و ... بیش از همه موردتوجه و استقبال گردشگران و سرامیک، شیرینی
های اخیر، با توجه به رشد گردشگری، خدمات گردشگری نیز در این شهر رشـد یافتـه اسـت. چنانچـه گیرند. در سالمی
های گردی و نیز رستورانهای بومهای لوکس یا سنتی، اقامتگاهتوان به افزایش انواع گوناگونی از اقامتگاه، اعم از هتلمی

 ن اشاره کرد.آدستی استان و مانند های فروش صنایعهمتنوعِ گردشگر پسند، فروشگا
 

                                                           
1. Gunn 

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

 

 پژوهش روش

. همبسـتگی اسـت -یفی از نـوع تحقیقـات توصـ هادادهمطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری 
د. به این دلیـل کـه بودن 1398در پاییز سال  شهر یزدورودی به  خلیدا جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه گردشگران

محـدود حجم جامعه این پژوهش نامشـخص اســت از فرمــول کــوکران بــرای محاســبه حجـم نمونـه در جوامـع نا
ولیـه مونـه اناست که همـان واریـانس  S² ورد داردپارامتری که نیاز به برآ نیترمهم ادشدهیشده است. در فرمول استفاده

ار حاسبه گردید کـه مقـدنمونه اولیه پرسشنامه توزیع شد و سپس واریانس نمونه اولیه م 30تعداد  S² است. برای محاسبه
در  ت.اسـ شدهنییتع نفر 265درصد حداقل حجم نمونه  95به دست آمد در تحقیق حاضر با فرض سطح اطمینان  415/0

شـد. از ایـن  در دسترس استفاده یریگاری موردمطالعه، از روش نمونهاین پـژوهش بـا توجـه بـه گـستردگی جامعـه آمـ

بـرای تحلیـل  .بودند زن (٪ 3/48) با معادل نفر 128 و مرد( ٪ 7/51نفر معادل با ) 137در پژوهش  کنندگانشرکتتعداد 
 8 /80طی ساختاری نسـخه افزار رواب  خنرم و 22علوم اجتماعی نسخه  یهاآماری برای تحلیل داده یبندها از بستهداده

 یهاشـاخص و نیـز هـادادهاسمیرنوف برای بررسـی نرمـال بـودن  –الزم به ذکر است آزمون کولموگروف استفاده شد. 
دالت معـاا مـدل توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی محاسبه شد. رواب  فرضی سـاختاری بـ

 برازندگی مدل نهایی گزارش شد. یهاو شاخصآزمون شد  ساختاری و رگرسیون چندگانه
مختلـف  در منـابع در پژوهش حاضر، به دلیل مطابقت پرسشنامه با مدل مفهومی و پرسشنامه، پژوهشگران بامطالعـه

یـن اباشـند. در  مـوردنظری ی بیـانگر هـر یـک از متغیرهـاطورکلبهیی را انتخاب نمودند که هاشاخصداخلی و خارجی، 
 یبرنـد سـاز وی ترکیـب دو عامـل لوگـو برنـد سـازد شامل نماد، شعار و برند سازی است کـه خـود پژوهش عناصر برن

ر ها و معیارهای پژوهش حاضر، بر اساس معیارهای برنـد سـازی شـهری د. شاخصباشدیمی تاریخی و شهری هاجاذبه
ری، برنـد سـازی و شـگری شـههای گردو سایر مقاالت خارجی مرتب  با حیطه مؤلفـه (Kladou et al,2017:6)مقاله 

اند. سـازی شـدهمیعناصر برند توس  پژوهشگران انتخاب و سپس بر اساس معیارهای موجود در محدوده موردمطالعـه بو
جهـت ها، راحـی شـاخصطاست. بعـد از  ذکرشده 1در جدول  هاشاخصمعیارها، زیرمعیارها و منابع مربوط به هر یک از 

نظران و خبرگان قرار بمحتوای آن، پرسشنامه در اختیار صاح أییدو درستی سؤاالت و تبررسی روایی محتوایی پرسشنامه 

و معیارهای پـژوهش،  هاشاخص .آماری این تحقیـق اعمـال شد یهاگرفت و اصالحات الزم قبل از توزیع در بین نمونه
 ، است.1به شرح جدول 

 



 1399 تابستان، 2، شمارۀ 7گردشگری شهری، دورۀ فصلنامه                                                                                           150

 ها(نی بر مدل مفهومی و فرضیههای پرسشنامه مبتهای پژوهش )گزینه. شاخص1جدول شماره 
 منابع معیار زیر معیار شاخص مفهوم

سازی برند
گردشگری 
 شهری

فرهنگ 
 مقصد

 (Tsaur et al, 2016:6) - فرهنگ شهر

 (Tsaur et al, 2016:6) - عناصر فرهنگی شهر
 (Tsaur et al, 2016:6) - آثار ثبت یونسکو

 (Tsaur  et al, 2016:6) - دستی و سوغاتصنایع

هویت 
 مقصد

کننده هویت عناصر تداعی
 شهر

 ها، بافت تاریخی، بادگیر، شیرینی و سوغاتلهجه، موزه
: 1397)وثوقی و همکاران، 

 ,Tsaur et al)(؛ 22

2016: 6) 

 ها و نمادهای شهریالمان
نمادهایی با موضوعات هنر و نساجی و صنعت، مبلمان 

 شهری

: 1397)وثوقی و همکاران، 
 ,Tsaur et al)؛ (22

2016: 6) 

تصویر 
 مقصد

های گردشگری و جاذبه
 سبک معماری

- 

(Qu et al, 2011); 

(Mogollon et al, 

2017); (Dedeoglu, 
2019); (Valek & 

Williams, 2018); 

(Tsaur et al, 2016) 

تعامل و همزیستی ادیان، 
ارتباط بین دنیای مدرن و 

 سنتی
- 

: 1397)وثوقی و همکاران، 
22) 

 غذا و اقامت
ها و غذای ها، خوراکیها و رستورانها، کافهکیفیت هتل

 محلی، شیرینی یزدی.

: 1397)وثوقی و همکاران، 
 (؛22

(Qu et al, 2011); 

(Mogollon et al, 

2017); (Dedeoglu, 
2019); (Valek & 

Williams, 2018); 

(Tsaur et al, 2016) 

ها و ها، کافهمعماری هتل
 هارستوران

- 
: 1397 همکاران، و وثوقی)

22) 

های زندگی شبانه و فعالیت
 سرگرمی

- 

: 1397 همکاران، و وثوقی)
22) 

(Qu et al, 2011); 

(Mogollon  et al, 

2017); (Valek & 

Williams, 2018); 

(Tsaur et al, 2016) 

 - های شهرطراحی ورودی
: 1397 همکاران، و وثوقی)

22) 

-Dedeoglu,2019:110) - شهرینقل درونوحمل

114) 

تنوع اجناس، ) مراکز خرید
 ها، فضا و ...(قیمت

- 

: 1397 همکاران، و وثوقی)
22) 

(Dedeoglu,2019); 

(Valek & Williams, 

2018); (Tsaur  et al, 

2016) 

 هاتسهیالت مربوط به جاذبه
ر نورپردازی و روشنایی، پارکینگ مناسب و کافی، مسی

 از)روی و گشت گذار اطراف جاذبه، دسترسی به جاذبه پیاده
 نظر کیفیت و وضعیت ترافیک(

(Qu  et al, 2011); 

(Mogollon  et al, 

2017) 

 - امنیت

: 1397)وثوقی و همکاران، 
 (؛22

(Qu  et al, 2011); 

(Mogollon  et al, 

2017); (Dedeoglu, 
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2019); (Valek & 

Williams, 2018); 

(Tsaur et al, 2016) 

 - نوازی ساکنانرفتار و مهمان

(Qu et al, 2011); 

(Mogollon et al, 

2017); (Tsaur et al, 

2016) 

 :Qu  et al, 2011) - رسانی گردشگریاطالع

470) 

 - قیمت تسهیالت و خدمات

(Qu et al, 2011); 

(Mogollon et al, 

2017); 

(Dedeoglu,2019:110) 

تصویر 
 قصدم

 )وفاداری(

رضایت از سفر و بازدید 
 مجدد

- 

 ؛1397)وثوقی و همکاران، 

(Mogollon et al, 

2017); (Dedeoglu, 
2019); (Valek & 

Williams, 2018) 

های انعکاس سفر در شبکه
 اجتماعی

 (؛1397)وثوقی و همکاران،  -
(Dedeoglu,2019:110) 

 
عناصر 
 برند
 

 نمادها
د، مسجد جامع کبیر، بادگیرهای یزچخماق،  مجموعه امیر

 های سنتی یزد، ترمه و سفال، آتشکده زرتشتیان،شیرینی
 های قدیمی یزدبافت تاریخی و معماری خانه

(Kladou et al, 2017) 

سازی شده توس  یبوم
 محققین

 شعارها
 نات،قهر ششهر بادگیرها، دارالعباده، دارالعلم و دارالعمل، 

ینی، ها، حسینیه ایران، شهر شیرچرخهقنوت و قناعت، شهر دو
 نیراشهر آتش و آفتاب، شهر کار و کاریز، پایتخت کتاب ا

(Kladou et al, 2017) 

سازی شده توس  بومی
 محققین

 سازیبرند

لوگوهای 
تولیدات ویژه 

 یزد

 رمهتشیرینی حاج خلیفه رهبر و شرکا، شیرینی سنتی یزد، 
 د وترمه حسینی، قن رضایی، ترمه و دارایی بافی خجسته،
ان، ردکارده شابلی ا نبات افضلی، سفال میبد مروارید، حلوا

 های کنجدی آب حیات، صنایع غذایی شیر حسینفرآورده

(Kladou et al, 2017) 

سازی شده توس  بومی
 محققین

سازی برند
 هاجاذبه

آباد، مسجد جامع کبیر، چخماق، باغ دولت مجموعه امیر
 وقت دان، بافت تاریخی و زندان اسکندر، میآتشکده زرتشتیان
ترین ساعت شهری ایران(، میدان مارکار الساعت )قدیمی

ها، ها، مجموعه موزه)نقطه مرکزی ایران(، خانه الری
 های تاریخی سنتی.خانه

(Kladou et al, 2017) 

سازی شده توس  بومی
 محققین

 

 

 طراحـی از پـس پـژوهش از دوم مرحله در کته الزامی است کهکر این نگیری، ذها و ابزار اندازهپیش از معرفی مؤلفه
 در ایـن پرسشـنامه امه،پرسشن طراحی و هاشاخص تعیین از پس درواقع. شد اقدام پرسشنامه روایی بررسی به پرسشنامه،

دو شـاخص  بـرای سـنجش پرسشنامه که نمایند حاصل اطمینان نویسندگان تا گرفت قرار نظرانخبرگان و صاحب اختیار
 جـایگزین دیگـر ؤاالتسـ بـا و سؤاالت حذف و هاشاخص از برخی فرایند این در. است برخوردار کامل جامعیت از مذکور
رت( از ضـریب آلفـای طیـف لیکـ) های چند ارزشیایایی پرسشنامه به دلیل وجود گزینهمنظور سنجش پهمچنین به .شد

،( 7/0ش از ، از پایـایی )ضـریب آلفـای بـیاین پژوهش، عالوه بر رواییهای مورداستفاده کرونباخ استفاده گردید. شاخص
 زیر است: نیز برخوردار هستند. مقادیر این ضریب به شرح قابل قبولی
 ری شهری که گردشگ پرسشنامه از پژوهش هدف به توجه با پژوهش این در :ی گردشگری شهریهامؤلفه

 هایمقیاس زیر دید؛ شاملتب  و نظرات محققین تدوین گری از مقاالت مرریگبهرهی آن با هاشاخصابعاد و 
 4 هک یه استگو 31 بر مشتمل پرسشنامه این. است شدهفرهنگ مقصد، هویت مقصد و تصویر مقصد استفاده

 لیکرت طیفصورت به و سنجدمی را تصویر مقصد آن گویه 20 و گویه آن هویت مقصد 7فرهنگ؛  آن گویه
 .وس  محقق برآورد شدت 859/0. ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس استشده بندیدرجه ای،گزینه پنج
 ی ریگبهرهی آن با هاشاخصکه ابعاد و  برند پرسشنامه از پژوهش هدف به توجه با پژوهش این در :عناصر برند

 شدههنماد، شعار و برند سازی استفاد هایمقیاس زیر از مقاالت مرتب  و نظرات محققین تدوین گردید؛ شامل
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 سازی برند آن گویه 20 گویه آن شعار و 10؛ نماد آن گویه 7 که است گویه 37 بر مشتمل پرسشنامه این. است
. ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس استشده بندیدرجهای، گزینه پنج لیکرت طیفصورت به و سنجدمی را

 .توس  محقق برآورد شد 912/0
 

 هاافتهبحث و ی
هاست. در این پژوهش های افراد نمونه و توصیف آن، آگاهی از ویژگیهادادهوتحلیل اولین گام در تجزیهبا توجه به اینکه 

و  تحصـیالت؛ به متغیرهای جمعیت شناختی شامل: استان و شهر محل سکونت، سن، جنس، وضعیت تأهل، شغل، میزان
یل در ایجـاد و منابع دخ مان اقامت، هدف از سفرزمتغیرهای رفتاری شامل: نوع وسیله سفر، محل اقامت، قالب سفر، مدت

طور خالصـه، شده است که از موارد استان و شهر محل سکونت و متغیرهای رفتـاری بـهانگیزه سفر به شهر یزد پرداخته
 شده است:، ارائه2انی در جدول ترین مقدار فراوشاخص با بیش 4الی  2نتایج 

 

 بر حسی فراوانی و درصد های توصیفی. نتایج یافته2جدول شماره 
 درصد فراوانی هازیر مؤلفه های جمعیت شناختیمؤلفه

 استان محل سکونت

 5/39 105 تهران

 9/10 29 اصفهان

 0/6 16 فارس

 3/5 14 خراسان رضوی

 شهر محل سکونت

 0/38 101 تهران

 6/8 23 اصفهان

 3/5 14 شیراز

 5/4 12 مشهد

 نوع وسیله سفر
 9/57 154 یخودروی شخص

 6/22 60 قطار

 محل اقامت
 3/32 86 هتل

 1/27 72 خانه اقوام و آشنایان

 سفر در قالب
 6/58 156 خانواده

 3/26 70 دوستان و آشنایان

 زمان اقامتمدت
 2/49 131 شب 3الی  2

 5/30 81 شب 4الی  3

 هدف از سفر
 2/75 200 اریخیت -فرهنگی

 7/14 39 دیدار اقوام و آشنایان

 منابع دخیل در انگیزه سفر

 5/39 89 سایر

 5/30 81 های شفاهی دوستانتوصیه

های اجتماعی مانند شبکه
 اینستاگرام و ...

57 4/21 

 265 تعداد کل

 10 رفتههای ازدستداده

 

هش در های پـژوتغیرماسمیرنوف استفاده گردید و چون سطح معناداری برای تمامی  –در ابتدا از آزمون کولموگروف 
ی پارامتریـک هـانآزموباشند، بنـابراین، از یمدارای توزیع نرمال  هادادهآزمون فوق برابر با مقدار مطلوب بود، معلوم شد 

 1Hها دارای توزیع نرمـال هسـتند و که داده 0Hصورت زیر مطرح شدند ال بههای آماری به توزیع نرمفرضاستفاده شد. 
 (.3یید شد )جدول تأ 0Hیت فرضیه درنهاع نرمال نیستند، دارای توزی هایعنی داده
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 هابرای بررسی نرمال بودن توزیع داده اسمیرنوف –آزمون کولموگروف . 3جدول شماره 
 نتیجه آزمون سطح معناداری Z آماره آزمون متغیر موردسنجش

 نرمال 156/0 129/1 مقصد فرهنگ

 نرمال 261/0 009/1 مقصد هویت

 نرمال 743/0 681/0 مقصد تصویر

 نرمال 380/0 909/0 نماد

 نرمال 765/0 667/0 شعار

 نرمال 211/0 060/1 سازی برند
 

یرهـا ناداری نحوه توزیع تمام متغبودن سطح مع قبولقابلاین مطلب است که با توجه به  دهندهنشان( 3نتایج جدول )
 زا سـازی برنـد و نماد، شـعار صویر مقصد،ت هویت مقصد، فرهنگ، متغیرهای میانگین تعیین صورت نرمال است. برایبه
 جامعـه در .(4 جـدول) شد استفاده پژوهش متغیرهای بین همبستگی ماتریس و استاندارد انحراف میانگین، توصیفی آمار

 را تصـویر مقصـد نگردشـگرا کـه دهدیم نشان یادرجه 5 بازه یک در (M= 4/08)تصویر مقصد  میانگینموردمطالعه 
. با این تفاوت کـه در شودیه ممشاهد هویت مقصدمشابهی در مورد  یباًالگوی تقر اند.کرده ارزیابی متوس  سطح از ترباال

طور متوسـ  میـانگین که به دهدینشان م نمادو  برند سازیاست. میانگین  تصویر مقصداین مقیاس، پراکندگی کمتر از 
 معنـادار رابطه صویر مقصدشعار و برند سازی با فرهنگ، هویت مقصد و ت نماد، .بیشتر است نماددر مقایسه با  برند سازی

 اسـت عارشـنمـاد و  از بیشـتر ولـی متوسـ  حـد در تصـویر مقصـد بـا برند سـازی رابطه شدت. دارد نظری جهت در و

(r= 0/386, p ≤ 0/05) فرهنگ مرتب  است با بیشتر نماد (r= 0/386, p ≤ 0/05) مقصـدویر هویت مقصد و تص با تا. 

 .هویت مقصد تا با فرهنگ و (r= 0/327, p ≤ 0/05) تصویر مقصد مرتب  است با بیشتر همچنین، شعار
 

 . میانگین، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی متغیرها4جدول شماره 

 میانگین متغیرها
انحراف 
 استاندارد

 فرهنگ
هویت 
 مقصد

تصویر 
 مقصد

 سازیبرند شعار نماد

      - 63/0 862/3 فرهنگ مقصد .1

     - 410/0** 51/0 025/4 هویت مقصد .2

    - 783/0** 330/0** 48/0 081/4 تصویر مقصد .3

   - 259/0** 196/0** 341/0** 73/0 645/3 . نماد4

  - 592/0** 327/0** 243/0** 303/0** 59/0 359/3 . شعار5

 - 549/0** 545/0** 386/0** 304/0** 276/0** 65/0 677/3 سازی. برند6

**P<  001/0 *P< 05/0  
 

 قـدرت میزان و موردنظر مدل در موجود متغیرهای ارتباطی ساختار بررسی و پژوهش سؤاالت به پاسخگویی منظوربه
( نماد، شعار و برنـد سـازی) زاددرون متغیرهای روی( فرهنگ، هویت مقصد و تصویر مقصد) زادبرون متغیرهای بینیپیش
 بـا کنـی و بـارون مراحـل اساس بر زمانهم متوالی روش به چندگانه رگرسیون از استفاده با مسیر یلتحل آماری روش از
 فرهنگ، هویـت و رگرسیون -1 :شد اجرا زیر مراحل مدل در موجود مسیرهای بررسی برای. شد استفاده SPSS افزارنرم

 مقصـد تصویر و هویت فرهنگ، رگرسیون -3شعار  بر مقصد تصویر و هویت فرهنگ، رگرسیون -2نماد  بر تصویر مقصد
 که است آن از حاکی( 5) جدول یهاافتهیاند. داده نشان را مراحل این به مربوط نتایج 7و  6، 5 یهاجدولی. سازبرند بر

ــگ ــا فرهن ــریب ب ــیون ض ــد و (β= 0/310, p≤ 0/05, t= 4/951) رگرس ــویر مقص ــا تص ــریب ب ــیون ض  رگرس
(β= 0/265, p≤ 0/05, t= 2/884) رگرسـیون ضـریب بـا امـا هویـت مقصـد؛ باشـندیم نماد معنادار کننده بینییشپ 

(β= -0/138,p≤ 0/05, t= -1/456) نشـان( 6) جـدول یهاافتـهی کـهگونه همان .ستین نماد معنادارکننده  ینیبشیپ 
 رسـیونرگ ضـریب بـا و تصـویر مقصـد (β= 0/240, p≤ 0/05, t= 3/854)رگرسـیون  ضـریب با فرهنگ که دهدیم

(β= 0/348, p≤ 0/05, t= 3/802) ونیرگرسـ ضـریب بـا امـا هویـت مقصـد؛ باشـندیم شعار معنادارکننده ینیبشیپ 
(β= -0/128, p≤0/05, t= -1/352) ( 7) جـدول یهاافتـهی اسـاس بـر تی. درنهاباشدینم شعار معنادارکننده ینیبشیپ

ــگ ــا فرهن ــریب ب ــیون ض ــد و (β= 0/178, p≤0/05, t= 2/886) رگرس ــویر مقص ــا تص ــریب ب ــیون ض  رگرس
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(β= 0/378, p≤ 0/05, t= 4/158) رگرسـیون ضـریب بـا اما هویت مقصد؛ باشندیم سازیبرند معنادارکننده ینیبشیپ 
(β= -0/065, p≤ 0/05, t= -0/695) باشدینم سازیبرند معنادارکننده ینیبشیپ. 

 

 ی گردشگری شهریهامؤلفهبینی نماد بر اساس . میزان پیش5جدول شماره 
 سطح معناداری tمقدار  R 2R F β متغیر مالك هامؤلفه متغیر

 یهامؤلفه
 گردشگری
 شهری

 026/15 147/0 384/0 نماد فرهنگ مقصد
01/0>P 

310/0 951/4 001/0 

 147/0 -456/1 -138/0 هویت مقصد

 004/0 884/2 265/0 تصویر مقصد

p< 05/0 , t≥2 
 

 ی گردشگری شهریهامؤلفهبینی شعار بر اساس میزان پیش .6جدول شماره 

 سطح معناداری tمقدار  R 2R F β متغیر مالك هامؤلفه متغیر

 یهامؤلفه
 گردشگری
 شهری

 002/16 155/0 394/0 شعار فرهنگ مقصد
01/0>P 

240/0 854/3 001/0 

 178/0 -352/1 -128/0 هویت مقصد

 001/0 802/3 348/0 تصویر مقصد

p< 05/0 , t≥2 
 

 ی گردشگری شهریهامؤلفهبینی برند سازی بر اساس . میزان پیش7جدول شماره 

 سطح معناداری tمقدار  R 2R F β متغیر مالك هامؤلفه متغیر

 یهامؤلفه
 گردشگری
 شهری

 486/18 175/0 419/0 برند سازی فرهنگ مقصد
01/0>P 

178/0 886/2 004/0 

 488/0 -695/0 -065/0 هویت مقصد

 001/0 185/4 378/0 تصویر مقصد

p< 05/0 , t≥2 
 

های بـرازش شده است. بررسـی شـاخصگزارش 4ر شکل مدل نهایی د .مدل بررسی شد -، برازندگی داده درنهایت
های لفـه(. در مـدل نهـایی مؤ8هـا دارد )جـدول مدل حاکی از آن است که مدل نهایی، بـرازش نسـبتاً مطلـوبی بـا داده

 .(β= 0/58, p≤ 0/05, t= 6/06) گردشگری شهری بر عناصر برند اثر مستقیم و معناداری دارد

 
عناصر برندهای گردشگری شهری بر مدل نهایی اثر مؤلفه .3شکل شماره   

اندشده*ضرایب استاندارد گزارش  

 
های گردشگری شهری بر عناصر برندمدل نهایی اثر مؤلفه .4شکل شماره   
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های برازندگی مدل نهایی. شاخص8 شماره جدول  

 نتیجه مقدار موردقبولدامنه  شاخص

2X 05/0 <P 78/11 تأیید 

Df - 6 - 

/df2X 5- 3 96/1 تأیید 

RMSEA 08/0 > RMSEA 060/0 تأیید 

GFI 80/0 < GFI 99/0 تأیید 

AGFI 80/0 < AGFI 95/0 تأیید 

NFI 90/ 0< NFI 98/0 تأیید 

CFI 90/0 < CFI 99/0 تأیید 

IFI 90/0 < IFI 99/0 تأیید 

 

 یریگجهینت
های جدید برای ایجاد یک مزیـت رقـابتی در بـازار هـدف، از ریزی توسعه شهری، استفاده از ابزارها و استراتژیدر برنامه

 اسـت.« ازیسـ برنـد»اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از این ابـزار و مفـاهیم نـوین در صـنعت گردشـگری جهـان 
فرد آن های یک منطقه از طریق هویت منحصـربهی قابلیتسازی شهری، معرف طور که گفته شد؛ پایه و اساس برندهمان

شـده اسـت. اختهو توسعه گردشـگری، کمتـر پرد است که در یک شهر تاریخی مانند یزد، به این مسئله مهم جهت جذب
های فرهنگ و تصویر مقصد و گیری از شاخصرها و با بهوسیله یک رویکرد هویت مبنهدف پژوهش حاضر این بود که به

سـازی  دها بر عناصر سمبلیک برند و یـادآوری اهمیـت ایـن عناصـر، پتانسـیل شـهر یـزد را در برنـآن نیز بررسی تأثیر
صـلی ین پرسـش اگردشگری شهری موردسنجش قرار دهد. در راستای دستیابی به این مفهوم محققین در پی پاس  به ا

بینی کننده معنادار عناصـر برنـد )نمـاد، های گردشگری شهری )فرهنگ، هویت و تصویر مقصد( پیشکه: آیا مؤلفهبودند 
 عنادار دارند؟های گردشگری شهری بر عناصر سمبلیک برند تأثیر مستقیم و مسازی( هستند؟ و آیا این مؤلفه شعار و برند

هش نشان داد، متغیرهای فرهنگ و تصویر مقصد تأثیر بسزایی های پژوگونه که نتایج حاصل از یافتهدرمجموع همان
تنهایی تـأثیر و سازی شهری داشته است اما هویت مقصد به دلیل ضریب رگرسیون منفی به بر عناصر نمادین برند و برند

(، اکـان و 2019هـای چـولگین و همکـاران )بنابراین پژوهش حاضر با نتایج پژوهش رابطه معناداری با عناصر برند ندارد؛
( همسویی دارد؛ زیرا در پرسشـنامه ایـن پـژوهش 1398(، غفاری و همکاران )2016(، تسور و همکاران )2019همکاران )

گذاری تجربـه سـفر در نیز عامل وفاداری گردشگران نسبت به مقصـد در متغیـر تصـویر از طریـق تبلیـغ و بـه اشـتراك
مثبت تصویر ذهنی بر وفاداری و قصد بازدیـد مجـدد تأییدشـده اسـت.  های اجتماعی موردبررسی قرارگرفته و تأثیرشبکه

سویی دارد؛ زیرا بررسی مولوگان و همکارانش، تأثیر بـرعکس ( ناهم2017همچنین با نتایج پژوهش مولوگان و همکاران )
وثـوقی و  ( و1398عناصر برند بر تصویر مقصد را نتیجه گرفته اسـت. نتـایج تحقیـق بـا پـژوهش غفـاری و همکـاران )

سـازی  تواند بر شهرت مقصد و ایجاد زمینه مؤثر برای برندکند، چراکه تصویر مقصد می( را نیز تأیید می1397همکاران )
و نیز طبق نتایج وثوقی و همکاران، هویت عامل مهم در ارتباط گردشگر و مقصـد اسـت و نتـایج  شهری اثربخش باشد؛

های هویـت بلکه هویت مقصد به دلیل امتیازات پایین گردشگران بـه شـاخصکند؛ تحقیق حاضر، این موضوع را رد نمی
دارای ضریب رگرسیون منفی با عوامل برند گردیده است. با توجه به نتایج پژوهش و رویکرد مبتنی بر هویت راهکارهایی 

 گردد:ضر ارائه میگیری پژوهش حابرای نتیجه( 2007) 1نظر رینیستو های یک برند شهری موفق ازبا توجه به شاخص
 دهد که صرفاً در نظر گرفتن یک رویکـرد ریزی و مدیریت استراتژیک مقصد: این پژوهش نشان میعامل برنامه

سازی یک شـهر مـدنظر نیسـت؛  یابی برندغالب مثل رویکرد مبتنی بر هویت از دیدگاه گردشگران برای جایگاه
ریزان شـهری و مقامـات محلـی بـا یکـدیگر، کاری برنامههم بلکه فرایند یکپارچه و استراتژیک مدیریت مقصد،

                                                           
1. Rainisto 
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مـدت و برگـزاری های جامع گردشـگری کوتاهها و تهدیدات گردشگری مقصد یزد و ارائه طرحشناسایی فرصت
شناسی، های گردشگری، باستانآموختگان رشتههای دانشهای شهری در راستای استفاده از خالقیتاستارت اپ

 ند منجر به ارائه یک هویت بهبودیافته از شهر و جذب بیشتر گردشگران شود.توامعماری و ... می

 هنـر، های شهری در تمام نقاط شهر بـا موضـوعات نسـاجیتعیین هویت و تصویر شهر: استفاده بیشتر از المان ،
از ایـن  تنها در ایام نوروز و تابستان؛ بلکه در تمام فصـول سـال و همچنـین اسـتفادهدستی، نهسوغات و صنایع

مـادین ها در بنرهای تبلیغات شهر یزد در داخـل و خـارج اسـتان و اجـرای دیوارنگـاره بـا طـرح عناصـر نالمان
نی ات و شـیریگردشگری شهر و یا حتی طراحی شعارها با زبان تصویری و برندهای مشهور یزد در عرصه سـوغ

نه شـهری، اسـتفاده از قـا زنـدگی شـبانمایـد. همچنـین ارتیمفرد شهر کمک شایانی به تعیین هویت منحصربه
ونقـل عمـومی، ها و وسـایل حملتمـام ایسـتگاه طراحی و نقاشی نمادهای سنتی مثل بادگیر، دوچرخـه و ... در

نظـر  ها و کاهش ترافیک و افزایش امنیت بافت تاریخی ازهای شهر، افزایش تعداد پارکینگطراحی بهتر ورودی
توانـد تصـویر ردشـگران اسـت، میگنقلیه موتوری که مورد اعتراض عمـوم  ها و سایر وسایلتردد موتورسیکلت

 ها بر جای گذارد.تری در ذهن آنذهنی مناسب

 های همکاری اقتصادی و گردشگری با نامههای عمومی و خصوصی: امضاء تفاهماتحاد سیاسی و مشارکت بنگاه
ریخی ا قدمت تایه دلیل قرابت سبک معماری تعدادی از مقاصد جهانی دارای برند مطرح در عرصه گردشگری، ب

همکـاری  -های گردشـگریالمللی در آن کشـورها بـا معرفـی جشـنوارههای بینو مشارکت بیشتر در نمایشگاه
هـای دستی در پکیجهای مشهور دارای برند در عرصه سوغات و صنایعجانبه دفاتر خدمات مسافرتی با بنگاههمه

 مسافرتی.

 در  وصورت بنـر، کتابچـه، بروشـور، مستندسـازی وسعه مناسب محلی: تبلیغات شهر یزد بهتبلیغات جهانی و ت ...
 -ژوهششـده در ایـن پـسایر شهرهای ایران و کشورهای جهان با استفاده از نمادها، شعارها و برنـدهای مطرح

ا که شرط اصلی سـازمان هها و حفاظت از آنمنظور آشنایی بیشتر گردشگران با آنها بهسازی جاذبه اجرای برند
 طلبد.ینسکو را میونسکو برای ثبت این شهر در فهرست آثار جهانی است که این موردحمایت و نظارت دقیق یو

 ین بـو هماهنـگ  صورت یکپارچـهیکپارچگی فرایند: فرایند توسعه گردشگری شهری با برندسازی مقصد باید به
شده و عـالوه بـر در ری و اقتصادی استان و شهر یزد انجامهای کوچک و بزرگ گردشگها و بنگاهتمامی ارگان

شـهر  جای رقابت تنگاتنگ، با همراهی جامعه محلـی بـه مشـارکت بپردازنـد تـا ایـننظر گرفتن منافع خود، به
 عنوان اولین برند شهری کشور در ذهن گردشگران داخلی و خارجی ثبت گردد.به

 

 منابع

های معماری در مقصدهای گردشگری شهری، ترجمه لیال وثوقی، چـاپ اول، ی: سازه( گردشگری معمار1395اشپشت، یان. ) (1
 سمنان: انتشارات دانشگاه سمنان.

ی اکبری مطلق، چـاپ هویت رقابتی، مدیریت نوین برند برای ملل، شهرها و مناطق، ترجمه مصطف( 1390) .آنهالت، سایمون (2
 .اول، تهران: نشر طحان

بـدی شـهری بـر توسـعه ( بررسـی تـأثیر عوامـل کال1395؛ مالیی، کامبیز و آفاق پـور، آتوسـا )آیتی، حمید؛ خداکرمی، فائزه (3
 .43 -60. ، صص23، شماره 6گردشگری مذهبی )مطالعه موردی؛ شهر شیراز(، مطالعات شهر ایرانی اسالمی، دوره 

 تحلیـل و ( بررسـی1391ی، آرزو )پوراحمد، احمد؛ مهدی، علی؛ مهدیان بهنمیری، معصومه؛ میرزایی کوتنایی، زهرا و محمـد (4

 توسـعه و ریزینامـهبر مازنـدران، مجلـه اسـتان شـرق هایموردی: موزه مطالعه گردشگری فرهنگی توسعه در هاموزه نقش

 .105 -128، صص. 1، شماره 1گردشگری، دوره 

هـا از دیـدگاه بنـدی آنت( عوامـل مـؤثر بـر برنـد شـهری و اولوی1395) محمد؛ حسنی، حسینعلی؛ امینیان، ناصر پورزرندی، (5
-138، صـص. 14، شـماره 4ورهتهران، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، د میالد برج: موردی مطالعه المللیگردشگران بین

116. 
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ردمطالعـه: ( تحلیلی بر فرآیند مـدیریت تصـویر مقصـد گردشـگری شـهری مو1395) سعدلونیا، حسین و حیدری چیانه، رحیم (6
 .97-113، صص. 19، شماره 5ریزی و توسعه گردشگری، دوره شهر تبریز، برنامهکالن

هویـت  پایـه بر فارس ناستا گردشگری برند جایگاه تحلیل و ( ارزیابی1397حامد؛ شاکرمی، نعمت ) عباسی، خاکپور، براتعلی؛ (7
 .109-142، صص. 4ره ، شما13دوره  گردشگری، مدیریت مطالعات ملی، فصلنامه پذیریرقابت

 ،10و  9ماره شـ، 13( برند و تأثیر آن بر وفاداری مشتری، مجله اقتصادی، دوره 1392العابدین )رشیدی، حسن و رحمانی، زین (8
 .65 -80صص. 
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