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زينب عمراني  ،3مهدي عبداله زاده، 2 الله پورعیدي وند، 1 امیر حسین حلبیان                               

 4ساردو
 

دهیچک  

گري از مهم ترين صنايع در حال رشد است و توسعة اين صنعت، نیاز به برنامهه اهاي امهه بانمهه مناسهد دارد تها       گردش      

بتوان در بذب گردشگران موفق بود. بسیاري از کشوراا صنعت گردشگري را به عنهوان ييها از منهابع اصهرا درزمهد زاي      

گزارش ااي ارائه شده بهه وسهیرة سهازمان بههانا گردشهگري،      خود      ما دانند و تالش در راه توسعة زن دارند. بر اساس 

درزمد اغرد کشوراا از گردشگري در سال ااي اخیر با سرعت چشمگیري در حهال افهزايب بهوده اسهت. مقالهة حا هر بها        

بهتهر و   فرانگها شههر اصهنهان، بههت برنامهه ريهزي       -ادف ارزيابا میزان ر ايت گردشگران ورودي بهه بشهب تهاريشا   

صحیح تر صنعت گردشگري اين شهر صورت گرفته است. مقاله بر اساس يافته اها و نتهايي يهر بررسها میهدانا در بشهب       

تهیه شده است. پژواب به صورتا طراحا شده است که  من ارزيابا میهزان  1389فرانگا شهر اصنهان در سال  -تاريشا

بشهب از شههر اصهنهان، پیشهنهاداتا بههت اسهتناده بهینهه از         ر ايت گردشگران از اميانات و خدمات گردشگري در اين
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اميانات و خدمات موبود گردشگري ارائه نمايد. نتايي پژواب نشان ما داد که سطح ر ايت گردشگران از اميانهات و  

 خدمات گردشگري شهر اصنهان در سطح بااليا قرار دارد.

 

 ن، شهر اصنهانگردشگري، خدمات گردشگري، ر ايت گردشگرا: يدیکل واژگان

 

 مقدمه

گردشگري مقولة بسیار پیچیده و متنوع با ترکیما از ابزاي مشترف است و از اين رو 

اکثراً زن را به عنوان ير صنعت ما شناسند. صنعتا که بیشتر منافع اقتصهادي زن مهورد   

توبه قرار ما گیرد و بعضًا بعهد فنها و يها زنجیهره اي از روابهع و تعهامالت انسهانا زن        

(. بطورييه بسیاري از کشوراا منافع اقتصادي 145:1386)موحد، پررنگ ديده ما شود 

و ابتماعا خود را از گردشگري دريافت ما کننهد و درزمهدااي گردشهگري را بهراي     

، سهده  21. قهرن (44: 1996، 1)اکرس و کاستاتوسعة زيرساخت ااي منطقه به کار ما برند

به ويژه گردشهگري   بهره گیري از فرصت ااي تجاري ارزشمند در بشب ااي خدماتا

است به طورييه بسیاري از کشوراا به صورت فزاينده اي به اين حقیقت پا برده اند که 

براي بهمود و عیت اقتصادي خود بايد ابتيار عمل به خهر  دانهد و درصهدد يهافتن راه     

ااي تازه اي برزيند، از اين رو در رقابتا نزدير و فشرده، در پا افزايب بیب از پهیب  

( و اين صنعت 1: 1386عوايد خود از صنعت نوپاي گردشگري استند )کاظما،  منافع و

در تماما عرصه اا، چه در سطح مرا و منطقه اي و چه در سطح بین المررا مورد توبهه  

، برنامه ريزان دولتا و شرکت ااي خصوصها زنهها قهرار گرفتهه اسهت )طیمها و بهابيا       

1386 :84.) 

گردشهگري در زمینهه اهاي اقتصهادي، ابتمهاعا و      بنابراين با توبه به تاثیر شهگرف  

فرانگا در بوامع امروز بايد با نظري برند و مديريتا عالمانه، و با برنامه ريزي درسهت،  

در بههههت گسهههترش زن تهههالش کهههرده و زثهههار مننههها زن را بهههه حهههداقل برسهههانیم    

(. بههه عقیههده سههازمان بهههانا گردشههگري و انجمههن بهههانگردي و    6:1380)محالتهها،
                                                 
1. Eccles and Casta 
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بههانا در حههال حا هر صههنعت گردشهگري در بهههان بزرگتهرين صههنعت      گردشهگري 

 (.3: 2002، 1)کواترونمحسوب ما شود 

موفقیت  وبود باذبه اا و اميانات مناسد در مناطق گردشگري از عوامل بنیادين در

، ه نويسهان اين صنعت ما باشد. ييا از مناطقا که از ديرباز زشناي بهانگردان، سنرنام

يهن  ااعث شده م بوده، شهر اصنهان بوده است. اما چه عامل يا عوامرا بتجار و طالمان عر

سرزمین از موااد اقتصادي و فرانگا گردشگري کهه تمهديل بهه ييها از بشهب اهاي       

 ز چهه روش اقتصادي و پردرزمد بهان شده است، زن چنان که بايد، بهره مند نماشد؟ و ا

یدن بهه  هر توسهعه داد؟ بهراي رسه   اايا ما توان اين صنعت نوپا و سودزور را در ايهن شه  

و  پاسخ سواالت فوق شناخت اميانهات، باذبهه اها، کاسهتا اها، انتظهارات گردشهگران       

در د. برنامه ريزي متناسد با شرايع ابتماعا طمیعا و فرانگها ايهن شههر  هرورت دار    

تها  همن مشهشر کهردن و هعیت اميانهات و خهدمات        اين پژواب تهالش مها شهود    

اداتا ن ر ايت گردشگران از اين اميانات و خدمات، پیشهنه گردشگري و ارزيابا میزا

 بهت رشد و توسعة صنعت گردشگري شهر اصنهان ارائه شود.
 اهمیت و ضرورت پژوهش 

نیازااي روزافزون انسان اا به محیطهاي تنريحا و استراحتگااا و مهم تهر از امهه،   

د صههنعت بابههه بههايا میریههون اهها گردشههگر در طههول سههال، لههزوم پههژواب در بوانهه  

(.  بهراي توسهعة پايها و    17:1354گردشگري و اميانات زن را بیشتر مها کنهد )شهيويا،   

گسترش حساب شده گردشگري نیاز به برنامه ريزي فرايندي ما باشد. اين برنامه ريزي 

در واقهع  . بايد بر پاية شناخت عمیق از خواسته اا و انتظاراهاي گردشهگران متيها باشهد    

نههد کههه بايههد در گههام نشسههت، ويژگهها اهها و انگیههزه اههاي برخهها از پژواشههگران معتقد

گردشگران مورد بررسا قرار گیرد تا در ادامهه بتهوان بهه ابعهاد ديگهري نگهاه عمیقتهري        

فرانگا شهر اصنهان بها وبهود قابریهت اها و      -(. بشب تاريشا1389:25، داشت)لیاقتا

ين صنعت بهره منهد  باذبه ااي گردشگري فراوان نتوانسته زن چنان که بايد، از موااد ا

                                                 
1 . Quattrone 
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شود. با توبه به تاثیرات شگرف گردشگري در بنمه ااي مشترف اقتصادي، ابتمهاعا،  

فرانگا و . . . با شناسايا و معرفا باذبه اا و اميانات گردشهگري ايهن منطقهه از شههر     

اصنهان و ارزيابا میزان ر ايت گردشگران ورودي بهه ايهن بشهب از شههر، مها تهوان       

 يوفايا اين صنعت را در اين شهر فراام کرد. زمینه ااي رشد و ش
 اهداف پژوهش

 ااداف پژواب عمارتند از:

 فرانگا شهر  -بررسا و شناخت اميانات و تسهیالت گردشگري در بشب تاريشا

 اصنهان

 رانگا شهر اصنهانف -شناخت گردشگران ورودي به بشب تاريشا 

 مات گردشگري  بررسا میزان ر ايت گردشگران از اميانات، تجهیزات و خد

 شهر اصنهان فرانگا -بشب تاريشا

 شگري درگرد ارائة پیشنهاداتا براي استناده بهینه از قابریت اا و اميانات موبود 

 گا شهر اصنهان.فران -بشب تاريشا

 
 پیشینة پژوهش

(، و عیت تسهیالت گردشگري اسهتان زذربايجهان   1386صدر موسوي و کهنموئا )

رد ارزيهابا قهرار دادنهد. ايشهان  همن مشهشر کهردن        شرقا را از ديد گردشگران مهو 

و عیت ر ايت گردشگران از تسهیالت گردشگري استان پیشنهاداتا را بهت استناده 

(، بهه برسها ويژگها اها و الگهوي      1389بهینه از اميانات موبود ارائه داده اند. لیاقهت ) 

، و هعیت  فراغت در شهر تهران پرداخته و  من بررسا ويژگا ااي فردي و حرفهه اي 

زمانا و ميانا گردشهگري و الگهوي فراغهت در گردشهگري، پیشهنهاداتا در راسهتاي       

برنامه ريزي و مديريت بهینة گردشگري در اين شهر ارائه ما داد. تقهوايا و اميهاران   

(، در بررسا نقب نورپردازي در توسعة گردشگري شهر اصنهان، نهورپردازي را  1390)

و بنما بريه بهه عنهوان يهر راايهار مهرثر در معمهاري       نه به عنوان ير فعالیت تزيینا 

هراا مجدد شهراا و افزايب داندهبذابیت شههراا و بهه تمهع زن توسهعة گردشهگري شه      



90 

 
 

  1387 پائیز، مچهار، شماره دوماندیشه جغرافیایی، سال 
 

(، در ارزيهابا موانهع توسهعة گردشهگري     1382رپور )معرفا ما کنند. مداوشها و ناصه  

اسههتان لرسههتان، تعههدد مراکههز تصههمیم گیههري و  ههعف تسهههیالت، اميانههات و خههدمات 

دشگري را از بمره مهم ترين عوامل توسعه نیافتگا گردشگري اين شهر مها داننهد.   گر

(، در بررسا نقب مديريت شهري در توسهعة گردشهگري شههر    1388فنا و محمدنژاد )

رامسر، عدم مديريت ييپارچه در مديريت پايدار باذبهه اهاي گردشهگري، نهاتوانا در     

يزي کاربري ارا ا بشب گردشگري تأمین بهداشت و نظافت شهر و مشيالت برنامه ر

توسهعه   (،1991) 1. ديويدسهون را از عوامل توسعه نیافتگا گردشگري معرفها مها کننهد   

گردشگري را نیازمند برنامه ريزي و مديريت ما داند. به نحوي که اين اطمینان حاصهل  

د شود که مضرات مننا توسعه گردشگري بیشتر از مزاياي مثمت زن نماشد. اين امر نیازمن

 2بهاالنتین  .ير برنامه ريزي قوي و به کار گیري ميانیسم ااي مهديريت مهوثر مها باشهد    

و عیت گردشگري حیات وحب و حناظهت و مهديريت زن را مهورد بررسها     (، 2009)

قرار ما داد و به نقب مديريت در حنظ حیات وحب از تهديدااي توسعة گردشگري 

 اامیت زيادي قائل است.

 

 
 فرضیات پژوهش

 ژواب عمارتند از:فر یات پ

ات بین ر ايت گردشگران از و عیت ميان ااي گردشگري و اميانات و خدم -1

 گردشگري رابطة معناداري وبود دارد.

سد بین سن گردشگران و میزان ر ايت گردشگران از اميانات و به نظر ما ر -2

 خدمات گردشگري رابطه وبود دارد.

ان ر ايت گردشگران از اميانات و ه نظر ما رسد بین شغل گردشگران و میزب -3

 خدمات گردشگري رابطه وبود دارد.

                                                 
1. Davidson  

2. Ballantyne  
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 روش پژوهش

ز روش اين پژواب توصینا، تحریرا و پیمايشا است و داده ااي اصهرا پهژواب ا  

منظهور   تحریل شده انهد.  بهدين   SPSSطريق طرح پرسشنامه حاصل زمده و با نرم افزار 

رد نمونهه اي از بامعهة زمهاري مهو     پرسشنامه اي طراحا و بهه صهورت تصهادفا در بهین    

صهنهان در بهین   افرانگا شهر  -نظرتوزيع گرديد. تماما پرسشنامه اا در بشب تاريشا

نهده از  گردشگران توزيع شده است. حجم نمونه با توبه به تعهداد گردشهگران بازديدکن  

صنهان، در مقطع زمانا مورد نظر و با اسهتناده از فرمهول   افرانگا شهر  -بشب تاريشا

ر احتمال صهحت گنتها   1/96درصد احتمال وبود صنت و  80وکران و در نظر گرفتن ک

 ناده از  نهرم ننر برزورد گرديد. براي تعیین پايآيا پرسشنامه بها اسهت   320درصد خطا  5و 

اگهر   مها باشهد.   84/0ززمون زلناي کرونماخ به دست زمده از اين ززمهون  SPSSافزار 

 شد. نشان دانده پايايا باالي سنجه ما با درصد باشد، 60زلناي کرونماخ باالي 
 محدودة مورد مطالعة پژوهش

 گانهه شههرداري مها باشهد کهه بها       14منطقة سه شههرداري اصهنهان ييها از منهاطق     

ال بهه  محره تقسیم شده است. از طرف شهم  19ناحیه و  5مترمربع ، به 11817250مساحت

رف شهرق بهه خیابهان    از طهرف شهمال غربها بهه خیابهان مهدرس، از طه        خیابان سهروش، 

اربها   بهه خیابهان چه   بزرگمهر، از طرف بنوب به رودخانة زاينده رود و از طرف غرب

منطقهه   محدود ما شود.)پايگاه اطالع رسانا منطقة سه شهرداري اصهنهان(. ايهن   عماسا

 فرانگا شهر اصنهان را تشيیل ما داد.  –بشب تاريشا
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 در شهر اصنهان 3منطقه موقعیت -1نقشه

 یف و مفاهیمتعار
 گردشگري

امروزه بهانگردي با زن منهوم و تصوري که از مارکوپولو، ابن بطوطه، ناصرخسهرو  

ند و يا به کشف دو غیره که بهان را گشتند و از خود سنرنامه و سیاحتنامه برباي گذار

اا پرداختند، مطرح نیسهت و بههانگردي بها منهاایم ديگهري مطهرح       اا و ناشناختهناديده

نگردان امهروزه بهراي تنهريح و تنهر ، سهیاحت و زيهارت، گذرانهدن اوقهات         است. بها

اا، بازديد ابنیهه تهاريشا و باسهتانا بهه سهنر      فراغت و استراحت، زشنايا با ساير فرانگ

انهد.  گزيننهد کهه قهمالً زنهها را باراها ديهده      روند و گااا نیز نقاطا را براي سنر بر ماما

بههانگردان يهر گهروه خهاا و اسهتثنايا      ادف صهرفاً بسهتجو و اکتشهاف نیسهت و     

امروزه گردشگري به مجموعه فعالیهت اهايا   . (17: 1373باشند )الوانا و دادشتا، نما

افتد، اين فرايند شامل اهر  شود که در بريان مسافرت ير گردشگر اتناق مااطالق ما

اطرات ريزي سنر، مسافرت به مقصد، بازگشت و حتا يادزوري خه فعالیتا از قمیل برنامه

اايا را کهه گردشهگر بهه عنهوان بششها از سهنر انجهام        ام چنین فعالیت .شودزن نیز ما

گیرد. داد، نظیر خريد کاالااي مشترف و تعامل میان میزبان و میهمان را نیز در بر ماما
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تهوان ارگونهه فعالیهت و فعهل و اننعهالا را کهه در بريهان سهنر يهر          به طور کرها مها  

 (.18: 1380گردشگري ترقا کرد )لومسدن،  افتد،گردشگر اتناق ما
 تجهیزات و تسهیالت گردشگري

ييا از عوامل مهم در بذب گردشگر وبود تجهیزات و تسهیالت گردشگري مها  

راي به باشد. تاسیسات گردشگري واحداايا استند که به قصهد ارائهة خهدمات و انتنهاع     

 ررات زئهین طمق  وابع و مقپذيرايا، اقامت و خدمات مسافرتا به مسافران يا میهمانان 

، نامههه مربههو  بههه تاسیسههات گردشههگري کشههور ايجههاد مهها شههوند) تقههوايا و اکمههري   

مده ع(. تجهیزات و تاسیسات گردشگري را در مجموع ما توان به سه گروه 212:1387

ا، اه رسهتوران  تاسیسات اقامتا)اتل اا، مهمانسرااا، کمپ اا و . . .(، تاسیسات پذيرايا)

نهدي کهرد   چايشانه اا و...( و تاسیسهات حمهل و نقهل و ارتماطهات طمقهه ب      قهوه خانه اا،

 (.140:1386)ر وانا، 
 دیدگاه ها و مبانی نظري

عهدد  تدر زمینه ر ايت گردشگران، اولین چیزي که نظر خواننده را برد ما کنهد،  

ود، شه تعاريف و نظريات مربو  به زن است. از ير نظر اين تعدد امتیهاز محسهوب مها    

يگهر،  شانگر توبه پژواشگران به مسئره ر ايت گردشگران اسهت. امها از بههت د   زيرا ن

 اين تعدد  عف محسوب ما شود، چون مانعا براي ايجاد ير مقیاس مشهشر انهدازه  

  باشد. بعضا از اين نظريات شامل:گیري براي ر ايت گردشگران ما 

 شترک وماي اراي نیازا: بر اساس نظرية مزلو، امة انسان اا دنظریة سلسله مراتب نیازها

رند، ا گیفطري استند. که در سرسره مراتما از نیرومندترين تا  عیف ترين قرار م

وند، با ار ا ش ستندنیازاايا که در پايین قرار دارند بايد پیب از نیازاايا که در باال ا

اي اتوبه به سرسره مراتد نیازااي مزلو، ير گردشگر که براي انجام فعالیت 

د. اگر ن گردبه ير بايا سنر ما کند، بايد در بامعة میزبان نیازاايب تامیگردشگري 

ا رسد، مندي بامعة میزبان بتواند نیازااي گردشگر را تامین کند گردشگر به ر ايت م

 در غیر اين صورت سطح ر ايت او پايین خوااد بود.
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 ريح وااي صاومنز ييا از سردمداران نظرية ممادله، انديشه : نظریة مبادلة هومنز

دالت عزاره گ« رفتار ابتماعا»روشنا در اين باره دارد. اومنز در ويرايب دوم کتاب 

ما ارد، توزيعا را به دو بشب تقسیم ما کند. و اين اصطالح را نیز کنار ما گذا

ن يگر بیااي دامحتوايب را حنظ ما کند و اين دو گزاره بديد را به زبانا شمیه گذاره 

شست شب ني بديد را گزاره ااي پرخاشگري تايید ما نامد و در بما کند. گذاره اا

کنب  يند يانزمانا که کنب ششصا ما، پاداشا را که انتظار دارد دريافت » ما نويسد 

رد ي دااو منجربه تنمیها غیر منتظره شود او عصمانا خوااد شد و احتمال بیشتر

 ند و ماکح ما ه انتظار را مطراين گذاره واژه نظري تاز«. پرخاشگري از خود نشان داد

 ز گزارهاشت. گويد: انتظار پاداش يا بايد ار ا شود يا نار ايتا به دنمال خوااد دا

يتا ار اپرخاشگري اومنز چنین استنما  ما شود که، مهم ترين عمل در ر ايت يا ن

وقعات و ت گردشگر اا از کشور میزبان يا فعالیت ااي گردشگري خود، به سطح انتظار

سهیالت و ت ردشگر اا مربو  ما شود. در اين زمینه ارزيابا گردشگر اا از امياناتگ

 میزبان و نحوه ارائة خدمات از سوي او نقب بسزايا دارد.

ييا ديگر از شاخه ااي نظرية ر ايت مندي گردشگري، : نظریة وسایل هدف مرتن

ادف مرتن قرار نظرية برزوردن انتظارات گردشگر است که بر پاية نظرية وسايل و 

دارد. مرتن ساخت ابتماعا از انتظار ابتماعا و وسايل پذيرفتنا براي دست يافتن به 

ااداف تعمیر ما کند. در میان عناصر گوناگون ساختار ابتماعا و فرانگا دو مورد زن 

اامیت بیشتري دارد. نشستین عنصر شامل ادف اا، منظوراا و عالقه اايا است که به 

امعه تعريف و تعیین ما شود. عنصر دوم شیوه ااي رسیدن به ااداف را وسیرة فرانگ ب

تعیین، تنظیم و نظارت ما کند. کاربرد نظرية مرتن بدين گونه است که گردشگري که 

براي انجام فعالیت گردشگري خود به بامعة میزبان سنر ما کند، انتظار دارد که وسايل 

ري است مهیا باشد. ارچقدر بامعة رسیدن به ادف که امان انجام فعالیت گردشگ

میزبان وسايل و اميانات بهتري را براي انجام فعالیت ااي گردشگري ارائه داد، به تمع 
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زن گردشگر به ادف خود يعنا انجام فعالیت گردشگري بهتر نايل ما زيد و ر ايت 

 (.154و1380:153مندي نیز باالتر ما رود و بر عيس)مريا،
 -یالت گردشگري در توسعة گردشگري بخش تاریخیبررسی نقش خدمات و تسه

 فرهنگی شهر اصفهان

 ویعا قدمت شهر اصنهان به ازاره سوم قمل از میالد باز ما گردد. موقعیت طم

ة ر امبغرافیايا که اصنهان از زن بهره مند است، موبد شده است که اين شهر د

م رز و بون مساکن در اي دوران ااي تاريشا ايران از مراکز مهم فعالیت اقوام زريايا

ر هشفرانگا اين  -باشد. به امین دلیل ام اينر شهر اصنهان، بشصوا بشب تاريشا

ر د، که داشاسالما ما ب -)بافت تاريشا( گنجینه اي ارزشمند از انر و معماري ايرانا

شترف اي مسطح بهان از موقعیت ممتازي برخوردار ما باشد. لذا استناده از شیوه ا

وده در رزش افزاد اار چه احترام برانگیزتر و گوياتر و توبه به فرايندااي ايج براي ارئة

و  یالتزن اا، وظینه اي بر عهده نهادااي مسئول است. در اين پژواب و عیت تسه

صنهان از ديدگاه گردشگران افرانگا شهر  -خدمات گردشگري در بشب تاريشا

 مورد بررسا قرار گرفته است.
 -ارزیابی وضعیت تسهیالت و خدمات گردشگري در بخش تاریخیمطالعات میدانی و 

 فرهنگی شهر اصفهان
 آزمون فرضیات  

 بین ر ايت گردشگران از و عیت ميان ااي گردشگري و اميانات و :فرضیه اول

 خدمات گردشگري رابطة معناداري وبود دارد.

0H گردشگري و اميانات و خدمات = بین ر ايت گردشگران از و عیت ميان ااي

 گردشگري رابطة معناداري وبود ندارد.

1H  بین ر ايت گردشگران از و عیت ميان ااي گردشگري و اميانات و خدمات =

 گردشگري رابطة معناداري وبود دارد.

فاصره اي است و به امین دلیل از ززمون  -سطح سنجب ار دو متغیر فاصره اي

( برابر Sigاممستگا پیرسون استناده گرديده است. با توبه به اينيه سطح معناداري)
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رد و رابطة بین  0H( است، بنابراين، فرض05/0و کوچيتر از زلناي مورد نظر ) 003/0

نتايي اين ززمون  1است. بدول 16/0دو متغیر تأيید ما شود. امچنین میزان اممستگا 

 را نشان ما داد.
 زمون پیرسون)رابطة بین اميانات و خدمات گردشگري و ر ايت گردشگران(ز -1بدول

 زلناي مورد نظر سطح معناداري شدت اممستگا تعداد نمونه نوع ززمون

 05/0 003/0 162/0 322 پیرسون

ر ايت  اميانات و خدمات و  ريد تعیین بین دو متغیر)و عیت 2با توبه به بدول

ه در اثر درصد تغییرات ايجاد شده در متغیر وابست 12گردشگران( نشان ما داد که 

 تغییرات متغیر مستقل است.

 
 ريد اممستگا و  ريد تعیین رگرسیون  -2بدول

 خطاي معیار میانگین  ريد تعديل شده  ريد تعیین  ريد اممستگا

 a162/0 126/0 023/0 651/0 

a .پیب بینا کننده: و عیت اميانات و خدمات گردشگري 

ین اين ببه منظور بررسا قطعیت رابطه  3امچنین، تحریل واريانس رگرسیون بدول 

ر اين د( است که 003/0درصد)برابر با  5کمتر از  Sigدو متغیر نشان ما داد که 

 صورت فرض خطا بودن رابطة بین اين دو متغیر تأيید ما گردد.

 (ANOVAریل واريانس رگرسیون)تح -3بدول

مجموع  

 مجذورات

دربة 

 ززادي

میانگین 

 مجذورات

توزيع 

 (Fفیشر)

سطح معنا 

 رگرسیون داري

 باقا مانده

 کل

841/9 1 841/9 670/8 003/0 

 متغیر وابسته: ر ايت گردشگران

ران ردشگبدول مربو  به تحریل رگرسیون نیز تأثیر اميانات و خدمات بر ر ايت گ

اي ير واحد و بیانگر اين است که به از 16/0( نیز Betaما کند.  ريد بتا) را تأيید

یون ايي تحریل رگرستغییر در متغیر وابسته ايجاد ما کند. نت 16/0تغییر در متغیر مستقل، 

 زورده شده است. 4در بدول
 حریل رگرسیون)تأثیر اميانات و گردشگري بر ر ايت گردشگران(ت -4بدول
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 t sig  ريد استاندارد  استاندارد نشده  ريد مدل رگرسیون

 B خطاي معیار Beta  

826/10 

944/2 

 

000/0 

003/0 

 مقدار ثابت

اميانات و خدمات 

 گردشگري

762/1 

174/0 

163/0 

059/0 

 

162/0 

ت مياناابه نظر ما رسد بین سن گردشگران و میزان ر ايت گردشگران از : فرضیه دوم

 دارد. و خدمات گردشگري رابطه وبود

0H بین سن گردشگران و میزان ر ايت گردشگران از اميانات و خدمات =

 گردشگري رابطه وبود ندارد.

1H بین سن گردشگران و میزان ر ايت گردشگران از اميانات و خدمات =

 گردشگري رابطه وبود دارد.

ه (استناده شدANOVAواريانس ير طرفه) براي بررسا اين دو متغیر از تحریل

 5گتر از و بزر 065/0برابر با  Sig، مالحظه ما گردد 5است. امانطور که در بدول 

رد ما شود. به عمارت ديگر، تناوت معنا داري بین میانگین  1Hدرصد است. بنابراين،

 .داردن ايت زنان تأثیر بوامع وبود ندارد. ما توان گنت که سن گردشگران در ر
 )تأثیر سن گردشگران بر رضایت آنان( ANOVAآزمون  -5جدول

 F sig مجذور میانگین دربة ززادي مجموع مجذورات 

 بین گرواا

 درون گرواا

 کل

57/27 

95/50 

52/78 

4 

317 

321 

14/68 

57/15 

26/4 065/0 

ردشگران از به نظر ما رسد بین شغل گردشگران و میزان ر ايت گ فرضیه سوم:

 اميانات و خدمات گردشگري رابطه وبود دارد.

0H بین شغل گردشگران و میزان ر ايت گردشگران از اميانات و خدمات =

 گردشگري رابطه وبود ندارد.
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1H بین شغل گردشگران و میزان ر ايت گردشگران از اميانات و خدمات =

 بطه وبود دارد.گردشگري را

درصد  5و بزرگتر از  68/0برابر با  Sig( نشان ما داد که 6)بدول ANOVAتحریل 

رد ما شود. بدين معنا که تناوت معنا داري بین میانگین بوامع  1Hاست و در نتیجه،

 وبود ندارد و متغیر شغل در ر ايت گردشگران تأثیر ندارد. 
 ن بر ر ايت زنان()براي بررسا تأثیر شغل گردشگرا ANOVAززمون  -6بدول

مجموع  
 مجذورات

دربة 
 ززادي

مجذور 
 میانگین

F Sig 

 بین گرواا
 درون گرواا

 کل

761/1 
298/371 
059/373 

3 
318 
321 

587/0 
168/1 

503/0 681/0 

 نتیجه گیري

ا اي رااي امه بانمهدر بهان امروز که تينولوژي مدرن لجام گسیشته دگرگونا

روبه  ياديزپديد زورده است و زندگا انسان را، به ويژه در بوامع شهري با مشيالت 

رسد.  ما رغییر زب و اوا امري  روري به نظرو ساخته است مسافرت، تغییر ميان و ت

و سیر  یاحتسدر اين راستا با گسترش مراکز شهري و رشد پديده شهرنشینا، اشتیاق به 

 دشگر درمندان اين امر تحت عنوان گروري که عالقهيافته است به طفزونا و سنر 

ه حاظ توبين لاند. به ااقصا نقا  کره زمین امر گذران اوقات فراغت را تيامل بششیده

ر وع را بمو  به ماایت گردشگري و پیامدااي ناشا از زن لزوم تحقیق و مطالعه در اين

 مجامع عرما زشيار کرده است. 

 صینادف پژواب کاربردي و از نظر ماایت و روش تودر اين پژواب که از نظر ا

تحریرا و اممستگا است، با استناده از داده اايا که از طريق مطالعة 

نماطا، است ومیدانا)پرسشنامه(گردزوري شده بود و با استناده از تحریل ااي توصینا 

 نتايي زير حاصل شد:

 شگران رابطة بین و عیت اميانات و خدمات گردشگري و میزان ر ايت گرد

معناداري وبود دارد. تحریل داده اا در اين پژواب نشان داد ار چه قدر اميانات 
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و خدمات گردشگري افزايب و بهمود ما يابد، میزان ر ايت گردشگران نیز 

افزايب ما يابد. ارقام نشان ما داد که از نظر گردشگران و عیت اميانات 

، اميانات و خدمات بهداشتا، تنريحا و ورزشا، اميانات اقامتا و رفااا

تمریغاتا و ادايت گردشگران، و عیت ميان ااي فروش مواد غذايا، خدمات 

درمانا، اميانات دسترسا و حمل و نقل در و عیت خیرا مناسما قرار ندارد. 

و عیت اميانات و خدمات امنیتا گردشگران در ميان ااي گردشگري نسمتاً 

یدنا نیز تا حدودي مناسد است. بنابراين، مناسد و دسترسا به زب سالم و نوش

 اکثر گردشگران ر ايت کما از  ميان ااي گردشگري دارند.

 ت و بین متغیر سن و شغل گردشگران و میزان ر ايت گردشگران از اميانا

یچ ل( اخدمات گردشگري رابطه وبود ندارد. به عمارتا اين دو متغیر)سن و شغ

 شت.از اميانات و خدمات گردشگري نداتاثیري روي میزان ر ايت گردشگران 

 فرهنگی شهر اصفهان –پیشنهاداتی جهت توسعة گردشگري در بخش تاریخی 

  حناظت، نگهداري و مرمت بنااا و محوطه ااي باستانا و تاريشا منطقه به

عنوان ييا از مهم ترين پیشنهاداتا است که ما تواند ارايه شود. اين منطقه بیب 

ارد که در حال حا ر اکثر اين بنااا با خطر نابودي و تشريد اثر تاريشا د 100از 

روبرو استند. برخا از اين بنااا به دلیل با توبها تشريد و با خاک ييسان شده 

و بايد بازسازي شوند. امچنین، بسیاري از بنااا نیاز به مرمت فوري دارند. براي 

د تمام زثار و بناااي تمديل اين ميان اا به ميان ااي باذب گردشگر، ابتدا باي

تاريشا با ارزش بازسازي، مرمت، حناظت شوند و سپس با ايجاد اميانات و 

زيرساخت ااي گردشگري، به عنوان ميان ااي گردشگري شهر اصنهان در 

داخل و خار  از کشور تمریغ و معرفا شوند. تمام ساخت و سازاا بايد در شعاع 

ازي در نزدييا اين ميان اا ايجاد مناسما قرار بگیرند و ایچ نوع ساخت و س

نگردد، زيرا ممين است اويت اصرا و ارزش ميان ااي تاريشا را از بین بمرد. 

بنابراين، بايد ميان ااي تاريشا امان اويت و ظاار قديما و تاريشا خود را 
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حنظ کنند. ما توان از برخا ابنیه تاريشا به عنوان اماکنا نظیر موزه، کتابشانة 

يشگاه ااي انر و صنايع دستا شهر اصنهان استناده کرد. سمر معماري سنتا، نما

و مصالح و مواد استناده شده در ساخت و سازاا و تأسیسات بايد ام با محیع 

طمیعا و ام با  فضاي تاريشا اين ميان اا اماانگ و سازگار باشد. تا حد اميان 

ايد ایچ ساختمان با بايد ساخت و ساز در اطراف ميان ااي تاريشا کم باشد. نم

ارتناع برند و بیب از دو طمقه در اطراف بناااي تاريشا ساخته شود. در کل، بايد 

تمام قوانین و مقررات در رابطه با حناظت و نگهداري بنااا و ميان ااي تاريشا و 

 مقررات ساخت و سازاا در اطراف زنها به دقت رعايت گردد. 

 يشا بهتار ي گردشگري به خصوا زثار و بنااايبسیار ي از استعداداا و پتانسیل اا

قويت د. تدور از مسیرااي دسترسا قرار گرفته و به امین دلیل ناشناخته مانده ان

 زير ما اماتدسترسا به اين ميان اا ما تواند در بذب گردشگر بسیار مرثر باشد. اقد

 تواند اين و عیت را بهمود بششد:

 وگردشگر به ميان ااي گردشگري  ايجاد سرويس اا و ايستگاه ااي حمل 

 کنترل نظم و کرايه اا.

 يان ما و استقرار دفاتر و بابه ااي پست، ترگراف و ترنن راه دور در مسیرا

 ااي گردشگري.

 اي ايجاد پارکینگ ااي مجهز در نقا  مشترف منطقه به ويژه در ميان ا

 گردشگري.

 گري.ايجاد فضاي باز، پارک و محوطه سازي در ميان ااي گردش 

 اطر توسعة سیستم ااي باده اي کافا و ديگر سیستم ااي حمل و نقل به خ

ي م اابروگیري از تراکم ترافیيا و استناده از حمل و نقل عموما و سیست

 پیاده.
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 اي ايان مديريت دقیق بريان رفت و زمد مسافران و کنترل رفتار مسافر در م

تا  گیردبورد توبه قرار گردشگري فرانگا و طمیعا بايد به صورت ديجیتالا م

 از نابودي محیع زيست اين ميان اا بروگیري گردد.

 ر قابل ، لماس، رفتادرباره رسوم -مطرع ساختن بهانگردان درباره بامعة محرا

 نند،کقمول در اماکن مذاما و غیره. اگر گردشگران اين مو وعات را درک 

 شت. به احتمال زياد کنترل بیشتري روي رفتار خود خوااند دا

 زموزش گردشگر در مورد سنت اا، عادات و خواسته ااي مردم از طريق 

ه ري کاطالعات و نوشته ااي منتشر شده و پوستراا و منابع شنااا، به طو

را ة محرفتار، گنتار و پوشب زن اا موبد بدايا و اثرات نامطروب در بامع

 نگردد.

 هر م شو رسوم مرد تمریغ و شناساندن خصوصیات بارز فرانگا، معماري، زداب

نترنت، ، اياز طريق شرکت در بشنواره اا، نمايشگاه اا و سمیناراا، رسانه اا

. امچنین، روشور، مجالت و کتابها و...بدفترچه ااي راانما براي گردشگران، 

 وداب از اين طريق بايد به گردشگران زموزش داده شود تا به سنت اا و ز

وزش ه زمبگذارند. به امین نحو ما توان رسوم و فرانگ بامعة محرا احترام ب

دين برد. کو اطالع رسانا به مردم در مورد نحوه برخورد با گردشگران اقدام 

غییرات يد تترتید، از تعارض بین مردم و گردشگران بروگیري میگردد. المته با

انگا ت فرمثمت فرانگا و ابتماعا را از ديگر مردمان پذيرفت، زيرا ارتماطا

 ت.ردمان و مرت اا ييا از عوامل مرثر در توسعة فرانگا اسبا ديگر م

 یرويايجاد پايگاه ااي امداد رسانا در ميان ااي گردشگري و استقرار ن 

هت انتظاما در ميان ااي گردشگري و گشت زنا در مسیر اا و باده اا ب

ما تما وتأمین امنیت گردشگران و مقابره با متشرنان و بمع زوري متيديان 

 .داند که به عناوين مشترف سد معمر کرده و چهره زشتا به محیع ماکسانا 
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 ع گسترش تولید و فروش صنايع دستا محرا به گردشگران ما تواند مناف

نايع دن صاقتصادي فراوان را براي بامعة محرا فراام زورد. تمریغ و شناسان

 ااي دستا خود ما تواند باذب گردشگر نیز باشد. بنابراين بايد برنامه

 زموزشا در مهارت ااي صنايع دستا و کنترل کینیت زن برقرار گردد.

 داد میزان خر  کردن بهانگردان را ما توان به شیوه ااي مشترف افزايب .

 وستا دييا از اين شیوه اا ايجاد فرصت ااي خريد بیشتر، به خصوا صنايع 

ذبه با دانرااي محرا در باااي زيادي براي گردشگران است. امچنین با ايجا

ر دت دماا و تنريحگاه ااي بیشتر ما توان گردشگران را به اقامت طوالنا 

ا، متگاه ااقا منطقه ترغید کرد. اقامت طوالنا زن اا به معنا استناده بیشتر از

 ميان ااي تنريحا و خريد بیشتر از فروشگاه اا است، از اين طريق،

تشويق  فت. بنابراين،درزمدااي گردشگري به میزان زيادي افزايب خوااد يا

ان احداث ميان اايا)مانند ميان ااي تنريحا و فروشگااها( که گردشگر

شیدن ع بشپول بیشتري خر  ما کنند بسیار منید خوااد بود. غنا ساختن و تنو

دن ر کربه تولیدات بهانگردان به صورت ييا از بنمه ااي مهم گسترش و بهت

 گردشگري در شهر و منطقه ممدل ما شود.
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