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  چكيده
ي نوظهور و نوين در جهـت جـذب گردشـگر و افـزايش منـاطق داراي پتانـسيل                   ها  گونهيكي از   

گردشگري سياه يـا تلـخ   . است (Dark Tourism) ياه يا تلخگردشگري در جهان، گردشگري س
ي همچون زلزله، جنـگ،  رعاديغهاي  در دنيا مفاهيم و معاني متفاوتي دارد؛ ولي بيشتر از مصيبت        

 بهينـه از    اسـتفاده ي و   سـاز  يبـوم  از گردشـگري در صـورت        گونـه   نيا. كند يمبحث  ... زندان و   
 گردشـگري و    توسعهي مناسب جهت    ها  نهيگزيكي از    تواند يمي موجود در كشورمان     ها  ليپتانس

 توسـعه ي موانـع    بنـد   تيـ اولولذا هدف از انجام اين پـژوهش، شناسـايي و           . جذب گردشگر باشد  
 راهكارهاي مناسب جهـت     ارائهو    بم منطقه ايران با تأكيد بر      زده  زلزلهگردشگري سياه در مناطق     

ـ رسي توصـيفي نوع تحقيق كاربردي و روش بر. بهبود وضع موجود است بـراي  .  تحليلـي اسـت   
هـا بـا      وتحليـل داده    تجزيـه . شده اسـت    ي استفاده ا  كتابخانهها از روش پيمايشي و        آوري داده   جمع

هـايي همچـون ضـريب همبـستگي پيرسـون،            گيري از آزمـون     و بهره  SPSSافزار    استفاده از نرم  
بيانگر آن اسـت كـه ابعـاد         Tنتايج آزمون   .  است چندگانهاي و نيز رگرسيون        تك نمونه  Tآزمون  

ـ و ابعاد اقتـصادي ) 20/4 (نيانگيمبازاريابي و ابعاد زيرساختي هر دو با  ) 10/4 (يگـذار  هيسـرما   
؛ كمترين ميزان ميـانگين نيـز بـه شـرايط طبيعـي             اند  داده اختصاص   خود بهبيشترين ميانگين را    

ـ  ) 58/3 ( گردشگر پـذير منطقهو ابعاد فرهنگي    ) 55/3 (منطقه نتـايج تحليـل   . وده اسـت متعلـق ب
 تبليغـات، ابعـاد اقتـصادي و       -، عـواملي همچـون بازاريـابي      دهـد  يمرگرسيون چند متغيره نشان     

بيشترين نقش را در عـدم      ) 568/0 (يبتاي توسعه، با ضريب     ها  رساختيزي و ابعاد و     گذار  هيسرما
ون همبـستگي    نتـايج آزمـ    طـور   همـين ؛  اند  داشته گردشگري سياه در محدوده موردمطالعه       توسعه

ـ دهــد ابعــاد بازاريــابي پيرســون نــشان مــي ابعــاد و ) 731/0بــا ضــريب همبــستگي  (غــاتيتبل  
 توسـعه بيشترين ميزان همبستگي را بـا عـدم      ) 50/0 يهمبستگبا ضريب   (ي توسعه   ها  رساختيز

  .اند داشته بم منطقهگردشگري سياه در 
  

 .، ايرانزده زلزله مناطق گردشگري سياه، موانع توسعه، زلزله بم،:  كليديهاي واژه
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 مقدمه
 دارندامروزه اكثر محققان به نقش مثبت گردشگري در كاهش فقر، ارتقاي سطح زندگي و تعامالت مثبت فرهنگي اذعان                   

گـردي، گردشـگري      ي متنوعي از گردشگري ازجمله طبيعت     ها  گونهمدرن، با     در عصر پست  ). 1: 1391قنبري و همكاران،  (
دهد كه گردشگري سياه يا گردشگري مبتني   و مطالعات اخير نشان ميها يبررس. ميا مواجهي سياه ماجراجويانه و گردشگر 

 عالقـه ترس عمومي از مرگ،      رغم يعل كه يطور  به اختصاص داده است؛     خودبر رنج و اندوه و مرگ، جايگاه خاصي را به           
   اســت در حــال افــزايش انــد كــردهبــه يي كــه باليــاي طبيعــي و انــساني را تجرهــا مكــانگردشــگران بــراي بازديــد از 

)Bingjin et al, 2016: 108 .( 5/3 ميليون گردشگر از اردوگـاه كـار اجبـاري آشـويتز و     2/1 ،2009براي مثال در سال 
 ).Stone, 2011: 123 (اند كردهميليون نفر از گرند زرو در نيويورك بازديد 

 در آينده منبع جديدي را در گردشگري ايران ايجـاد           تواند يمي سياه   ها  مكاني تمايالت جهاني در بازديد از       ريگ  شكل
اند؛ به همين سبب ايجـاد و تقويـت           يافته كشور قرارگرفته    كند؛ عمده مقاصد گردشگري سياه ايران در نواحي كمتر توسعه         

 اقتصاد ملـي و     توسعه مناطق، ايجاد اشتغال،     توسعه منبعي براي    عنوان  به توان يمجريان گردشگري سياه در اين نواحي را        
مـديريت   مهارت   و كسب  دهيد  بتيمص بازندگي مردمان مناطق     از سوي ديگر آشنايي گردشگران    .  آورد حساب  بهي  ا  منطقه

ي هـا  جاذبـه بـه همـين جهـت، شناسـايي         ). 53: 1384بامداد، (بود گردشگري سياه خواهد     توسعهبحران، از مزاياي عملي     
 كسب و انتقال تجارب مـديريت      نهيزمي سياه يكي از موضوعات مهم در        هاي بالقوه گردشگر    گردشگري و تقويت ظرفيت   

همچـون   (يعـ يطبي گردشگري مبتنـي بـر حـوادث         ها  ليپتانسرو، شناسايي     ازاين. ي طبيعي و انساني نيز هست     ها  بحران
  .بدل گردد گردشگري كشور حوزهي مهم در ها بخشتواند به يكي از  در آينده مي) جنگ و فقر (يانسانو حوادث ) زلزله

 قرارگرفتـه  موردتوجـه ي  تـازگ   بـه ي غيرعادي همچون جنگ و زلزله ازجمله موضوعاتي است كـه            ها  بتيمصبازديد از   
لـرزه    ي بزرگ، وقوع زمـين    ها  گسل بر روي    شدن  واقعو   ي ايران در كمربند كوهزايي آلپ هيماليا      ريقرارگبا توجه به    . است

؛ به همين سبب، بـسياري از       )19: 1387توكلي و همكاران،  (؛  )33: 1384ران،اردالن و همكا  ( استي شايع   ا  دهيپددر ايران   
هـا     امـروزه اثـري از آن      كـه  ينحو  به اند  نمودهي متعدد و خسارات فراواني را تجربه        ها  زلزلهشهرهاي باسابقه و كهن ايران      

 در شهر بم پـس      ژهيو  به در ايران،    ي پس از زلزله   ها يرانيوتبلور مكاني   ). 153: 1388رجبلو و همكاران،   (استباقي نمانده   
شناسايي نقاط ضعف و قوت گردشگري      . تواند به مكاني مهم براي گردشگران تبديل گردد        ، مي 1382 مهيب سال    زلزلهاز  

 در جهـت    توانـد  يمساز پذيرش گردشگران در سطوح ملي و جهاني باشد؛ اين پژوهش               زمينه تواند يمسياه در اين مناطق     
مؤثر باشد؛ امـري كـه در       )  جديد گردشگري  جاذبهعنوان يك     به( ايران   زده  زلزله بم و ديگر مناطق      جذب گردشگر به شهر   

ي شـغلي   هـا   فرصـت توانـد     توجه به آن، ضمن احياي نقش گردشگر پذيري براي شهر بم و ساير مناطق مشابه، مي                هيسا
  .به همراه داشته باشدتوجهي را براي ساكنان  متعددي ايجاد نموده و نهايتاً درآمد اقتصادي قابل
مقصد گردشگري سياه است كه توسط سازمان ميراث جهاني يونسكو به            ذكر اين نكته ضروري است كه شهر بم تنها        

هاي مناسب و عـدم مـديريت درسـت نتوانـسته بـه              حال، گردشگري سياه به دليل نبود زيرساخت        ثبت رسيده است، بااين   
تـرين    يكـي از مهـم    عنـوان     بـه  اين در حالي است كـه گردشـگري       . ه باشد شكلي مطلوبي در اقتصاد اين شهر نقش داشت       

 خواهد بود؛ بدين ترتيبهاي اقتصادي  زا بوده و موجب تحرك در بسياري از بخش  اشتغال، قوياًهاي كليدي اقتصاد بخش

 .يت باشد آن از محرومو خروجپيشرفت منطقه تواند محرك بسيار نيرومندي براي   ميبمدر  سياه  گردشگريتوسعه

اما  ؛اند  كاربرده  بهيا تلخ    براي آزمون و درك تجربيات گردشگري سياه         مختلفي هاي  روش و ها  دگاهيد محققان   شك يب
ي پژوهشي در اين    ها  بارقهاولين  . مدرنيسم و نتايج آن برگردد      رسد شروع تحقيقات در اين زمينه به دوران پست          به نظر مي  

 در سـال    1براي اولين بـار توسـط راجـك        "هاي سياه  گردشگري مكان "مفاهيم  . دشو   مربوط مي  1990 يها  مورد به سال  
                                                            

1  . Rojek 
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 براي اولين بار توسـط لـنن و         "گردشگري تلخ "،  1996 براي اولين بار توسط سيتون در سال         "گردشگري مرگ "،  1993
 مـدنظر  را ها تيسادي هاي كلي تعيين ويژگيدر اين زمينه  ها دگاهيديكي از نخستين   . كاربرده شدند   ، به 1996فلي در سال    

بر همين فرض، چهـار     . ها بر تجربيات گردشگري سياه تأثيرگذار باشند        ن گذاشت كه برخي ويژگي    آ بر را فرض و	قرار داد 
  .كرد براي اين تحقيق مشخص )هاي غيرعادي جنگ، قساوت، حبس و مصيبت (مختلف سايت» نوع«

، شيفتگي با ترور، مطرح كردند كه گردشگري تلخ مفهـومي           در پژوهشي با عنوان توريسم سياه     ) 1996 (1فولي و لنون  
داده، درواقعـي گردشـگري       رحمي و فاجعه رخ     ها جنگ، بي    هايي است كه در آن      مراتب بيش از بازديد از مكان       تر و به    عميق

و تلخ يا سياه، محصول اوضاع و شرايط دوران مدرن جهان است و براي انسان امروز ديدن و حـس كـردن اثـرات مهـم                          
در پژوهشي ده عامل را در ساختار گردشـگري       ) 1997 (2پيتراجان  . ي آن دوران داراي جذابيت و البته اهميت است        پرمعن
 فرهنگي و ديني، -، عوامل اجتماعيالملل نيبعوامل ايدئولوژيكي سياسي و روابط :  ازاند عبارت؛ اين ده عامل داند يممؤثر 

ي و  آور  فـن ي توسـعه،    هـا   رسـاخت يز تـاريخي،    سـابقه طبيعي، مجموعه ميراث،    ي امنيتي و انتظامي، عوامل      ها  رساختيز
در پژوهشي در مورد مرگ ) 1999 (3سيتون). 63: 1387پاپلي يزدي و سقايي،  (ياقتصادسرمايه و عوامل  آموزش و نهايتاً

محلي كه تماماً يـا بخـشي از آن         سفر به   : و توريسم سياه، واژه تاناتوريسم را ابداع كرد، او تاناتوريسم را چنين تعريف كرد             
آميز تهييج شده      منحصراً، مرگ خشونت   طور  به اما نه    خصوص  به تمايل به رويارويي حقيقي يا سمبوليك با مرگ،          لهيوس  به

 از  درواقـع . هاسـت   تواند در درجات متنوعي توسط خصايص فردي كساني باشد كه مـرگ هـدف كـانوني آن                  است كه مي  
دشگري، پيوستاري از شدت دارد؛ در شديدترين نوع آن، افراد تنها به خـاطر احـساس شـيفتگي                  وي اين نوع از گر     ديدگاه

شناسـند    در سر ديگر پيوستار، بازديدكنندگاني قرار دارند كـه شـخص متـوفي را مـي               . كنند  نسبت به مفهوم مرگ سفر مي     
  ).ا گـرامـي بدارداي ر شده كند تا ياد خويشاوند فوت مثالً، مسافري از يك يادمان جنگ ديدن مي(

هـا بيـان      آن.  بررسي كردنـد   روبن رهيجز و آلكاتراز  را در مناطق   اهيس يگردشگر هاي  سايه،  )2002 (4استرانگ و كمپا  
هـا    هاي اسراي جنـگ، ميـدان       ها، اردوگاه   هاي سياه، آرامگاه و قبرستان      داشتند كه گردشگري سياه درواقع، بازديد از زندان       

ي با عنوان توريسم سياه، توجه به مرگ  ا  مقاله، در   )2002 (5اسميت. باشد  بط با رنج بشري مي    هاي مرت   جنگ و ديگر مكان   
آوري در   وي به تشريح گردشگري سياه و اهميت فن       . ي مختلف اين بخش از گردشگري پرداخت      ها  جنبهو مخاطرات، به    

سراسر جهان كه حفظ خـاطره در       هاي اختصاصي در     هاي گردشگري سياه و همچنين به هولوكاست و سايت         ايجاد سايت 
، مـصرف و  )2008 (6اسـتون و شـارپلي  . پـردازد  مي...) آشويتس لهستان، سقوط ديوار برلين و(ها زنده مانده است مانند   آن

 سـفر را موردمطالعـه قـرار        تـر   اهيس جنبهاي بر     مقاصد توريسم سياه، همچنين مباحث روشنگري در توريسم سياه و مقدمه          
هـايي اسـت كـه        هـا نمايـشگاه و مـوزه        هـا، يادمـان     كنند كه گردشگري سياه سفر و بازديد از مكـان          ن مي ها بيا   آن. دادند

 7نتـر يو. دهـد   عنوان موضوع اصـلي خـود، ارائـه مـي           اي از مرگ، مصيبت و فجايع را به         شده  هاي واقعي يا بازسازي     صحنه
اي توصيف فرايندهايي كه از طريق گردشگري       در پژوهش خود به تئوري حاصل از ايجاد يادبودهاي اجتماعي بر          ) 2009(

هاي بزرگ و هر آنچه به چگونـه درك كـردن جنـگ، مفـاهيم آن و در                   در جهت ايجاد و تداوم خاطره در ارتباط با جنگ         
 .تجربيات گردشگران مؤثر است، پرداخته است

شده است؛ به همين سـبب، در       ي، وارد مباحث گردشگري     تازگ  بهموضوع گردشگري سياه در ايران نسبتاً جديد بوده و          
ي مرتبط با گردشـگري سـياه       ها  پژوهش برخي از    حال  بااين. ها و تحقيقات زيادي صورت نگرفته است        اين زمينه، پژوهش  

                                                            
1. Foley & Lennon 
2. Tripe 
3. Seaton 
4. Strange & Kempa 
5. Smith 
6. Stone & Sharpley 
7. Winter 
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  :اند شرحدر ايران بدين 
پردازد و تمركـز اصـلي آن بـر گردشـگري جنـگ          به بررسي گردشگري تلخ و عوامل مرتبط با آن مي         ) 1388(وثوقي  

شـود، از     كند آنچه تحت عنوان گردشگري تلخ ناميده مي        او بيان مي  .  گردشگري تلخ است   رمجموعهيزترين    همعنوان م   به
شـدن   مدرن، امكان تبـديل    ها در دنياي پست     مدرنيسم است، اساساً بسياري از حوادث، رويدادها و پديده          مصاديق بارز پست  

 .به محصول و مقصد گردشگري را دارند

پرداختـه   بررسي پتانسيل گردشگري سياه در ايـران      ، به   مقاصدآن توريسم سياه و  مقاله با عنوان    نيز در   ) 1391(زيدي  
 اقتصادي  توسعهنتايج اين تحقيق نشان داد كه به دليل تنوع فرهنگ طبيعي و نتيجتاً تنوع باورها و عقايد، پتانسيل                   . است

 اول  وهلـه ياه در ايران به شكل بالقوه وجود دارد اما افزايش كـارايي گردشـگري سـياه در رونـد توسـعه در                       گردشگري س 
ي راهبردي  زير  برنامه خود با نام     مطالعه، در   )1392 (همكاراننژاد و    يحاج .نيازمند انتخاب نوع راهبرد اقتصادي ويژه است      

 توسـعه تان ايـالم، نگـرش متخصـصان اسـتان را نـسبت بـه                در اسـ   هـا   جاذبه با ساير    ونديپ همتوسعه گردشگري جنگ    
 از وضـعيت موجـود      رفـت   بـرون اين نويسندگان جهت    . اند مثبت اعالم نموده  ) نوعي از گردشگري سياه    (جنگگردشگري  

 گردشگري جنـگ بـراي غلبـه بـر مـسائل و نيـل بـه         توسعه اقدام راهبردي    برنامهراهبردهايي موضوعي توسعه و سپس      
از سوي ديگر تحقيقات نسبتاً بيشتري در مورد گردشگري به معناي عـام و              . اند  نموده در سطح استان ارائه      وضعيت بهتر را  

  :اند از ها عبارت  گردشگري صورت گرفته است؛ برخي از اين پژوهشتوسعه شناسايي موانع طور نيهم
 در اسـتان آذربايجـان شـرقي و          صنعت گردشـگري   توسعهدر پژوهشي با عنوان موانع      ) 1390 (همكاراننژاد ايراني و    

ضـعف در روابـط     : انـد   گردشگري استان آذربايجان شرقي دانـسته      توسعه راهكارهاي مناسب، عوامل ذيل را از موانع         ارائه
المللي، كمبود سرمايه، عدم رشد متناسب تكنولوژي، عوامل اجتماعي و فرهنگي نامناسب منطقه، عدم آموزش              سياسي بين 

ي امنيتي و انتظـامي، نگهـداري نامناسـب از مجموعـه ميـراث،              ها  رساختيزي توسعه، ضعف    ها رساختيزمناسب، ضعف   
 يا ، در مقاله)1392 (عبداهللازرآبادي و  . تاريخي نمونه موردمطالعهسابقهشناسايي ناكامل مجموعه ميراث و معرفي ناكافي     

 يا شـبكه ي از روش فرايند تحليل ريگ بهرهر با  صنعت گردشگري منطقه آزاد چابهاتوسعهبا عنوان ارزيابي عوامل مؤثر در   
)ANP(، و هـا  رسـاخت يزها كمبـود   آن. اند دانستهي، مؤثر  ا  منطقه توسعهي گردشگري و توان اقتصادي را در        ها  رساختي ز 

ي هـا   فرصـت همچنـين وجـود     . اند  نموده گردشگري ذكر    توسعه موانع اساسي در راه رسيدن به        عنوان  بهضعف تبليغات را    
 گردشـگري   توسعهگذاري زيربنايي را در      ي طبيعي و سرمايه   ها  تيجذاب تفريحي، برخورداري از     -ي ورزشي ها  جاذبه شغلي،

  .اند كردهمهم قلمداد 
 را در )ISEM (يريتفـس ي سـاختاري  ساز مدل، با رويكردي آسيب شناسانه، تكنيك      )1392 (همكارانفيروزجائيان و    

 هستند كه كشور ايـران بـاوجود برخـورداري از موقعيـت     باورنويسندگان نيز بر اين اين . اند كاربرده بهمطالعات گردشگري   
يـافتگي گردشـگري در       ها دليل عدم توسعه     آن. ممتاز گردشگري نتوانسته است در اين حوزه، پيشرفت چنداني داشته باشد          

ي هـا  تيمحـدود هـا،     مـل ميـان آن    ي و عـدم تعا    ريگ  ميتصم اقتصادي و سياسي، تعدد مراكز       دار  دنبالهي  ها  ميتحرايران را   
ي در بخش گردشگري و عدم تشويق بخش گذار هيسرما دولت از تيحما عدمفرهنگي و مذهبي براي گردشگران خارجي،  

 توسـعه در پژوهـشي بـا عنـوان بررسـي موانـع            ) 1394 (همكارانويسي و   . اند ي اعالم نموده  گذار  هيسرماخصوصي براي   
تأكيد بر گردشگري ورودي، عوامل سياسي داخلي و خارجي، نهادي و سازماني، زيربنايي             ي در ايران با     الملل  نيبگردشگري  

؛ بـه نظـر آنـان، عوامـل فرهنگـي و دينـي، امنيتـي و               اند  دانستهي ايران مؤثر    الملل  نيب گردشگري   توسعهو اقتصادي را در     
  . گردشگري ايران ندارندتوسعهي گردشگري تأثير معناداري در عدم ها جاذبه

 حـوزه هـاي موجـود در    ها و ظرفيـت  هاي مرتبط بايستي گفت؛ تحقيق حاضر باهدف معرفي پتانسيل  پژوهش العهبامط
 توسـعه  راهكارهـايي بـراي بهبـود و    ارائـه ترين عوامل مؤثر و موانع در اين زمينه و نهايتاً            گردشگري سياه، شناسايي مهم   
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در مناطق  اهيس يگردشگرعه باهدف كلي تحليل موانع توسعه      شده است؛ بنابراين اين مطال      گردشگري سياه در ايران انجام    
كـدام يـك از عوامـل مـؤثر بـر سـاختار             : اين سـؤاالت اسـت      بم در پي دستيابي به پاسخ      زلزله ايران با تأكيد بر      زده  زلزله

 سـايرين  ؟ كدام يك از اين موانع نسبت بـه اند داشته بم نقش منطقهيافتگي گردشگري سياه در  گردشگري در عدم توسعه 
  در اولويت باالتري قرار دارند؟

  
  مباني نظري 

  مفهوم گردشگري سياه
گيـري مـذاهب      انسان از ابتـداي شـكل     . ي از تاريخ و ميراث، گردشگري و تراژدي است        ا  هيچندالگردشگري سياه تركيب    
وسـطي در     ي عمومي قـرون   اه  اعدامي گالدياتورهاي روم باستان و      ها  رقابت.  بوده است  مند  عالقههمواره به پايان زندگي     

 و كنتـرل  رقابليغي ترسناك، ا دهيپد مرگ به دهيپداما امروزه  آمدند؛ يمحساب  زمان خود مقبوليت داشته و عرف جامعه به 
 يـك   عنـوان   بـه )  حيات دارد  چرخهو ضرورتي كه براي     (ي  ريناپذ  اجتنابرغم     مرگ، علي  كه  طوري  بهشده است؛     تابو تبديل 

در ادبيات نوين جهاني، اصطالح گردشگري سياه بـراي  ). Titta, 2010: 1 (استشده  ايند شناختهموضوع دشوار و ناخوش
ي هـا   مكـان  ارائـه و مـصرف       دهيپدجان لنون بكار رفت؛ اين اصطالح براي توصيف         . اولين بار توسط مالكوم فولي و جي      

 ).Harbsmeier et al, 2014: 6 (گرفـت مورداسـتفاده قـرار   ) توسـط گردشـگران  (مرگ و بالياي واقعي و كااليي شده 
ي جهـاني بـا اقبـال       ها  رسانهي محافل آكادميك و     سو ازي اخير   ها  دهه خاص از گردشگري در      گونه  نيامطالعه و گزارش    

 گردشـگري سـياه   حـدودوثغور در ايـن راسـتا فـولي و لنـون بـه توضـيح            ). Stone,2011:2 (استروزافزوني مواجه بوده    
ي خانوادگي يا دوستي از مقاصد تاريـك گردشـگري ديـدار    ها گروهافرادي كه در غالب    همهها   مطابق نظر آن  . پردازند يم
؛ اين در حالي است كه افرادي كه صرفاً بـر اسـاس كنجكـاوي نـسبت بـه                  گنجند ينم، در مقوله گردشگري سياه      كنند يم

ي گردشگري مبادرت ها شركتي داخلي اه  برنامهي كه بر اساس     مرفهاتفاقات اطراف از يك مكان بازديد نموده و يا افراد           
به همين دليل گردشگري سياه در      . دهند يم، گردشگران سياه حقيقي را شكل       اند  نمودهي تاريك   ها  مكانبه گردشگري از    

ـ قرار داشته و با نابودي و       ) ي عادي تفريحي تمركز دارد    ها  تيفعالكه بر    (يعادنقطه مقابل گردشگري     ي ارتبـاط   رحمـ  يب
 عنـوان  بـه تنهـا   ، نـه هـا  مكاناين . اند دهيد بدي را به خود  گذشتهي مورد بازديد    ها  جاذبه و   ها  مكان مفهوم كه    دارد؛ به اين  

ي هـا   مكـان . اند  نموده جلب   خود به؛ بلكه توجه بسياري از گردشگران را نيز         رنديگ يمي يادماني مورداستفاده قرار     ها  مكان
 ترس را به تـصوير  انداز چشم توانند يم ناجينگ در چين عام قتلبود ديگري همچون كيپ كاست كستل در غنا و سالن ياد      

 در روم باسـتان و بـازي گالدياتورهـا          تـوان  يمـ  مـرگ را     دهيپد واسطه  به جذب گردشگر در يك مكان       خچهيتار. بكشانند
وسـطي   ونزيارت از سرزمين مقدس براي بازديد محل مصلوب شدن مسيح و اعدام عمومي در مالء عام قر           . جستجو نمود 

صورت رسمي كار خود را در نيوجرسي آمريكا          اولين كمپاني فعال در اين زمينه به      . از اولين اشكال گردشگري سياه هستند     
 با توجه به نكات ذكرشده، محصوالت گردشـگري سـياه بـر             . هواپيمايي هايدنبرگ شروع كرد    حادثهبراي بازديد از محل     

ي هـا   رسانهاين محصوالت متنوع در همراهي با       . ي و متنوع هستند   دوجهچني متفاوت   ها  عتيطباساس طراحي و هدف و      
عـالوه بـر ايـن در بـسياري از     .  بـراي گردشـگران باشـد   عالقـه تواند منبع ايجاد جذابيت و      جمعي و بازارهاي تجاري مي    

ــياه    ــگري س ــصوالت گردش ــات، مح ــهمطالع ــ ب ــي  لهيوس ــي و سياس ــاهيم فرهنگ ــ مف ــر عيوس ــشخصت ــده  م ــد ش    ان
)Amujo & Otubanjo,2012: 89.(  
  

  مدرنيسم و گردشگري سياه پست
گيري گردشگري    ي شكل ها  هيپامدرنيسم  . مدرنيسم است   ي نوين گردشگري در دوران پست     ها  شيگراگردشگري سياه از    
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ي امروزه با ظهور جغرافيا). 113: 1388 وثوقي، (،)17: 1386رضواني، (ديبخشمدرنيسم به آن تنوع  را به وجود آورد و پست
 صـورت   هـا   تفـاوت  شـناخت    زهيبـاانگ گردشگري نوين در قالب عباراتي همچون فرافورديسم و فرا صـنعتي، گردشـگري              

گردي، گردشگري ماجراجويانه، گردشـگري       ي محصوالت متنوع گردشگري همچون طبيعت     ريگ  شكل؛ اين روند،    رديگ يم
يي چـون   هـا  يژگـ يومدرنيسم و پـست فورديـسم بـا          در حقيقت پست  ). 34: 1388ضيايي، (استرا در پي داشته     ... سياه و   
ي بـازار، افـزايش محـصوالت جديـد بـا عمـر       بند بخشي و ناپايداري ساليق مشتريان، افزايش       ريرپذييتغي،  ريپذ  انعطاف
هرچنـد  .  الگوهاي متمايز گردشگري ظهور يابند     اند  دهيگرد و افزايش عالقه به توليد و محصوالت غير انبوه سبب            تر  كوتاه
لنـون و   .  همچون گردشگري سياه است    رمعموليغي  ها  تيفعالي نوين حاكي از تمايل گردشگران به        ها  بخش اين   توسعه

  :اند، زيرا مدرنيته مطرح كرده فلي گردشگري سياه را نشانه و ويژگي پست
و انتشار حوادث    در اعالن    ها  رسانهشدن گردشگري سياه به توانايي و قابليت تكنولوژي، ارتباطات جهاني و قدرت                مطرح ـ

 .مرتبط است

 .كشد يمي مدرنيته را به چالش ها شرفتيپي گردشگري سياه، عقالنيت، خرد و ها مكان ـ

 ارتباطـات جهـاني   كـه  آني گردشگري سياه، رسالت آموزشي و سياسي نامـشخص و مـبهم اسـت و نهايتـاً     ها مكان در   ـ
يي گرديـده اسـت و ايـن تنهـا مخـتص دوران             هـا   كـان مي بـه چنـين      منـد   عالقهعنوان يك كاتاليزور موجب افزايش        به

  ).114: 1388وثوقي،  (استمدرنيسم  پست
  

  گردشگري سياهيها گونه نيتر متداول

 ستيـ ن نوظهـور    دهيـ پد يـك    انـد   بـوده سفر تعامدي به مقصدهايي كه به نحوي با مرگ، رنج، خشونت و باليا در ارتبـاط                 
)Stone & Sharpley,2008: 574.(اجك روجود   بااين)ي سياه بـه  ها لكهي اصطالح ريكارگ بهبراي اولين بار با ) 1993

يي كـه   هـا   مكان و يا    ها  گورستان گردشگري   - اقتصادي توسعهي گردشگري سياه پرداخت و از اين طريق         ها  جاذبهمعرفي  
عنـوان يـك جاذبـه         را بـه   انـد   كردهي را تجربه    آور  رعبها اشخاص مهم و يا گروه كثيري از افراد، مرگ ناگهاني و               در آن 

  از برخـي شـدن گردشـگري سـياه،         اينك باگذشت چندين دهـه از مطـرح       ). Rojec,1993:136(نمود  گردشگري معرفي   
  .اند از اين نوع گردشگري عبارتمؤثر بر تجربيات  هاي ويژگي و ها بخش
  ؛)Seaton,1999: 135(هاي جنگي  سايت: گردشگري جنگ. 1
  ؛)Blom,2000: 31( مرگ  مشهوريها تيسا: گردشگري قساوت. 2
  ؛)Kang,2012: 259 (كايآمر از  بدنامِ محبوسان مثل آلكاتريها تيها يا ديگر سا زندان: گردشگري حبس. 3
 از زمان در اثـر      يا  به تصوير كشيدن غم و اندوهي كه اهالي يك منطقه در بازه           : هاي غيرعادي   گردشگري مصيبت . 4

 و مـشاهده    2005 طوفـان كاترينـا در سـال         .انـد   آن را تجربه كـرده    ... ، طوفان و  بالياي طبيعي مانند زلزله، سونامي، سيل     
  ...و مايروشيه، ارگ بم كرمان، بمباران شيميايي )اندونزي( رهاشده، يا سونامي اخير در جنوب شرقي آسيا يها خانه

.  به كشورهاي ثروتمند هـستند     هاي باستان يا سفر     مند به بازديد از سرزمين      ي از افراد، عالقه   اري بس :جهانگردي فقر . 5
 وپـا  دسـت  زندگي مردمي كه در فقر و بـدبختي  وهيشها سفر به مناطق محروم و آشنايي با           بين، گروهي از توريست     اين در
 و  افتـه ين  توسـعه  برخي از كارشناسان، برگزاري تورهـاي جهـانگردي در كـشورهاي             دهيعقبه  . دهند  زنند، را ترجيح مي     مي

 گونـه   نيـ اا ابتكار نوين در صنعت توريسم و جذب جهانگردي است، بلكه باعث كمك به مردم فقيـر                  تنه  مناطق محروم نه  
هايي   نمونه... هاي شهرك سوتو واقع در ناحيه شمال شرقي آفريقا، مناطق جنوبي كشور هندو               كمپ .مناطق نيز خواهد شد   

  .باشد از اين مناطق مي
ايـن طيـف از     . رديـ گ يبرمـ  سياه يك طيف سيال و پويـا را در           بسياري از پژوهشگران معتقدند محصوالت گردشگري     
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ي ا رهيزنج، )2005 (يشارپل براي مثال، ).Bingjin et al,2016:109 (شود يمي بند رتبه وضعيت، نيتر روشن تا نيتر اهيس
يي كـه   ها  كانم(" يتصادف عرضه"اين اهداف از    . دهد يمي گردشگري ارائه    ها  جاذبه تجربيات يا    عرضهاز اهداف را براي     
ي از منـافع آن     منـد   بهـره ي از عرضـه كـه كـامالً تعامـدي و بـراي              ا  گونـه تا  ) اند  شده گردشگري   جاذبهتصادفاً تبديل به    

بـود   خواهـد  ريپـذ  امكانبا اين روش ترسيم يك ماتريس براي عرضه و تقاضاي گردشگري سياه . اند متفاوتگرفته،    شكل
  ).1شكل (

  

 
  

  )Stone, 2010: 80: (شگري سياه منبع ماتريس گرد.1 شكل شماره
  

 و  كننـده   مجذوب دهيپد يك   عنوان  به مرگ   "مصرف"ي گردشگري سياه، بر اساس دو عامل        ها  جاذبهمطابق اين ماتريس    
در ايـن راسـتا شـارپلي چهـار طيـف         . رديگ يم در جهت ارضاي اين احساس جذابيت، مورد ارزيابي قرار           هدفمند "عرضه"

  :كند يمياه را به شرح زير مشخص احتمالي از گردشگري س
ـ رنگ كم گردشگري ـ ي مـورد بازديـد   رعمديغطور   بهها جاذبهكه   حداقل يا محدود به مرگ هنگاميعالقهبه معني   

 .گيرند قرار مي

ـ  تقاضاي گردشگري خاكستريـ ي گردشـگري سـياه   ها مكان غير عامدانه از طور به به مرگ كه مند عالقه گردشگر  
 .دكن ديدار مي

ـ  عرضه گردشگري سياهـ  اما تنهـا موجـب جـذب    شود يم مرگ ايجاد دهيپدي از ريگ بهرهيي كه عمداً براي ها مكان  
 .شود يم به مرگ مند عالقهتعداد كمي از بازديدكنندگان 

ـ  گردشگري سياهـ  هدفمند تجربيـات  عرضه كه جذابيت مرگ توسط افتد يم گردشگري سياه خالص در جايي اتفاق  
 .شود يمداده پاسخ 

كه از  (مشهوربراي مثال بازديد از مقبره افراد .  و تجربيات متنوعي را يافتها تيجذاب توان يمبر اساس آنچه گفته شد 
ـ مندي گردشگران به زندگي اين اشخاص عالقه ـ ها  و نه مرگ آن   در دسـته گردشـگري   تـوان  يمـ را ) شـود  يمـ ناشـي    
  .)Stone,2010: 81 (داد، جاي رنگ كم
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  گيري و لزوم تقويت گردشگري سياه عوامل مؤثر بر شكل
 چهارعنصردرواقع  . فضاي گردشگري بايد، عناصري تعبيه شود كه رفتار گردشگران را تحت تأثير و تعديل قرار داد               هر  در  

  :هستندگردشگري مؤثر فضاهاي  فردي در يگير در فرايند تصميم
شوند يك گردشگر شهري تصميم به ديدن يك جاذبه گرفته و يـا          مينيروهايي كه باعث    : هاي تقاضا  كننده  تقويت -1

  ؛به تعطيالت برود
 و يـا    يشناسـ   جامعـه حتي باوجود انگيزه براي سفر، تقاضاها تحت تأثير عوامل اقتصادي،           :  تقاضا يها  محدودكننده -2

  ؛روانشناسي قرار گيرد
 و اطالعاتي كـه  دهند يم ارائه ها آژانسري كه صويت در مورد قصد گردشگري، محصول كننده  مصرف: رگذارهايتأث -3

گيـري فـرد      يابند و نهايتاً به تـصميم       هاي گوناگوني است كه افزايش يا كاهش مي         كننده  آورند، متأثر از تقويت     به دست مي  
  ؛گردد منتهي مي

ين گروه را كه در ترين نقش متعلق به خانواده است كه در فرايند خريد دست داشته و تصميم نهايي ا مهم: ها نقش -4
  ).32: 1380،همكارانكوپر و (گيرد  چه زماني، كجا و چگونه بايد اقدام شود، در برمي

ي اجزاي مختص به    دارا و يك سيستم عمل نموده      مثابه  به يك موضوع چندبعدي،     عنوان  بهي  گردشگر گريدي  سو از
بـر ايـن    . يت سيستم موردمطالعه قرار گيـرد      اجزا و كل   ستيبا يم براي درك درست سيستم گردشگري       رو  نيازا. خود است 

  :كند يمعنوان چارچوبي متشكل از اجزاي زير تعريف  ، نظام گردشگري را به)2005 (1ونهوفاساس 
 ؛) و رفتار خريدارانها زهيانگ، كننده نييتععوامل  (يگردشگر بر هم كنش ميان تقاضاي -

 ؛) بازاريابييها واسطهي سفر و ها واسطه، ونقل حمل (ياتصال عناصر -

 ).ها رساختيز، خدمات، تسهيالت و ها جاذبه (مقصد گردشگري در عرضه -

 صنعت گردشگري هـست؛ ايـن       توسعهترين عوامل در      عنوان مهم    نظام گردشگري متشكل از عناصري به      گريد  انيب  به
تبليغـات، عناصـر مؤسـساتي،     و هـا  رسـانه ونقل، مراكز اقامتي،  ي گردشگري، تسهيالت حمل  ها  جاذبه: اند از   عوامل عبارت 

  ).39: 1392زرآبادي و عبداهللا، (ييربنايزتسهيالت گردشگري و تأسيسات 
  : با اهداف زير انجام شودتواند يم عناصر مؤثر در تقويت فضاهاي گردشگري سياه توسعهرو تالش براي  ازاين

ي هـا   جاذبـه  پيونـد بـا سـاير         گردشـگري سـياه در     چنـدمنظوره  محـصوالت    توسعه ايجاد و    منظور  بهسازي     ظرفيت -
 ويژه جوامع محروم؛  پايدار جوامع بهتوسعهگردشگري در جهت نيل به 

  تأسيسات و تسهيالت پشتيبان گردشگري سياه؛توسعه

 ويژه در مناطق محروم؛ به  اين بخش از گردشگري،توسعه راهكار براي ارائههاي گردشگري سياه و   شناخت ظرفيت-

 ي گردشگري سياه؛ها ليپتانس توسعه براي قبول قابل ارائه راهبردهاي -

  گردشگري سياه؛توسعهروي   شناسايي نقاط ضعف و قوت پيش-

  دستيابي به يك تعامل بين تفريح، آموزش و تجربه براي گردشگران؛-

  ).Henderson,2000: 275... (ي، بازاريابي و خدمات عرضه گردشگري و رسان اطالع بهبود نظام -
) 1997 (بيـ ترا، بـا اسـتفاده از مـدل جـان           موردنظري  ها  شاخص ادبيات نظري، ابعاد و      مطالعهپس از   در اين بخش،    

بـدين ترتيـب، موانـع      .  گردشگري سياه، اصالح گرديـد     نهيزمابعاد موردنظر، با توجه به وضعيت ايران در         . استخراج گرديد 
  .آمده است) 2شماره ( موردمطالعه، براي اين پژوهش در شكل منطقهدر  اهيس يگردشگر توسعه

                                                            
1. Venhof  
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  مطالعه در منطقه مورد اهيس يگردشگر توسعه موانع .2 شكل شماره

  
  روش پژوهش

بدين . گرفته است   ي و ميداني انجام   ا  كتابخانه وهيشها با دو      ي بوده و گردآوري داده    ا  توسعه -تحقيق حاضر از نوع كاربردي    
تـدوين شـد؛    شينه و مباني نظري پژوهش، سؤاالت پرسـشنامه  از پيشده استخراجي  ها  شاخصترتيب كه بر اساس ابعاد و       

 منطقه گردشگري و آشنا به      حوزهنظر در      آماري پژوهش موردبررسي، شامل متخصصين، كارشناسان و افراد صاحب         جامعه
انجـام  صورت كامالً هدفمند و با استفاده از روش گلوله برفي و پس رسيدن به حد اشباع                   گيري به   نمونه. موردمطالعه است 
براي تعيين پايايي و قابليت اعتمـاد ابـزار         . عنوان نمونه و متخصص در اين زمينه انتخاب شدند           نفر به  50شد كه درنهايت    

 روايي و اعتبار، پرسشنامه توسط تعدادي از متخصصين گردشـگري،           دأييتسنجش، از روش آزمون آلفاي كرونباخ و براي         
 ماهيـت سـؤاالت و      برحـسب  نيز، بنا بـه نـوع متغيرهـا و نيـز             ها  دادهوتحليل     تجزيه مرحلهدر  .  است شده  اصالحبررسي و   

 و ضـريب همبـستگي      چندگانـه اي و نيـز رگرسـيون          تـك نمونـه    Tآزمون   (متناسبي آماري   ها  آزمونفرضيات تحقيق،   
  .مورداستفاده قرار گرفت) پيرسون

  
  محدوده موردمطالعه

بـسياري از افـراد را در سراسـر     عـده آيد كه هرساله جـان   عي به شمار ميترين بالياي طبي انگيزترين و مخوف زلزله از غم
  نفري كه براثـر سـوانح آسـيب   ونيليم 170 از 2002در سال . آورد گيرد و خسارات مالي بسياري نيز به بار مـي جهان مي

 ان روي يكي از چهـار كمربنـد  ايركشور ). 77: 1384ريس دانا، (لرزه از بين رفتند  نفر براثر زمين ـونيليم 19ديدند، حدود 
، زلزلـه   كـشته  12000بـا   ) 1347 (اضيـ ب ، زلزله دشـت   كشته 12000 با   )1341 (زهرا  هاي بوئين  زلزله. زلزله دنيا قرار دارد   

 بـم   زلزلـه و  ). 140: 1382نگـارش،    (با هزاران نفر كـشته    ) 1369 (، زلزله رودبار و منجيل    كشته 25000با  ) 1357 (طبس
تنها مقصد گردشگري عنوان  با توجه به اينكه بم به     . خيز بودن ايران دارند     ته همگي حكايت از زلزله     كش 30000با  ) 1382(

 .شده است عنوان نمونه موردمطالعه انتخاب شده است؛ لذا در اين پژوهش به ثبتسياه ايران در ميراث جهاني يونسكو 

جمعيت اين شـهر  ). 3 شكل( دارد  لومترمربعيك 19374 شده كه مساحتي معادل     بم در جنوب شرقي استان كرمان واقع      
جمعيـت بـم و نـواحي       ) 1382سـال   (در زمان وقوع زلزله     .  نفر بود  70000معادل  ) هفت سال قبل از زلزله    (1375در سال   
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 2003 دسامبر   26 برابر با    1382ماه     دي 5اين شهر در سحرگاه روز جمعه       . رسيد   نفر مي  142376روستايي پيرامون آن به     
 ريشتر را تجربـه     3/6 كيلومتر از سطح زمين و بزرگي        7اي ويرانگر به عمق كانوني        ثانيه زلزله  57 دقيقه و    26 و 5ساعت  

: گذاري بـم    گزارش دبيرخانه ستاد راهبردي و سياست     (ناپذيري گرديد    نمود كه باعث تلفات و خسارات مالي و جاني جبران         
قريب بـه  .  نفر گرديد25000 نفر و زخمي شدن بيش از      30000از  بروز اين حادثه منجر به كشته شدن بيش         ). 11: 1383

 واحـد   32400 واحد مسكوني و تجاري شهري در بـم و           39361شده و درمجموع       درصد بافت كالبدي شهر بم تخريب      80
 ارگ در همين حادثه ).Omidvar et al, 2010: 303(خانمان شدند   نفر بي70000ديده و   روستا آسيب250روستايي در 

كلي ويران شد و اين در حالي است كه ازلحاظ عظمت              جهان، به  خشتيترين سازه     بزرگعنوان    به سال قدمت    2500بم با   
موريت بازسازي  أبه دليل ثبت بم و فضاي فرهنگي آن در ميراث جهاني يونسكو م             .شود  و زيبايي با ديوار چين مقايسه مي      

 كشور خارجي ازجمله ايتاليا، آلمان، فرانسه، ژاپـن و ديگـر كـشورهاي              12 به   ،ارگ بم كه نماد مقاومت مردم بم لقب دارد        
كند بازديـد      يكي از مقاصد اصلي هر مسافري كه به استان كرمان سفر مي            امروزه. عضو ميراث جهاني يونسكو سپرده شد     

 ، گردشـگران  سـتانه دوهيجان انسان    و   حس كنجكاوي .  است 1382جديد و آثار باقيمانده از زلزله سال         -از ارگ بم قديم   
 بـم بـه لحـاظ گردشـگري سـياه، ايجـاد             منطقـه توجه به ظرفيـت مناسـب       . انگيزه اصلي براي به سفر به اين شهر است        

 منطقه، خـروج    توسعهتواند، به شكوفايي و      ريزي و مديريت صحيح مي     حال برنامه   ها و امكانات مناسب و درعين      زيرساخت
  . زلزله مذكور كمك زيادي كندآن از محروميت و كمرنگ نمودن آثار منفي

 

 
 )1395فرمانداري شهرستان بم، : منبع( مطالعه  موقعيت جغرافيايي منطقه مورد- 3شماره  شكل

  

  ها افتهبحث و ي
ـ ي ها هيگوي تهيه و ا پرسشنامه بم، منطقهدر  اهيس يگردشگر توسعهجهت تحليل موانع     ايـن پرسـشنامه بـر    فـرض  شيپ

ها، آزمون آلفاي كرونباخ مورداستفاده      براي كسب اطمينان از پايايي ابزار گردآوري داده       . اساس طيف ليكرت تدوين گرديد    
زيرا مقدار آن باالتر از  ؛ استقبول قابلبيانگر ثبات و پايايي   اين پژوهشپرسشنامهميزان آلفاي كرونباخ براي . قرار گرفت

  .شده است  گزارش7/0
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   پرسشنامه ميزان آلفاي كرونباخ براي.1جدول شماره 
  آلفاي كرونباخ  تعداد سؤاالت

51  83/0  
  

  . استفراوان) 2 (شمارهي در جدول ا نمونه تك Tدر اين بخش از پژوهش نتايج حاصل از آزمون آماري 
 

ها آماره ها شاخص حد   نتيجه آزمون پائين باال t p-value ميانگين 

58/3  فرهنگي-ابعاد اجتماعي  1/8  000/0  722/0  432/0  H0رد  
ي امنيتي و انتظاميها رساختيز  71/3  78/4  000/0  01/1  408/0  H0رد  

87/3 ابعاد مديريتي  80/7  000/0  10/1  640/0  H0رد  
55/3 شرايط طبيعي منطقه  15/3  004/0  90/0  195/0  H0رد  

80/3 سابقه تاريخي و مجموعه ميراث  00/6  000/0  06/1  518/0  H0رد  
سعهي توها رساختيز  20/4  62/10  000/0  40/1  948/0  H0رد  

ي اطالعاتي و ارتباطيها رساختيز  65/3  82/4  000/0  93/0  377/0  H0رد  
يگذار هيسرماابعاد اقتصادي و   10/4  51/12  000/0  27/1  915/0  H0رد  

 ابعاد

20/4 بازاريابي و تبليغات  63/10  000/0  38/1  936/0  H0رد  
  

   موردمطالعهمحدودهدر  اهيس يگردشگر توسعهاي جهت تحليل موانع  تك نمونه T نتايج آزمون - 2جدول شماره 
 

 p-Value زيرا مقـدار     شود يم سطوح رد    همه در   ها  شاخص هيكل براي   H0 كه فرض    دهد يم نشان   2نتايج جدول شماره    
ي متفـاوت   ها  صشاخ سهيمقاي كه جهت    ا  نمونه تك   Tدر حقيقت آزمون    . شده است    گزارش 05/0در همه موارد كمتر از      
 بيانگر آن است كه سطح خطا كمتر از آن است كه نتيجه آزمون ناشي از آن باشد و به همين                     رود يمدر يك نمونه به كار      

، شـود  يمـ  كـه در جـدول مـشاهده    طور همان. شوند يم درصد تأييد 95ي پژوهش در سطح اطمينان    ها  هيفرض هيكلسبب  
و ابعـاد  ) 55/3 (منطقـه شده براي شـرايط طبيعـي       كمترين مقادير مشاهده  . وده است  ابعاد باالتر از ميانگين ب     هيكلميانگين  
) 2/4( تبليغات هر دو با ميـانگين        -ي و ابعاد بازاريابي   ها  رساختيزبوده است؛ در مقابل ابعاد و       ) 58/3 (يفرهنگ -اجتماعي

شده و در جايگاه      گزارش) 10/4(ي نيز   گذار  هيسرماميانگين ابعاد اقتصادي و     . اند  داده اختصاص   خود بهباالترين ميانگين را    
، نتايج حاصل از تحليل رگرسيون جهت مشخص شـدن          3در قسمت بعدي، در قالب جدول شماره        . بعدي قرارگرفته است  

  .شود  بم، ذكر ميمنطقهميزان اهميت هر يك از موانع، در عدم توسعه گردشگري سياه 
 

   براي تحليل نقش متغيرهاي مؤثر زمان همده به روش نتايج تحليل رگرسيون خطي سا. 3 جدول شماره
  در عدم توسعه گردشگري سياه

  يدار يمعن  R2(  F(ضريب تعيين   )R (چندگانهضريب همبستگي  ابعاد  الگوها
)Sig(  

 بازاريابي و تبليغات

  گام اول  گذاري ابعاد اقتصادي و سرمايه
  ي توسعهها رساختيز

568/0  48/0  78/86  00/0  

  04/0  34/67  52/0  583/0  ي امنيتي و انتظاميها رساختيز  گام دوم  ابعاد مديريتي
  

  01/0  03/49  59/0  612/0  ي اطالعاتي و ارتباطيها رساختيز  گام سوم
  

چنانكـه در   .  كه اين رگرسيون از معناداري بسيار بـااليي برخـوردار اسـت            شود يم مشخص   Fبا توجه به مقدار باالي      
ي ها  رساختيزگذاري، ابعاد و      بازاريابي و تبليغات، ابعاد اقتصادي و سرمايه      ( گام  سه ، طي شود يم مشاهده   )3ه  شمار (جدول
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عـدم   ينـ يب شيپ قادر به )ارتباطي ـ  ي اطالعاتيها رساختيز (و) ي امنيتي و انتظاميها رساختيزابعاد مديريتي، (، )توسعه
بازاريـابي و   شـده، طـي گـام اول          پايه آنچه در جدول بعد ارائـه       بر. اند  بوده  گردشگري سياه در محدوده موردمطالعه     توسعه

از  درصـد    48،  568/0بـا ضـريب بتـاي اسـتاندارد         توسعه،   يها  رساختيزگذاري، ابعاد و      تبليغات، ابعاد اقتصادي و سرمايه    
 با  ي امنيتي و انتظامي   ها  ترساخيزابعاد مديريتي و    در گام دوم    .  را تبيين نموده است     گردشگري سياه  توسعه عدم   واريانس

 توسـعه،  هـاي  گـذاري، ابعـاد و زيرسـاخت      تبليغات، ابعاد اقتـصادي و سـرمايه       - بازاريابي  به ،583/0استاندارد  ضريب بتاي   
 ي اطالعـاتي و ارتبـاطي بـا   هـا  رسـاخت يزوم سـ در گام .  رسانده است درصد52/0 را به واريانسشده و توان تبيين   افزوده

بـا  () هـاي توسـعه    گذاري، ابعاد و زيرساخت      تبليغات، ابعاد اقتصادي و سرمايه     -بازاريابي(، به   612/0د  استاندارضريب بتاي   
 583/0ي امنيتـي و انتظـامي، بـا ضـريب بتـاي اسـتاندارد         هـا   رسـاخت يز و ابعاد مديريتي،     )568/0ضريب بتاي استاندارد    

 الزم به ذكر است كه وجود ميـراث،         .است  رسانده رصد د 59/0  را به   گردشگري سياه  توسعهعدم  شده و توان تبيين       افزوده
ـ ابعاد فرهنگي  sig اجتماعي منطقـه گردشـگر پـذير و شـرايط طبيعـي منطقـه از تحليـل بـه دليـل بـاال بـودن ميـزان              

)sig>0/05 (اند شده از تحليل حذف.  
 

  شگري سياه نيافتگي گرد وضعيت توسعهبيني   پيشيراستانداردضرايب استاندارد و غ .4 شماره جدول
   در رگرسيونبين يشاز طريق متغيرهاي پ

  مقادير ثابت و  ها گام  الگوها
  بين پيش

ضريب بتاي 
  غيراستاندارد

خطاي 
  استاندارد

ضريب بتاي 
  استاندارد

 مقدار
T 

  معناداري

571/0 282/0  -  02/4 -  
  
1  

  مقدار ثابت
  و تبليغات بازاريابي

  گذاري ابعاد اقتصادي و سرمايه
  عههاي توس ابعاد و زيرساخت

668/0 090/0 568/0 42/9  04/0  

  -  -28/1  -  453/0  -580/0  مقدار ثابت
 بازاريابي

 گذاري ابعاد اقتصادي و سرمايه

 هاي توسعه ابعاد و زيرساخت

653/0 

 

089/0  
  

558/0  
  

59/9  
  
  

04/0  
  

  
  
2  

 ابعاد مديريتي  

  امنيتي و انتظامييها رساختيز
457/0  143/0  583/0  20/5  02/0  

  -  -85/1 -  469/0  728/0  مقدار ثابت
  بازاريابي و تبليغات
  گذاري ابعاد اقتصادي و سرمايه

  )X1(هاي توسعه  ابعاد و زيرساخت
520/0  42/0  501/0  53/11 

 

03/0  
  

  ابعاد مديريتي
  x2(  312/0  143/0  283/0  98/8  02/0( امنيتي و انتظامي يها رساختيز

 گام
 به

گام
  

  
  
  
 
3  

 اطالعاتي و ارتباطي يها رساختيز  
)x3(  296/0  091/0  265/0  25/5  02/0  

  

ي گذار  هيسرما عامل بازاريابي و تبليغات، ابعاد اقتصادي و         3، ضعف درمجموع    )4 شماره(ي بتا در جدول     ها  وزنبا توجه به    
يـافتگي    ا در عـدم توسـعه     تـرين نقـش ر       مهـم  501/0با ضريب بتـاي اسـتاندارد       (ي امنيتي و انتظامي     ها  رساختيزو ابعاد   

 منطقـه ي امنيتي و انتظامي     ها  رساختيز عوامل مديريتي و     مجموعه، همچنين   ) بم داشته است   منطقهگردشگري سياه در    
با ضـريب بتـاي      (يارتباطي اطالعاتي و    ها  رساختيز، نهايتاً   اند  گرفتهدر رتبه دوم جاي     ) 283/0با ضريب بتاي استاندارد     (

  :صورت زير درآمده است بنابراين معادله رگرسيوني به است؛ قرارگرفتهايگاه آخر در ج) 265/0استاندارد 
E(Y|x1,x2,x3)= 0.728+0.501(x1)+0.283(x2)+0.265(x3) 



 47              )                                                    زده بم منطقه زلزله: نمونه موردي(تحليل موانع توسعه گردشگري سياه در ايران 

 
 

 يافتگي گردشگري سياه و عدم توسعه) موانع( بين متغيرهاي مستقل رابطه آزمون. 5جدول شماره 

 نتايج متغيرها

ضريب مقدار  متغير وابسته متغير مستقل
 همبستگي

سطح 
داري معني  

Test 
 

يافتگي گردشگري سياه در منطقه  عدم توسعه  تبليغات_بازاريابي
731/0 موردمطالعه  000/0  Pearson 

گذاري ابعاد اقتصادي و سرمايه يافتگي گردشگري سياه در منطقه  عدم توسعه 
537/0 موردمطالعه  000/0  Pearson 

ي توسعهها رساختيزابعاد و  يافتگي گردشگري سياه در منطقه  سعهعدم تو 
712/0 موردمطالعه  000/0  Pearson 

 

يافتگي گردشگري سياه در منطقه  عدم توسعه ابعاد مديريتي
560/0 موردمطالعه   

000/0  Pearson 

يافتگي گردشگري سياه در منطقه  عدم توسعه سابقه تاريخي و وجود ميراث
538/0 موردمطالعه  000/0  Pearson 

 

ي امنيتي و انتظامي در منطقه ها ترساخيز
 گردشگر پذير

يافتگي گردشگري سياه در منطقه  عدم توسعه
487/0 موردمطالعه  000/0  Pearson 

 

ي اطالعاتي و ارتباطيها رساختيز يافتگي گردشگري سياه در منطقه  عدم توسعه 
470/0 موردمطالعه  000/0  Pearson 

 

ير فرهنگي منطقه گردشگر پذ_ابعاد اجتماعي يافتگي گردشگري سياه در منطقه  عدم توسعه 
363/0 موردمطالعه  000/0  Pearson 

 

يافتگي گردشگري سياه در منطقه  عدم توسعه شرايط طبيعي منطقه
345/0 موردمطالعه  000/0  Pearson 

 

  

وده يـافتگي گردشـگري سـياه در محـد           ميزان همبستگي بين ميـزان متغيرهـاي مـستقل در عـدم توسـعه              محاسبهبراي  
 كـه مقـدار ضـريب       دهند يمنشان  ) 5شماره   (جدولي  ها  داده. شده است   موردمطالعه از آزمون همبستگي پيرسون استفاده     

يـافتگي   ، عدم توسـعه )731/0 (برابرتبليغات،  ـ   بم و بازاريابيمنطقهيافتگي گردشگري سياه در  پيرسون براي عدم توسعه
ـ ابعاد اجتماعي گردشگري سياه با ، عـدم  )487/0 (تيـ امنيـافتگي گردشـگري سـياه و     ، عـدم توسـعه  )363/0 (يفرهنگ  

يافتگي گردشگري سياه و شرايط طبيعـي         ، عدم توسعه  )560/0 (يگردشگريافتگي گردشگري سياه و ابعاد مديريت         توسعه
گردشـگر  يافتگي گردشگري سياه و سابقه تاريخي و ميراث موجـود در منطقـه    ، عدم توسعه)345/0 (ريپذمنطقه گردشگر  

يـافتگي    ، عـدم توسـعه    )712/0 (توسـعه ي  هـا   رسـاخت يزيافتگي گردشگري سـياه و ابعـاد و           ، عدم توسعه  )538/0 (يريپذ
يافتگي گردشگري سـياه و ابعـاد اقتـصادي و           ، عدم توسعه  )470/0 (يارتباطي اطالعاتي و    ها  رساختيزگردشگري سياه و    

 از ميـزان    تـر   كوچـك و  ) 000/0 (رسـون يپي همبـستگي    ها  آزمون هيكلبوده و سطح معناداري در      ) 537/0 (يگذار سرمايه
 گفت كه بـين تمـامي متغيرهـاي مـستقل مورداسـتفاده             توان يم درصد   95بنابراين با دقت    . باشد يم) 05/0 (مجازخطاي  

ه مثبت  با توجه ب   (مثبتي  ا  رابطه موردمطالعه،   محدودهيافتگي گردشگري سياه در       و عدم توسعه  ) موانع توسعه گردشگري  (
  . استبرقرار) بودن مقدار ضريب پيرسون

 

  ي ريگ جهينت
گردشـگري كـشور    ) شـده   شـناخته كمتـر    (شده  فراموش يكي از مقاصد     عنوان  به ايران   زده  زلزلهگردشگري سياه در مناطق     

يافتـه كـشور      اين در حالي است كه اغلـب منـاطق گردشـگري سـياه در ايـران، در نـواحي كمتـر توسـعه                       .شود يممطرح  
حـساب    مناطق مقصد به توسعهعنوان منبعي براي       به تواند يم از گردشگري،    گونه  نيا؛ بنابراين ايجاد و تقويت      اند  رارگرفتهق
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زده ايران، تـالش بـراي         گردشگري سياه در مناطق زلزله     توسعهي گردشگري سياه، شناسايي موانع      ها  جاذبهشناسايي  . آيد
 در بهبود شرايط بـسياري از منـاطق كـشور          تواند يمي مقاصد گردشگري سياه     رفت از وضعيت كنون      راهكارهاي برون  ارائه

عنوان يك نـوع پرطرفـدار از گردشـگري مطـرح             به حال، گردشگري سياه در ايران نتوانسته است خود را          مؤثر باشد؛ بااين  
 گردشگري سياه در    عهتوسدر اين پژوهش سعي شده تا موانع        .  اختصاص دهد  خود بهنمايد و بخشي از بازار گردشگري را        

 گردشگري سـياه در     توسعهشده و راهكارهايي جهت ارتقاي آن ارائه شود؛ به همين سبب موانع                بم تحليل  زده  زلزله منطقه
ي امنيتي و انتظامي، ابعاد مديريتي، سابقه تاريخي و ها رساختيزفرهنگي و ديني،  ـ  ابعاد اجتماعي (گروه 9اين منطقه در 

ـ ي اطالعـاتي هـا  رسـاخت يزي توسعه، ها رساختيزط طبيعي منطقه، مجموعه ميراث، شراي  ـ  ياقتـصاد  ارتبـاطي، ابعـاد    
 هيـ كل ميـانگين    دهـد  يماي نشان      تك نمونه  Tنتايج آزمون   . موردبررسي قرار گرفت  ) ي و بازاريابي و تبليغات    گذار  هيسرما

يـن ميـان بـاالترين ميـانگين بـه ابعـاد بازاريـابي و             ، باالتر از ميانگين معيار بوده است؛ در ا        05/0 يمعنادارابعاد در سطح    
مربـوط بـوده و شـرايط طبيعـي         ) 10/4 (يگـذار  و ابعاد اقتصادي و سرمايه    ) 20/4 (توسعهي  ها  رساختيز،  )20/4 (غاتيتبل

ـ ، ابعاد اجتماعي)55/3 (منطقه ود كمترين ميانگين را به خ) 65/3 (يارتباطي اطالعاتي و ها رساختيزو ) 58/3 (يفرهنگ  
 توسـعه  عوامـل مـورد تأكيـد وي در عـدم            هيـ كلنتايج اين پژوهش مؤيد نتايج جان ترايب بـوده، زيـرا            . اند  دادهاختصاص  

شـده     ابعـاد بـاالتر از ميـانگين گـزارش         هيكل نمره و ميانگين    اند  بوده موردمطالعه پژوهش، مؤثر     منطقهگردشگري سياه در    
 عامل ضعف در بازاريـابي و       3، در گام اول،     دهد يمگام نشان     به  انه گام همچنين نتايج آزمون تحليل رگرسيون چندگ     . است

در سـطح   ) 501/0بـا ضـريب بتـاي اسـتاندارد         (ي توسـعه    هـا   رساختيزي و ابعاد و     گذار  هيسرماتبليغات، ابعاد اقتصادي و     
در گـام دوم    . ته است  موردمطالعه داش  منطقهيافتگي گردشگري سياه در        بيشترين نقش را در عدم توسعه      05/0داري    معني

بـا ضـريب بتـاي اسـتاندارد         (يانتظـام ي امنيتـي و     ها  رساختيزتحليل رگرسيون چندگانه ضعف در ابعاد مديريتي و ابعاد          
گــذاري و ابعــاد  بــه ابعــاد بازاريــابي و تبليغــات، ابعــاد اقتــصادي و ســرمايه) 05/0 در ســطح معنــاداري كمتــر از 312/0

 296/0با ضريب بتـاي   (يارتباطي اطالعاتي و ها رساختيز در گام سوم نيز ضعف در      .ي توسعه اضافه گرديد   ها  رساختيز
ضعف در بازاريابي و تبليغات، ابعاد      (ديگر در اين پژوهش       بيان  به. به ابعاد قبلي اضافه شد    ) 05/0در سطح معناداري كمتر از      

ي امنيتي  ها  رساختيزدر ابعاد مديريتي و ابعاد      ضعف   (،)ي توسعه در گام اول    ها  رساختيزي و ابعاد    گذار  هيسرمااقتصادي و   
 گردشگري سـياه    توسعهبيشترين تأثير را بر عدم      ) ي اطالعاتي و ارتباطي   ها  رساختيزضعف در   (و  ) و انتظامي در گام دوم    

اسـت؛ ايـن پژوهـشگران عوامـل     ) 1394 (همكـاران نتايج تحليل رگرسيون مؤيد نتـايج ويـسي و         . اند  داشته بم   منطقهدر  
 عبـداهللا ي زرآبـادي و  هـا   افتـه همچنين نتايج اين پـژوهش ي     . اند  دانسته گردشگري مؤثر    توسعهنايي و اقتصادي را در      زيرب

 توسـعه  موانـع اساسـي در راه رسـيدن بـه     عنـوان  به و ضعف تبليغات را ها  رساختيزها كمبود     ؛ آن كند يمرا تأييد   ) 1392(
، دهد يمرا مورد تأييد قرار     ) 1392 (همكارانگانه نتايج فيروزجائيان و     ضمناً نتايج رگرسيون چند   . اند  نمودهگردشگري ذكر   

ي گـذار   هيسرما دولت از    تيحما  عدمها و     گيري و عدم تعامل ميان آن        فيروزجائيان و همكاران، تعدد مراكز تصميم      كه  چنان
 گردشـگري ذكـر      بخش توسعهي را از داليل عدم      گذار  هيسرمادر بخش گردشگري و عدم تشويق بخش خصوصي براي          

، )731/0با ضريب همبـستگي      (غاتيتبلاز سوي ديگر بر اساس آزمون همبستگي پيرسون، به ترتيب بازاريابي و             . اند  نموده
در ) 712/0بـا ضـريب همبـستگي        (توسعهي  ها  رساختيزو  ) 537/0با ضريب همبستگي     (يگذار ابعاد اقتصادي و سرمايه   

ضمناً . اند  داشته موردمطالعه   منطقهيافتگي گردشگري سياه در       ا با عدم توسعه   ، بيشترين همبستگي ر   05/0سطح معناداري   
، 05/0 بم و در سطح معناداري       زده  زلزله منطقهيافتگي گردشگري سياه در        موانع مورداشاره در پژوهش با عدم توسعه       هيكل

را تأييـد   ) 1390 (همكـاران  ايرانـي و     نتايج آزمون همبستگي پيرسون نيز نتايج نـژاد       . اند  داشتههمبستگي مثبت و معنادار     
ي توسـعه، ضـعف     ها  رساختيز، اين پژوهشگران كمبود سرمايه، عدم رشد تكنولوژي، عدم آموزش مناسب، ضعف             كند يم
با توجه بـه موانـع   . اند دانسته صنعت گردشگري استان آذربايجان غربي مؤثر      توسعهي امنيتي و انتظامي را در       ها  رساختيز
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 موردمطالعه، قبـل    منطقهيافتگي گردشگري سياه در       ها در عدم توسعه      از آن  هركداميزان نقش و اهميت     شده و م    شناسايي
 بم حمايـت    منطقهويژه    ي بخش خصوصي در مناطق مستعد گردشگري سياه به        گذار  هيسرما از   شود يماز هر چيز پيشنهاد     

بـه رسـميت    . ي گردشگري كافي نبوده اسـت     ها  اخترسيزي دولتي براي تأمين     گذار  هيسرماشود؛ زيرا در بسياري از موارد       
يي هـا   حـوزه  يك فعاليت اقتـصادي در كنـار         عنوان  به بم،   منطقهويژه    زده به  شناخته شدن گردشگري سياه در مناطق زلزله      

 توسـعه .  بخـش خـصوصي مـؤثر خواهـد بـود          گـذاران   هيسـرما در تـشويق    ... ي كشاورزي، تجـارت و      ها  تيفعالهمچون  
 خـدمات عمـومي همچـون آب و بـرق و مخـابرات،              توسـعه ،  ... و   هـا   جاده،  ها  فرودگاهونقل همچون    ي حمل ها  رساختيز
 گردشگري سياه، بـه شـمار    توسعه، ساماندهي، تجهيز و ايجاد مراكز اقامتي مناسب و كافي از ضروريات             ... و   ها  مارستانيب
 زانيـ ر  برنامـه  مـديران و     موردتوجـه  نوين،   مونهن يك   عنوان  بهاز سوي ديگر الزم است، گردشگري سياه در ايران          . ديآ يم

زده كشور جهت عرضه در فصول مناسب         با تأكيد بر مناطق زلزله     رانياگردشگري سياه در     گردشگري قرارگرفته و مناطق   
 در معرفي ايـن بخـش       تواند يمي مدون بازاريابي    ها  برنامهگنجاندن گردشگري سياه در     . سال، به گردشگران معرفي شود    

زده و  ويـژه منـاطق زلزلـه     گردشگري سياه در ايران بـه نمونهاز سوي ديگر معرفي مناطق   .  گردشگري مؤثر باشد   خاص از 
 منجـر  مـوردنظر  مناطق توسعه به تواند يم گردشگري سياه ژهيو به برندهاي ها جاذبهو تبديل اين   بممنطقهطور اخص    به

 رو  شيپي تورهاي گردشگري سياه يكي از اولين راهكارهاي         ازاند  راههاي گردشگري در     آموزش و حمايت از آژانس    . گردد
 مقـصد گردشـگري سـياه     عنـوان     بـه شده ايران در ميراث جهـاني يونـسكو           تنها شهر ثبت  با توجه به اينكه بم      . خواهد بود 

 بهـره را  توان با ايجاد مديريتي صحيح از اين فرصـت نهايـت           توجه اين منطقه، مي     هاي قابل  باشد و با توجه به ظرفيت      مي
  .هاي الزم جهت توسعه و شكوفايي منطقه و خروج آن از محروميت را فراهم آورد برد و زمينه
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