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تحلیلی بر اولویتهای اجرایی در ارتقاء کیفیت فضاهای گردشگری شهری
مطالعه موردی :شهر یزد
سیدرضا آزاده -1دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
حمیدرضا وارثی  -استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
دریافت مقاله1398/04/10 :

پذیرش مقاله1398/08/12 :

چکیده
شهر یزد پتان سیلهای ب سیاری در زمینه گرد شگری دارد .اما شواهد حاکی از آن ا ست که ا ستقبال گرد شگران
داخلی و خارجی از جاذبههای گرد شگری شهر مذکور بهخوبی صورت نمیگیرد .م سئله ا صلی این ا ست که برای
جذن گرد شگر باید کیفیت ف ضاهای گرد شگری ارتقاء یابد .لذا این پژوهش باهدف ا صلی شنا سایی اولویتهای
اجرایی در راستای ارتقاء کیفیت فضاهای گردشگری شهر یزد انجام می شود .برای رسیدن به این هدف 15 ،جاذبه
گرد شگری بهعنوان نمونه انتخان و بر ا ساس  34شاخ

در پنپ بعد (عملکردی ،ادراکی ،زیر ساختی ،محیطی و

مدیریتی) با استفاده از تکنیک پرسشنامه و مدل  AHPو تحلیلهای دوبعدی ،اولویتهای اجرایی مشخ

شدند.

جامعه آماری پژوهش گردشــگران داخلی و خارجی در شــهر یزد بود .بر اســاس فرمول کوکران بیشــترین تعداد
پر س شنامه ( 400پر س شنامه) میان گرد شگران داخلی و خارجی در ف ضاهای گرد شگری موردمطالعه توزیع شد.
درنهایت تعداد  390پرسشنامه بدون خطا جمعآوری و تحلیل شد .همچنین در بخش دیگری از پرسشنامهها ،وزن
نسبی شاخ ها با استفاده از مدل  AHPتعیین شد .درنهایت با تلفیق نتایپ دو پرسشنامه ،شاخ های پژوهش
از دو بعد (درجه اهمیت در شــرای فعلی و وزن نســبی) تحلیل شــدند .اولویتهای اجرایی در پژوهش ،بهصــورت
شاخ هایی تعریف شدهاند که در شرای فعلی وضعیت مناسبی ندارند و درعینحال از وزن نسبی باالیی برخوردار
هستند .نتایپ نشان داد کیفیت فضاهای گردشگری شهر یزد ،با نمره میانگین  2/85پایینتر از حد متوس است .از
مجموع  34شــاخ

موردمطالعه 19 ،شــاخ

نشان داد که  12شاخ

نمره کمتر از حد متوس ـ را کســب کردهاند .نتایپ تحلیل دوبعدی

همچون شاخ های جذابیت فضا ،فعالیتهای متنوع ،مراکز پذیرایی ،قابلیت د سترسی

به فضــا ،امکان توقف اتومبیل ،جذابیت و تنوع کالبدی ،آســایش اقلیمی ،فاصــله از هتل و اقامتگاهها ،تبلیغات و
معرفی ف ضاها ،نیروی ان سانی آموزشدیده ،کیفیت عالئم راهنمایی و کنترل بر قیمت اجناس ،اولویتهای اجرایی
برای ارتقاء کیفیت فضاهای گردشگری شهر یزد هستند.
واژههای کلیدی :کیفیت فضا ،گردشگری شهری ،فضاهای گردشگری ،یزد.

 .1نویسنده مسئول

Email: seyedrezaazadeh@geo.ui.ac.ir
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مقدمه
سفر بر روی زمین از فعالیتهایی ا ست که در تاریخ زندگی ب شر به ثبت ر سیده ا ست ( .)Azizi et al,2011:25در
اقتصادهای درحالتوسعه ،اهمیت توسعه گردشگری ازآنجهت است که موجب تحرک و پویایی اقتصاد نواحی حاشیهای و
پیشــرفت جوامع محلی میشــود ( .)Farshidfar & Pourkhiz,2014:67گردشــگری یکراه مناســب برای توســعه
اقتصــاد محلی در نظر گرفته میشــود .درواقع گردشــگری اغلب بهعنوان ابزاری واقعبینانه برای کســب ارز خارجی ،ایجاد
ا شتغال و جذن سرمایهگذاری خارجی دیده می شود ( .)Booyens & Visser,2010:369درواقع گرد شگری یکی از
بخشهایی ا ست که با ر شد فزاینده در جهان روبرو ا ست و اخیراً بهعنوان یکی از ابزارهای تو سعه اقت صادی و اجتماعی
شناخته شده ا ست .سازمان جهانی گرد شگری ملل متحد1تعداد گرد شگران بینالمللی در سال  2010را  898میلیون نفر
بیان کرده اســـت که انتظار میروند این تعداد در ســـال  2020به  1/6بیلیون نفر افزایش یابد ( Albalate & Bel,

 .)2010:425درواقع صنعت گردشگری در عصر جدید ،به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل شده است و
امروزه از آن بهعنوان صنعت نامرئی در روند جهانی شدن یاد می شود (قاسمی و همکاران .)32 :1395،در چند دهه گذشته
تغییرات قابلتوجهی در برنامهریزی توریسم شهری اتفاق افتاده است و کشورهای اروپایی و آمریکایی از این طریق به باز
ساخت نظام اقت صادی خود پرداختهاند ( .)Wise,2016:30بر ا ساس آمار سازمان گرد شگری جهانی ،در سال ،2014
تعداد گردشگران بینالمللی  1133میلیون نفر و درآمد حا صل از این تعداد گرد شگر  1245میلیارد دالر گزارش شده ا ست.
همچنین  6در صد از کل صادرات کاالها و خدمات در جهان ،به گرد شگری اخت صاص دارد و درمجموع  9در صد از تولید
ناخال

داخلی جهان ،بهطور مستقیم و غیرمستقیم از اقتصاد گردشگری تأثیر میپذیرد (اسدی و بیات )2 :1396 ،بنابراین

طی سالهای اخیر ،صنعت گرد شگری با تو سعه فزایندهای مواجه شده و ب سیاری از ک شورها از این طریق توان ستهاند
م شکالتی مانند بیکاری ،کمبود ارز خارجی و سطر پایین سرانه درآمد را بهبود بخ شند ( Farshidfar & Pourkhiz,

 .) 2014:67لذا در بی شتر جوامع ،دولتمردان در را ستای تو سعه و رونق گرد شگری در ک شور خود تالش میکنند و این
موضوع به یک مسئله جهانشمول تبدیلشده است.
با توجه به ساختار اقت صادی ایران برای ایجاد تو سعهای همهجانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید ک سب درآمد
بهجای منابع نفتی ک شور ،نیازمند ا ستفاده از تمامی امکانات و قابلیتها ه ستیم (ح سینی و سازور .)120 :1390 ،در این
چارچون ایران جزء ده کشــور اول جهان ازلحاظ جاذبههای (فرهنگی و تمدنی) گردشــگری و جزو پنپ کشــور اول جهان
ازنظر تنوع (محی طبیعی) گرد شگری و جزء سه ک شور اول جهان ازنظر صنایعد ستی ا ست (طاهری دمنه و همکاران،
 .)119 :1390اما آمارهای موجود نشان دهنده این امر است که سهم ایران در جذن گردشگران خارجی با توجه به وسعت،
تاریخ و تمدن و جاذبههای گردشگری ناچیز است و ازاینرو ،جذن گردشگر نیازمند توسعه صنعت گردشگری در کشورمان
و توجه به کیفیت فضــاهای گردشــگری اســت (مافی و ســقایی .)30 :1388،بنابراین یکی از مســائل اصــلی در افزایش
گرد شگران ،کیفیت ف ضاهای تاریخی و گرد شگری ا ست که میتواند ب سیار مؤثر واقع شود .کیفیت چگونگی یکچیز یا
پدیده است که تأثیرات عاطفی و عقالنی خاص بر انسان میگذارد .زمانی که پدیده خود را در معرض محی قرار میدهد،
یا محی خود را در معرض ادراک قرار میدهد ،نمودهایی از آنکه برج ستهتر ا ست و دارای تأثیرات بی شتر ا ست کیفیت
نامیده میشود (رفیعیان .)36 :1391،فضاهای گردشگری برای اینکه بهعنوان یک کاالی گردشگری در اختیار گردشگران
قرارگرفته و در فرایند گردشــگری به کار گرفته شــوند ،ضــرورت دارد تا کیفیت این فضــاها ازلحاظ معیارهای مختلف
گردشگری شهری ،بررسیشده و شرای و ارزشهای الزم را داشته باشند (حاتمی نژاد و همکاران .)153 :1393 ،از سوی
دیگر به منظور افزایش کیفیت فضاهای گردشگری ابتدا باید موانع عمده بر سر راه اجرای برنامههای توسعه گردشگری را
)1 . United Nations World Tourism Organization (UNWTO
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شــناخت .در این راســتا میتوان به موانع ســازمانی و ســاختاری ،موانع فرهنگی و اجتماعی ،موانع موجود در بازار ،موانع
آموز شی و کمبود نیروی ان سانی متخ ص

و موانع زیربنایی ا شاره کرد (ح سینی و سازور .)122 :1390 ،برای برر سی و

شناخت دقیقتر مو ضوع کیفیت ف ضاهای گرد شگری ،پی شینه پژوهش برر سی شده ا ست .به عبارتی در رابطه با مو ضوع
کیفیت ف ضاهای گرد شگری شهری تاکنون پژوهشهای مختلفی انجام شده ا ست .در ادامه به برخی از این پژوهشها
اشاره میشود.
حسینی و سازور ( )1390در پژوهشی با عنوان « بهبود کیفیت خدمات گردشگری شهر یزد از دیدگاه گردشگران خارجی»
به بررســی شــکاف بین انتظارات و ادراک گردشــگران خارجی شــهر یزد از خدمات مراکز گردشــگری پرداختهاند .نتایپ
پژوهش گویای آن است که در ابعادی مانند :اطالعات ،قیمتهای عادالنه ،بهداشت ،امکانات و  ...شکاف معناداری وجود
دارد و انتظارات گردشگران در این زمینه بهخوبی برآورده نشده است .در پژوهش قالیباف و شعبانی فرد ( ،)1390ارزیابی و
اولویتبندی جاذبههای گردشــگری شــهر ســنندج هدف اصــلی پژوهش بوده اســت .نتایپ نشــان میدهد که جاذبههای
فرهنگی و تاریخی شهر سنندج ن سبت به جاذبههای دیگر دارای اولویت بی شتری برای تو سعه و برنامهریزی ا ست .در
پژوهشی دیگر المدرسی و عالئی ( )1393به سطربندی منابع گردشگری شهر مهریز با رویکرد توسعه پایدار پرداختهاند.
در این راستا از روش توصیفی ــــ تحلیلی و مدل  ،AHPاستفاده شده است .نتیجه پژوهش اولویتبندی گردشگری شهر
مهریز در چهار حوزه تاریخی ،معماری ،طبیعی و مذهبی اســـت .کالنتری و ملک ( )1393به ارزیابی توزیع فضـــایی
زیرساختهای گردشگری در شهرستان خور و بیابانک و سطربندی جاذبههای گردشگری در این شهرستان پرداختهاند.
نتایپ این پژوهش نشان داد که توزیع جاذبههای گردشگری در نزدیکی مراکز جغرافیایی شهرستانهای خور و بیابانک تا
حدی متعادل ا ست .مِنگ1و همکاران ( )2008میزان ر ضایتمندی از کیفیت خدمات گرد شگری در جنون شرق ویرجینیا
را با اســـتفاده از مدلهای آماری و روش تحلیل عاملی موردبررســـی قرار دادهاند .نتایپ پژوهش نشـــان داد که عواملی
همچون کیفیت رســتورانها و مراکز غذایی ،فضــاهای عمومی و دوســتانه ،فضــاهای طبیعی و ســبز نقش مهمی در
رضــایتمندی و انگیزه ســفر دارند .بویت )2013(2میزان رضــایتمندی گردشــگران از ویژگیهای پارک ملّی ناکورو3در
کشور کنیار را موردبررسی قرار داده است .این پژوهش یا رویکرد «تکرار بازدید» انجام شده است .نتایپ این تحقیق نشان
میدهد که برخی از ویژگیهای مقصـــد موردنظر مانند تنوع جانوری و گیاهی و مناظر طبیعی آســـیبدیده اســـت و این
مو ضوع بازگ شت دوباره گرد شگر و میزان ر ضایتمندی را کاهش داده ا ست .واریرو4و همکاران ( )2017به ارزیابی میزان
ر ضایتمندی گرد شگران از جاذبههای تاریخی در شهر گوایمارس5در شمال غربی پرتغال پرداختهاند .نتایپ این پژوهش
ن شان داد که جاذبه های تاریخی باعم افزایش تعداد گرد شگران به این شهر شده و در آینده نیز میتوان از این طریق در
راســتای توســعه اقتصــادی شــهر گام برداشــت .یوان6و همکاران ( )2018با اســتفاده از مدل IPA7به ارزیابی وضــعیت
رضایتمندی از کیفیت فضاهای گردشگری در شهر ساوانا پرداختهاند .نویسندگان در این پژوهش میزان اهمیت و عملکرد
شــاخ هایی مانند قیمت ،تنوع غذایی ،تنوع خدمات ارائهشــده ،امنیت و فضــاهای ســبز و طبیعی را با پرســش از 604
گردشگر بررسی کرده اند .درنهایت پژوهش رضایت نسبی از گردشگری شهر موردمطالعه را برآورد کرده است.
شهر یزد بهعنوان یکی از پرجاذبهترین مناطق شهری ایران شناختهشده است .شواهد حاکی از آن است که باوجود ظرفیت
باالی این شهر برای جذن گردشگران ،امکانات الزم برای ارائه خدمات به گردشگران دارای کاستیهایی است که موجب
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شده تا این شهر نتواند متناسب با جایگاه تاریخی و جاذبههای فراوانش گردشگران را جلب کند (ح سینی و سازور:1390،
 .)119درواقع میتوان گفت فا صله بین و ضع موجود در جذن گرد شگران داخلی و خارجی با آنچه بهعنوان و ضع مطلون
می توان ت صور کرد ب سیار زیاد ا ست .به عبارتی شواهد حاکی از آن ا ست که ف ضاهای تاریخی و گرد شگری این شهر از
کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند .در این راستا هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی اولویتهای اجرایی در راستای
ارتقاء کیفیت ف ضاهای گرد شگری در شهر یزد ا ست .بر این ا ساس اولویتهای اجرایی به معنای شاخ هایی تعریف
میشوند که در شرای فعلی وضعیت مناسبی نداشته و درعینحال از اهمیت باالیی نیز برخوردار هستند.
مبانی نظری
رویکرد توسعه گردشگری شهری

ازلحاظ تاریخی ،سابقه ا ستفاده از واژه "گردش" به دوران امپراطوری روم و م صر مربوط می شود .تأثیر گردش در ادامه
تاریخ بهقدری بود که در قرن هفدهم و هجدهم میالدی ،عنوان «گردش مجلل» در بعضــی از کشــورهای اروپایی مانند
انگلسـتان و آلمان در تأمین بهینه اوقات فراغت خانوارها رواج یافت ( .)Laws,2003:7موضـوع گردشـگری شـهری از
سال  ،1980هنگامیکه بهعنوان یکرشته مجزا شناخته شد ،موردعالقه و توجه بسیاری از جوامع قرار گرفت ( Li et al,

 .)2015:34نهایتاً آنکه در اواخر قرن بی ستم گرد شگری بهعنوان یک منبع درآمدی برای شهرها از اهمیت فوقالعادهای
برخوردار شد ( .)Rabbiosi,2015:195گرد شگر شهری به این معنا ا ست که یک شهر بهعنوان مق صد م سافران و
گرد شگران شناخته می شود و در حقیقت سفرها و بازدیدهایی که از مقا صد شهری انجام میگیرد ،گرد شگری شهری را
تعریف میکند ( .)Ashworth & Page,2011:2به عبارتی امروزه یکی از فضـــاهای گردشـــگری که موردتوجه
گردشگران قرارگرفته است ،فضاهای شهری است.
گردشگری شهری دارای ماهیت دو گانه است؛ به این معنا که از یکسو اصلیترین مبدأ گردشگران به شمار میآید و دوم
اینکه شــهر بهعنوان مقصــد گردشــگری مدنظر قرار میگیرد (قالیباف و شــعبانی فرد .)148 :1390،گردشــگری شــهری
بهعنوان یکی از انواع گردشگری شناخته می شود که توسعه اقتصادی و فرهنگی جامعه محلی را موردحمایت قرار میدهد
( .)Carlisle,2016:81درواقع گرد شگری شهری یکی از عاملهای ا صلی در ر شد اقت صادی شهرهای اروپایی بوده و
تقا ضاهای درونی و بیرونی برای آن هر روز افزایش پیدا میکند (لطفی و باباخانزاده )133 :1393،و دارای امتیازات مهمی
چون ایجاد فر صتهای جدید برای ا شتغال ،امکان سرمایهگذاریهای جدید ،افزایش درآمد و بهبود قطعی ا ستانداردهای
زندگی برای جوامع محلی و  ...اســت (حاتمی نژاد و همکاران .)154 :1393 ،مضــاف بر این ،گردشــگری شــهری یکی از
عوامل کاهش فقر در شهرها ،بهویژه شهرهای کشورهای کمتر توسعهیافته است.
گرد شگری شهری ،یک ا صطالح کلی از انواع مختلف گرد شگری ا ست که روی جامعه ،اقت صاد و محی زی ست تأثیر
میگذارد و ا ساس گرد شگری شهری بر روی منابع و جاذبههای گرد شگری قرار دارد.)Wang & Pei,2014:463( .
درواقع مراکز شهری به علت دارا بودن جاذبههای تاریخی و فرهنگی ،غالباً مقا صد گرد شگری مهمی مح سون می شوند.
شهرها با جاذبههای متنوع شامل :موزهها ،بناهای یادبود ،سالنهای تئاتر ،استادیومهای ورزشی ،پارکها ،شهربازی ،مراکز
خرید ،مناطق با معماری تاریخی و مکان هایی مربوط به حوادف مهم یا افراد م شهور ،جاذن گرد شگران ب سیاری ه ستند
(عبوری و ر ضایی راد .)8 :1393،اهمیت گرد شگری شهری در سطر بینالمللی به حدی ا ست که شهرداران در را ستای
توسعه این نوع از گردشگری با یکدیگر رقابت میکنند.
در اقت صادهای درحالتو سعه مانند ایران ،اهمیت تو سعه گرد شگری ازآنجهت ا ست که موجب تحرک و پویایی اقت صاد
نواحی حاشــیهای و پیشــرفت جوامع محلی بهویژه در عرصــه توســعه فرصــتهای شــغلی و درآمدی میشــود (ضــیایی و
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همکاران .)84 :1393،تو سعه این صنعت فرایند پیچیدهای ا ست که عوامل بینالمللی و ملی و گروههای درگیر با سیا ست
دولت ،برنامه ریزان و قانونگذاران را در برمیگیرد (تقوایی و همکاران .)31 :1391،بیشــترین ســهم توســعه گردشــگری
متکی بر جاذبهها و فعالیتهایی ا ست که به محی طبیعی ،میراف تاریخی و الگوهای فرهنگی مناطق گرد شگری مربوط
میشوند .بنابراین اگر این منابع ضایع یا نابود شوند ،مناطق گردشگری نمیتوانند گردشگران را جلب کنند و بالطبع صنعت
گردشگری موفق نخواهد شد (رکنالدین افتخاری و همکاران .)3 :1389،توسعه گردشگری نیازمند ایجاد زیرساختهایی
مانند حملونقل ،م سکن ،سی ستم های بازاریابی ،سرگرمی و توسعه فضاهای گرد شگری است و آن پایه و اساس صنعت
گرد شگری ا ست ( .)Williams,1998:3ریچاردز1و ویل سون2در سال  2006چهار ا ستراتژی برای تو سعه گرد شگری
شهرها ارائه دادهاند)Rogerson,2006:149( :
 راهبرد اول ساخت و ایجاد نشانههای جدید با مقیاس بزرگ است که این راهبرد باعم می شود شهرها به یک نماد
و سمبل در گردشگری تبدیل شوند.
 راهبرد دوم برگزاری رویدادهای بزرگ و همچنین برگزاری نمایشـــگاهها اســـت که این راهبرد ،مزیّت رقابتی برای
شهرها ایجاد میکند.
 راهبرد ســوم شــامل بازســازی شــهری اســت .در این راهبرد مزیّتهای شــهر در زمینههای مختلف مانند ورزش،
فرهنگ ،هنر و ...شناساییشده و شهر با تأکید بر یک موضوع خاص بازسازی میشود.
 راهبرد چهارم شناسایی میراف تاریخی و فرهنگی است تا شهر بر اساس آن توسعه یابد.
رویکرد کیفیت فضا

رویکرد و دیدگاهی که پژوهش بر مبنای آن انجام می شود ،رویکرد کیفیت محی و فضا است .درواقع یکی از دغدغههای
اصلی اندیشمندان عرصه های مختلف اجتماعی ،اقتصادی و شهری ،موضوع کیفیت محی و فضا است .در این چارچون
همواره اندیشمندان در پی کشف چگونگی ارتقاء کیفیت محی در فضاهای شهری به پژوهش پرداخته و نظریههایی را در
این بان مطرح مینمایند .کیفیت محی عبارت اســت از شــرای اجتماعی ــــــ فرهنگی و کالبدی محی شــهری که
ن شان دهنده میزان ر ضایت یا عدم ر ضایت شهروندان از محی

شهری ا ست (کاکاوند و همکاران .)103 :1392،در این

زمینه ،حفظ کیفیت محیطی یا فضایی ،یکی از مهمترین اصول برنامهریزی شهری است که هدف از آن افزایش مطلوبیت
فضــاهای کالبدی برای کار ،زندگی ،گردش و عملکردهای اجتماعی ،اقتصــادی و فرهنگی اســت (خاکزند و آقابزرگی،
 .)132 :1393در همین زمینه طبق مطالعات انجامگرفته توس  PPSبر روی بیش از  1000قطعه فضای عمومی شهری
در کشورهای مختلف دنیا ،چهار عامل اساسی شامل «دسترسی و ارتباطات ،آسایش و تصویر ذهنی ،کاربریها و فعالیتها
و اجتماعی بودن» برای سنجش مطلوبیت فضاهای عمومی شهری مطرحشدهاند که به دلیل اهمیت و ارزششان «عوامل
کلیدی» نامیده شدهاند .از صاحبنظرانی که در زمینه معیارها و اصول کیفیتهای محی و فضا مطالعاتی را انجام دادهاند
میتوان به یان بنتلی ،جین جیکوبز ،متیو کرمونا وکوین لینچ اشــاره کرد .خالصــه نظرات این افراد در جدول شــماره ،1
ارائهشده است.

1. Richards
2. Wilson
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جدول شماره .1معیارها و اصول کیفیتهای فضایی از دیدگاه صاحبنظران
نظریهپرداز
جین جیکوبز

یان بنت لی
متیو کرمونا
کوین لینچ

اصول پیشنهادی
ملحوظ داشــتن فعالیتهای مناســب پیش از توجه به نظم بصــری  /نفوذپذیری  /اســتفاده از
کاربریهای مختل  /اختالط اجتماعی  /انعطافپذیری  /خوانایی  /تناسبات بصری  /پایداری
 /کارایی
نفوذپذیری  /خوانایی  /گوناگونی  /انعطافپذیری  /تناسبات بصری /غنای حسی  /رنگ تعلق
د ستر سی  /ایمنی  /اختالط کاربری  /همه شمولی  /ف ضای همگانی  /مدیریت زمانی  /نرم
فضا و سخت فضا
سرزندگی ،معنی ،سازگاری ،دسترسی ،نظارت و اختیار ،کارایی ،عدالت

مأخذ
رفیعیان و همکاران1391 ،

بنتلی و همکاران1386 ،
علیمردانی و همکاران1394 ،
لینچ1384 ،

نگرشهای ســنتی برای ارزیابی کیفیت ،مشــخصــههای کاال یا خدمت را معیار کیفیت تعریف میکردند .ولی در نگرش
جدید مدیریتی ،کیفیت بهعنوان رضایتمندی و خواسته مشتری تعریف شده است (حسینی و سازور .)122 :1390،در این
زمینه ،مشــتریان یا دریافتکنندگان خدمت ،کیفیت خدمت را با مقایســه انتظارات و ادراک خود از خدمات دریافت شــده
ارزیابی میکنند .رضایت گردشگران باعم می شود تا این احساس رضایت در تمایل آنان به بازگشت و تداوم مسافرت به
مق صد ،از یک سو و ت شویق و ترغیب دو ستان و آ شنایان به دیدار از شهر مق صد مؤثر واقع شود و بهاینترتیب موجبات
تداوم پایداری گردشــگری و رونق اقتصــادی در منطقه موردنظر شــود (نصــیریهندهخاله و گنجی .)123 :1397،در این
چارچون برای سنجش و ارزیابی کیفیت ف ضاهای گرد شگری شاخ های مختلفی در پژوهشهای پی شین معرفی شده
است .نتایپ مطالعات نگارندگان در رابطه با این شاخ ها در جدول شماره  ،2ارائه شده است .درنهایت برای جمعبندی از
مطالعات بخش نظری پژوهش ،مدل مفهومی پژوهش در شکل شماره  ،1ارائهشده است.
جدول شماره  .2شاخصهای سنجش کیفیت فضاهای گردشگری در پژوهشهای پیشین
عنوان و مأخذ پژوهش
سنجش رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات شهری با
استفاده از مدل کائو (نصیریهندهخاله و گنجی)1397 ،
شهر و گردشگری ()Hall, 2009
بهبود کیف یت خد مات گردشـــگری شـــهر یزد از د ید گاه
گردشگران خارجی (حسینی و سازور)1390 ،
مدیریت گرد شگری شهری با تأکید بر برنامهریزی ف ضاهای
شهری جاذن گردشگر (تقوایی و صفرآبادی)1390 ،
برر سی و شناخت توانهای بازار ا صفهان در جذن گرد شگر
(شکویی و همکاران)1385 ،
نقش عوامل اجتماعی گردشـــگری در توســـعه گردشـــگری
شهری (وارثی و صفرآبادی)1393 ،

بررسی و ارزیابی سایتهای گردشگری شهری (حاتمی نژاد و
همکاران)1393 ،
ارزیابی و اولویتبندی جاذبههای اکوتوریسم (رحیمی و رنجبر
دستنانی)1391 ،
معماری گردشـــگری و تأثیر آن بر جذن گردشـــگر در ایران
()Farshidfar & Pourkhiz, 2014

معیارها و شاخ های موردمطالعه
شرای زیستمحیطی ،قابلیت دسترسی ،تأسیسات اقامتی ،زیبایی محی  ،برپایی
نمایشــگاه هنر و صــنایعدســتی ،عالئم راهنمایی ،آرامش فضــا ،تنوع فعالیتی،
تفریحات سالم شبانه،
فعالیتهای متنوع ،امکانات فرهنگی ،پارک و فضـــای ســـبز ،امکانات ورزشـــی،
فعالیتهای شبانه ،امنیت ،پارکینگ ،نقشه و راهنمای سفر ،امکانات خرید.
زی بایی های طبیعی ،اطال عات ،مه ماننوازی ،قی مت های عادال نه ،ب هداشـــت،
امکانات ،تدارکات ،غذا ،امنیت.
امکانات تفریحی ،زیر ساختهای ارتباطی ،امکانات حملونقل ،خدمات بهدا شتی،
امنیت ،طرحهای اجرایی.
وضــعیت اطالعرســانی و تبلیغات ،مراکز پذیرایی ،نمادهای اطالعاتی و راهنمایی،
ساعت کار ،کنترل بر قیمت اجناس ،رفتار فروشندگان ،وضعیت ترافیکی.
هزینههای ورودی اماکن گرد شگری ،هزینه مواد غذایی ،کیفیت حملونقل شهر،
کیفیت اطالعرســانی مراکز گردشــگری ،کیفیت محل اقامت ،رعایت پاکیزگی و
نظافت ،زیبایی محی  ،فرهنگ ســاکنان ،نورپردازی ،نیروی انســانی آموزشدیده،
رفتار پرسنل ،امنیت.
فاصله از پایانهها ،فاصله از بزرگراهها و جادههای اصلی ،فاصله از میدانها شهری،
فاصله از هتلها ،فاصله از فضای سبز ،تنوع جاذبهها ،سطر جذابیت.
ویژگیهای طبیعی ،وضــعیت بصــری ،خدمات بهداشــتی و درمانی ،تجهیزات و
خدمات ،نوع راه دسترسی ،وضعیت مراکز پذیرایی،
معماری فضــا ،چشــمانداز فضــا ،دســترســی به ســایت گردشــگری ،هزینههای
گردشگری ،امکانات تفریحی،

تحلیلی بر اولویتهای اجرایی در ارتقاء کیفیت فضاهای گردشگری شهری...
مکانیابی سایتهای گردشگری شهر بندرعباس جهت ایجاد
فضاهای توریستی (بجگان و همکاران)1393 ،
تفکر سیستمی مبتنی بر مدل خاکستری برای ارزیابی پایداری
گردشگری ()Wang & Pei, 2014
ارزیابی کیفیتهای مؤثر بر گرد شگری شهری (قلعهنویی و
بهرامی)1393 ،
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تأســـیســـات خدماتی و رفاهی ،راه های ارتباطی و حملونقل ،مراکز اقامتی و
پذیرایی،
مقیاس منابع گردشـــگری ،ارزش تاریخ و فرهنگ منابع گردشـــگری ،برگزاری
نمای شگاه ،مراکز خرید ،امکانات پذیرایی ،فرهنگ جامعه میزبان ،پو شش گیاهی و
فضای سبز فضای گردشگری
اختالط کاربری و فعالیت ،قابلیت دسترسی ،آسایش و راحتی ،تنوع کالبدی ،امنیت
و ایمنی ،آسایش اقلیمی ،پیاده مداری ،خوانایی ،غنای حسی ،محصوریت

شکل شماره  .1مدل مفهومی تحقیق

روش پژوهش
با توجه به ماهیت پژوهش و اهداف موردنظر ،پژوهش حاضـــر از نوع کاربردی بوده و روش انجام پژوهش توصـــیفی ـ
تحلیلی ا ست .برای جمعآوری اطالعات و دادههای موردنیاز از مطالعات ا سنادی و همچنین از تکنیک پر س شنامه ا ستفاده
میشود .هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی اولویتهای اجرایی در فضاهای گردشگری شهر یزد در راستای ارتقاء
کیفیت این فضاها است .در این راستا اولویتهای اجرایی شامل شاخ هایی میشود که در شرای فعلی وضعیت مناسبی
نداشــته و درعینحال از اهمیت و وزن نســبی باالیی برخوردار هســتند .بر این اســاس پژوهش در طی مراحل زیر انجام
میشود:
مرحله اول :شناسایی معیارها و شاخ های مؤثر در کیفیت فضاهای گردشگری (جدول )3
مرحله دوم :طراحی پرسشنامه برای گردشگران و ارزیابی وضعیت هر یک از شاخ ها در شرای فعلی
مرحله سوم :طراحی پرسشنامه کارشناسان و تعیین وزن نسبی شاخ

ها با استفاده از مدل AHP

مرحله چهارم :تحلیل دوبعدی (وضعیت موجود و میزان اهمیت) و تعیین اولویتهای اجرایی
جدول شماره  .3شاخصهای تأثیرگذار بر کیفیت فضاها گردشگری
عملکردی

زیرساختی

 عرضه و توزیع
صنایعدستی در فضاها
 فضای مناسب برای بازی
کودکان
 تأسیسات اقامتی
 تفریحات سالم شبانه

 قابلیت دسترسی به فضا
 امکان توقف اتومبیل
 فاصله از راههای اصلی
 فاصله از پایانهها
 فاصله از هتل و اقامتگاهها
 فاصله تا مراکز اصلی

کالبدی ـ محیطی
 نورپردازی مناسب در
فضاهای گردشگری
 جذابیت و تنوع کالبدی
 پوشش گیاهی
 آسایش اقلیمی
 زیبایی محی

ادراکی
 خوانایی فضا
 سرزندگی فضای
گردشگری
 آسایش و راحتی
 نشاط و سرگرمی
 جذابیت فضا

مدیریتی
 رفتار کارکنان
 تبلیغات و معرفی فضاها
 ساعت کار
 کنترل بر قیمت اجناس
 هزینههای ورودی اماکن
گردشگری
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 امکانات ورزشی
 امکانات خرید
 فعالیتهای متنوع
 مراکز پذیرایی

فصلنامه گردشگری شهری ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،3پاییز 1398
خرید و بازار شهر

 نظافت و پاکیزگی محی

 مهماننوازی و فرهنگ
جامعه میزبان
 ایمنی و امنیت

 نیروی انسانی آموزشدیده
 کیفیت عالئم راهنمایی

الزم به ذکر است در مرحله دوم از پژوهش پس از طراحی پرسشنامه ،به بررسی روایی پرسشنامه اقدام شد .اعتبار یا روایی
پر س شنامه به این سؤال پا سخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خ صی صه موردنظر را می سنجد .در این پژوهش
خ صی صه موردنظر کیفیت ف ضاهای گرد شگری شهر یزد ا ست .درواقع پس از تعیین شاخ ها و طراحی پر س شنامه ،این
پرسشنامه در اختیار کارشناسان و اساتید دانشگاهی قرار گرفت تا نویسندگان اطمینان حاصل نمایند که پرسشنامه برای
سنجش کیفیت فضاهای گردشگری شهر یزد از جامعیت کامل برخوردار است .در این فرایند برخی از شاخ ها و سؤاالت
حذف و با سؤاالت دیگر جایگزین شد .در یک پژوهش برای تکمیل پرسشنامهها باید به تعیین حجم جامعه آماری و اندازه
نمونه اقدام کرد .در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل گردشگران داخلی و خارجی شهر یزد است .با توجه به این موضوع
که آمار دقیقی از تعداد این گردشگران وجود ندارد ،جامعه آماری تحقیق نامحدود است .فرمول کوکران یکی از معتبرترین
روشها برای تعیین اندازه نمونه است.
n= (z^2 *p*q)/d^2
در این رابطه z ،مقدار متغیر نرمال با ســطر اطمینان  95درصــد برابر 1/96؛  pنســبت برخورداری از صــفت موردنظر و q

برابر با ) ،(1-pن سبت عدم برخورداری از صفت موردنظر میبا شد که  p=q=0/5در نظر گرفته شده ا ست و  dکه مقدار
اشــتباه مجاز (مقدار خطا) میباشــد 0/05 ،اســت .با توجه به فرمول کوکران زمانی که حجم جامعه آماری نامحدود باشــد،
حداکثر اندازه نمونه برابر با  386مورد می شود .بنابراین تعداد  400پرسشنامه بین گردشگران داخلی و خارجی در فضاهای
گردشــگری موردمطالعه توزیع شــد .درنهایت تعداد  390پرســشــنامه بدون خطا جمعآوری و تحلیل شــد .در گام بعدی به
بررسی پایایی پرسشنامه اقدام شد .درواقع میزان پایایی پرسشنامه سازگاری درونی سؤاالت پرسشنامه را نشان میدهد.
یکی از روش های معروف در زمینه بررسی پایی پرسشنامه ،محاسبه ضریب آلفای کرونباخ است .این ضریب مقداری بین
صفر تا یک را شامل می شود .در صورتی ضریب مذکور از  0/70بی شتر با شد میتوان گفت پر س شنامه از پایایی باالیی
برخوردار است .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ در نرمافزار  SPSSمحاسبهشده است .نتایپ بررسی نشان میدهد
که ضریب آلفا در پرسشنامه این تحقیق با  34شاخ

برابر با  0/79است که نشان از پایایی باال دارد.

محدوده مورد مطالعه
شهر یزد مرکز استان یزد در حاشیه کویرهای مرکزی و حاشیه شمالی رشتهکوههای شیرکوه واقع شده است شهر تاریخی
یزد یکی از بهترین شهرهای خشتی جهان است که همواره بهعنوان صاحب یکی از درخشانترین میرافهای فرهنگی در
ادوار مختلف تاریخی ایران مطرح بوده ا ست .در این پژوهش  15جاذبه گرد شگری این شهر موردبرر سی و ارزیابی قرار
میگیرند .شکل  ،2موقعیت جغرافیایی شهر یزد و همچنین جاذبههای گردشگری نمونه را نشان میدهد.
جدول شماره  .4جاذبههای گردشگری نمونه در شهر یزد
جاذبههای گردشگری
 .1آتشکده

 .2باغ دولتآباد

 .3مجموعه امیر چخماق

 .4مدرسه ضیائیه (زندان اسکندر)

 .5مسجد جامع کبیر

 .6بقعه سید رکنالدین

 .7بوستان ناجی

 .8موزه آن
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 .9کاروانسرای مشیرالممالک

 .10موزه آئینه و روشنایی

 .11امامزاده سیدجعفر

 .12برج و باروی یزد

 .13حمام خان

 .14ارگ حکومتی

 .15بازار مسگری

شکل شماره  .2موقعیت جغرافیایی شهر یزد و جاذبههای گردشگری نمونه

بحث و یافتهها
بررسی وضعیت شاخصها در شرایط فعلی

در مرحله اول از برر سی و تحلیل یافتههای پژوهش ،نتایپ برر سی و ضعیت شاخ ها تحلیل می شود .در این زمینه با
ا ستفاده از پر س شنامه و در قالب طیف لیکرت از پا سخدهندگان (گرد شگران داخلی و خارجی) خوا سته شد تا و ضعیت هر
شــاخ

را از  1تا  5نمره بدهند .نتایپ بررســیها و تعیین مجموع نمرات و نمره میانگین شــاخ ها در جدول شــماره 6

ارائه شده ا ست .بر ا ساس جدول شماره  ،5در بخش عملکردی ،شاخ
اول قرار دارد .در همین بخش شاخ

تأ سی سات اقامتی با نمره میانگین  3/65در رتبه

مراکز پذیرایی با نمره میانگین  2/21در رتبه هشتم قرار دارد .درواقع گردشگران از

وضعیت رستورانها و سیستم ارائه خوراک و غذا رضایت خیلی کم داشتهاند .در بخش ادراکی شاخ
میزبان نمره  4/73را کسب کرده است که در مجموع  34شاخ

مهماننوازی جامعه

باالترین امتیاز را به خود اختصاص داده است .نهایتاً در

شکل شماره  ،3و ضعیت هر یک از ابعاد پنپگانه مقای سه شده ا ست .بر ا ساس محا سبات انجام شده ،بعد ادراکی با نمره
میانگین  3/11رتبه اول و بعد زیرساختی با نمره  2/68رتبه پنجم را دارد .نمره نهایی وضعیت گردشگری نیز برابر با 2/85
برآورد شده است که نشان میدهد کیفیت فضاهای گردشگری شهر یزد پایینتر از حد متوس است.
جدول شماره  .5بررسی نمره میانگین شاخصهای تأثیرگذار بر کیفیت فضاهای گردشگری در شهر یزد از دیدگاه گردشگران
شاخ های عملکردی
عرضه و توزیع صنایعدستی در فضاها
فضای مناسب برای بازی کودکان
تأسیسات اقامتی
تفریحات سالم شبانه
امکانات ورزشی
امکانات خرید
فعالیتهای متنوع
مراکز پذیرایی

مجموع نمرات
1189
1034
1310
994
958
1164
978
861

میانگین
3/05
2/65
3/36
2/55
2/46
2/98
2/51
2/21

شاخ های ادراکی
خوانایی فضا
سرزندگی فضای گردشگری
آسایش و راحتی
نشاط و سرگرمی
جذابیت فضا
مهماننوازی جامعه میزبان
ایمنی و امنیت

مجموع نمرات
975
1215
1273
1019
901
1611
1470

میانگین
2/5
3/12
3/26
2/61
2/31
4/13
3/77
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شاخ های زیرساختی
قابلیت دسترسی به فضا
امکان توقف اتومبیل
فاصله از راههای اصلی
فاصله از پایانهها
فاصله از هتل و اقامتگاهها
فاصله تا مراکز اصلی خرید و بازار شهر
شاخ مدیریتی
رفتار کارکنان
تبلیغات و معرفی فضاها
ساعت کار اماکن گردشگری

مجموع نمرات
985
865
1303
946
957
1207
مجموع نمرات
1208

میانگین
2/53
2/22
3/34
2/43
2/45
3/09
میانگین
3/1

999
873

2/56
2/24

شاخ های محیطی
نورپردازی فضاهای گردشگری
جذابیت و تنوع کالبدی
پوشش گیاهی
آسایش اقلیمی
زیبایی محی
نظافت و پاکیزگی محی
شاخ
هــزیــنــههــای ورودی امــاکــن
گردشگری
نیروی انسانی آموزشدیده
کیفیت عالئم راهنمایی
کنترل بر قیمت اجناس

مجموع نمرات
1198
874
1139
892
1476
1373
مجموع نمرات
1339

میانگین
3/07
2/24
2/92
2/29
3/78
3/53
میانگین
3/43

963
929
881

2/47
2/38
2/26

عملکردی
2.72
مدیریتی2.76

3.11ادراکی

2.68 2.97
زیرساختی
محیطی
شکل شماره .3مقایسه نمره میانگین ابعاد پنجگانه

بررسی میزان اهمیت و وزن نسبی شاخصها

در مرحله دوم از برر سی و تحلیل یافتههای پژوهش ،وزن ن سبی معیارها و شاخ های پژوهش تعیین می شود .در این
زمینه مدل  AHPاستفاده شده است .بر اساس نتایپ بهدستآمده معیار عملکردی نسبت به سایر معیارها از اهمیت و وزن
ن سبی بی شتری در ارتقاء کیفیت ف ضاهای گرد شگری برخوردار ا ست .در رتبه دوم نیز معیار مدیریت قرار دارد .معیارهای
محیطی ،زیرساختی و ادراکی به ترتیب در رتبههای سوم ،چهارم و پنجم قرار دارند (شکل .)4
2018-10-28 12:03:34 AM
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Model Name: Yazd_Tourism
Priorities with respect to:
Goal: Yazd_Tourism

.087
.316
.291
.179
.126

Perceptual
Functional
Management
Environmental
Infrastructure
Inconsistency = 0.02
with 0 missing judgments.

شکل شماره  .4وزن نسبی معیارهای اصلی پژوهش

در جدول شــماره  6نیز نتایپ بررســی وزن نســبی هر یک از شــاخ ها تعیینشــده اســت .مطابق با این جدول در بعد
عملکردی ،تأ سی سات اقامتی با وزن ن سبی  0/262در رتبه اول قرار دارد .در بعد ادراکی شاخ
وزن ن سبی یعنی  0/235را ک سب کرده ا ست .در بعد زیر ساختی شاخ
بیشترین اهمیت را دارد .در بعد کالبدی ــــ محیطی ،شاخ
است .نهایتاً در بعد مدیریتی ،شاخ

ایمنی و امنیت باالترین

قابلیت د ستر سی به ف ضا با وزن ن سبی 0/271

آسایش اقلیمی وزن نسبی  0/292و رتبه اول را کسب کرده

تبلیغات و معرفی فضا با وزن نسبی  0/242رتبه اول و باالترین اهمیت را دارد.
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جدول شماره  .6بررسی وزن نسبی شاخصهای تأثیرگذار بر کیفیت فضاهای گردشگری در شهر یزد از دیدگاه کارشناسان
عملکردی
ک ی فیــت عرضــــه و توز یع
صنایعدستی ()0/087
فضـــای مناســـب برای بازی
کودکان ()0/055
تأسیسات اقامتی ()0/262
تفریحات سالم شبانه ()0/07
امکانات ورزشی ()0/046
امکانات خرید ()0/117
فعالیتهای متنوع ()0/142
مراکز پذیرایی ()0/221

ادراکی
خوانایی فضا ()0/078
سرزندگی فضا ()0/097
آسایش و راحتی ()0/122
نشاط و سرگرمی ()0/116
جذابیت فضا ()0/148
مه ماننوازی جام عه میز بان
()0/205
ایمنی و امنیت ()0/235

زیرساختی
قابلیت دســـترســـی به فضـــا
()0/271
امکان توقف اتومبیل ()0/209
فاصـــ له از راه های اصـــلی
()0/082
فاصله از پایانهها ()0/088
فاصـــله از هتل و اقامتگاه ها
()0/151
فا صله تا مراکز ا صلی خرید و
بازار شهر ()0/199

محیطی
نورپردازی فضاهای گردشگری
()0/141
جــذا بیــت و ت نوع کــا لبــدی
()0/149
پوشش گیاهی ()0/108
آسایش اقلیمی ()0/292
زیبایی محی ()0/137
نظــافــت و پــاکیزگی محی
()0/172

مدیریتی
رفتار کارکنان ()0/086
تبلیغــات و معرفی فضــــاهــا
()0/242
ســاعت کار اماکن گردشــگری
()0/057
هز ینــههــای ورودی امــا کن
گردشگری ()0/114
نیروی انســــانی آموزشد یده
()0/179
ک ی فیــت عال ئم را ه نمــا یی
()0/202
ک ن ترل بر ق یمــت ا جنــاس
()0/122

تحلیل دوبعدی و تعیین اولویتهای اجرایی

هدف اصلی از انجام این پژوهش تعیین اولویتهای اجرایی برای ارتقاء کیفیت فضاهای گردشگری شهر یزد است .در این
راستا  34شاخ

در پنپ بعد انتخان و سپس وضعیت فعلی شاخ ها و همچنین اهمیت نسبی این شاخ ها تعیین شد.

در این مرحله اولویتهای اجرایی تعیین میشود .درواقع شاخ ها از دو بعد رتبهبندی میشوند .در بعد اول بر اساس نمره
میانگین و در بعد دوم ازلحاظ وزن ن سبی در رتبههای اول تا نهم د ستهبندی می شوند .نهایتاً شاخ هایی که از اهمیت
باالیی برخوردار بوده و همچنین در شرای فعالی و ضعیت منا سبی ندارند ،بهعنوان اولویتهای اجرایی تعیین خواهند شد.
نمودار شــماتیک تحلیل دوبعدی در شــکل زیر نشــان دادهشــده اســت .همانگونه که مشــاهده میشــود در محور افقی
شاخ هایی که در و ضعیت فعلی پایینترین میانگین را دارند ،رتبه باالتری برای اجرا دارند .همچنین در محور عمودی،
با افزایش وزن ن سبی رتبه شاخ ها افزایش پیدا میکند .بر ا ساس این نمودار ،شاخ ها را میتوان در پنپ ناحیه ن شان
داد .در ناحیه اول شاخ هایی قرار دارند که از اهمیت و وزن ن سبی باالیی برخوردار بوده و درعینحال در شرای فعلی
ازنظر گردشــگران داخلی و خارجی وضــعیت مناســبی ندارند .شــاخ های این ناحیه بهعنوان اولویتهای اجرایی تعیین
میشوند.

شکل شماره . 5الگوی شماتیک تحلیل دوبعدی و شناسایی اولویتهای اجرایی

جدول شماره  ،7درجه اهمیت هر یک از شاخ ها در شرای فعلی و همچنین رتبه وزنی این شاخ ها را نشان میدهد.
درجه اهمیت بر ا ساس نمره میانگین و رتبه وزنی بر ا ساس وزن ن سبی هر شاخ

تعیین شده ا ست .در این چارچون
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شاخ هایی که نمره میانگین پایینتری داشتند درجه اهمیت باالتر و از سوی دیگر شاخ هایی که وزن نسبی باالتری
داشتند ،رتبه باالتری نیز گرفتند.
جدول شماره . 7بررسی درجه اهمیت و رتبه وزنی شاخصهای پژوهش
درجه اهمیت در
شرای فعلی
5

رتبه
وزنی
3

شاخ های عملکردی

6

1

سرزندگی فضای گردشگری ()P2

3
7
8
5
7
9
درجــه اهمیــت در
شرای فعلی
7

9
2
1
5
7
8
رتـــبـــه
وزنی
9

آسایش و راحتی ()P3
نشاط و سرگرمی ()P4
جذابیت فضا ()P5
مهماننوازی جامعه میزبان ()P6
ایمنی و امنیت ()P7

امکان توقف اتومبیل ()I2
فاصله از راههای اصلی ()I3
فاصله از پایانهها ()I4
فاصله از هتل و اقامتگاهها ()I5
فا صله تا مراکز ا صلی خرید و بازار شهر
()I6

9
3
8
8
4

9
3
3
8
7

شاخ های مدیریتی

درجه اهمیت در
شرای فعلی
4

رتبه
وزنی
3

7
9

8
2

عر ضه و توزیع صنایعد ستی در ف ضاها
()F1
فضـــای مناســـب برای بازی کودکان
()F2
تأسیسات اقامتی ()F3
تفریحات سالم شبانه ()F4
امکانات ورزشی ()F5
امکانات خرید ()F6
فعالیتهای متنوع ()F7
مراکز پذیرایی ()F8
شاخ های زیرساختی
قابلیت دسترسی به فضا ()I1

رفتار کارکنان ()M1
تبلیغات و معرفی فضاها ()M2
ساعت کار اماکن گردشگری ()M3

شاخ های ادراکی

درجه اهمیت در
شرای فعلی
8

2

4

4

3
6
8
1
2

5
5
7
8
8

درجــه اهمیــت در
شرای فعلی
4

رتبه وزنی
6

9
5
8
2
2

7
4
9
6
7

درجه اهمیت در
شرای فعلی
2

رتبه وزنی
4

8
9
8

6
6
5

خوانایی فضا ()P1

شاخ های محیطی
نورپردازی فضــاهای گردشــگری
()E1
جذابیت و تنوع کالبدی ()E2
پوشش گیاهی ()E3
آسایش اقلیمی ()E4
زیبایی محی ()E5
نظافت و پاکیزگی محی ()E6
شاخ
هــزیــنــههــای ورودی امــاکــن
گردشگری ()M4
نیروی انسانی آموزشدیده ()M5
کیفیت عالئم راهنمایی ()M6
کنترل بر قیمت اجناس ()M7

رتبه وزنی

پس از تعیین درجه اهمیت و رتبه وزنی ،شاخ ها به صورت دوبعدی تحلیل شدند .نتایپ این تحلیل در شکل شماره ،6
ارائهشده است .مطابق با این شکل 34 ،شاخ

را میتوان در  4ناحیه دستهبندی کرد .بر اساس الگوی شماتیک ارائهشده

در شکل شماره  ،5در ناحیه شماره ( ،4شاخ هایی با درجه اهمیت و رتبه وزنی پایین) هیچ شاخصی قرار ندارد .در ناحیه
اول تعداد  12شــاخ  ،در ناحیه دوم تعداد  5شــاخ  ،در ناحیه ســوم تعداد  6شــاخ
شاخ

قرار دارند.

و نهایتاً در ناحیه پنجم تعداد 11
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شکل شماره  .6تحلیل دوبعدی شاخصهای پژوهش

در جدول شماره  ،8شاخ های هر ناحیه معرفی شده ا ست .در ناحیه اول شاخ هایی قرار دارند که در شرای فعلی از
درجه اهمیت باالتری برخوردار هستند .به عبارتی این شاخ ها بر اساس نظرات گردشگران نمره میانگین کمتری داشته
و ازنظر کار شنا سان اهمیت و وزن ن سبی باالیی دارند .بر این ا ساس ،شاخ های ناحیه اول بهعنوان اولویتهای اجرایی
در را ستای ارتقاء کیفیت فضاهای گرد شگری یزد تعیین می شوند .در این ناحیه شاخ هایی مانند مراکز پذیرایی ،قابلیت
د ستر سی به ف ضا ،امکان توقف اتومبیل ،جذابیت و تنوع کالبدی ،آ سایش اقلیمی ،فا صله از هتل و اقامتگاهها ،تبلیغات و
معرفی ف ضاها ،نیروی ان سانی آموزشدیده و کیفیت عالئم راهنمایی قرار دارند .در ادامه به ترتیب شاخ های موجود در
نواحی سه ،پنپ و دو اولویتهای دوم تا چهارم را تشکیل میدهند.
جدول شماره . 8دستهبندی شاخصهای پژوهش بر اساس نواحی تحلیل دوبعدی
ناحیه
ناحیه اول

ناحیه دوم
ناحیه سوم
ناحیه پنجم

شاخ
جذابیت فضــا ،فعالیتهای متنوع ،مراکز پذیرایی ،قابلیت دســترســی به فضــا ،امکان توقف اتومبیل ،جذابیت و تنوع کالبدی ،آســایش
اقلیمی ،فاصــله از هتل و اقامتگاهها ،تبلیغات و معرفی فضــاها ،نیروی انســانی آموزشدیده ،کیفیت عالئم راهنمایی ،کنترل بر قیمت
اجناس.
تأسیسات اقامتی ،مهمان نوازی جامعه میزبان ،ایمنی و امنیت ،فاصله تا مراکز اصلی خرید و بازار شهر ،نظافت و پاکیزگی محی .
خوانایی فضــا ،فضــای مناســب برای بازی کودکان ،تفریحات ســالم شــبانه ،امکانات ورزشــی ،فاصــله از پایانهها ،ســاعت کار اماکن
گردشگری.
عر ضه و توزیع صنایع د ستی در ف ضاها ،سرزندگی ف ضای گرد شگری ،آ سایش و راحتی ،ن شاط و سرگرمی ،امکانات خرید ،نورپردازی
فضاهای گردشگری ،فاصله از راههای اصلی ،پوشش گیاهی ،زیبایی محی  ،رفتار کارکنان ،هزینههای ورودی اماکن گردشگری.

نتیجهگیری
امروزه گردشگری بهعنوان یک نیروی پیشران در توسعه اقتصادی شهرها عمل میکند .بسیاری از شهرها در دنیا از مسیر
گرد شگری ،رکود اقت صادی را پ شت سر گذا شتهاند .درواقع گرد شگری یکی از پدیدههای جهانی ا ست که ترکیب ویژه و
منحصربهفردی از امور اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را نشان میدهد .درواقع در موضوع گردشگری با ترکیب متنوعی از
فرهنگ جامعه میزبان و جامعه میهمان مواجه ه ستیم که پیامد آن تو سعه اقت صادی و ا شتغالزایی ا ست .م سئلهای که در
اینجا اهمیت دارد ،میزان ر ضایتمندی گرد شگران از کیفیت جاذبهها و ف ضاهای گرد شگری ا ست .م سئلهای که میتواند
تو سعه گرد شگری را با شدت ب سیار باالیی تحت تأثیر قرار دهد .درواقع کیفیت مو ضوعی ا ست که امروزه در مطالعات
بسیاری از پژوهشگران حوزههای مختلف مورد ارزیابی قرار میگیرد .در این پژوهش نیز کیفیت فضاهای گردشگری شهر
یزد موردبرر سی قرار گرفت .در این را ستا  15جاذبه گرد شگری بهعنوان نمونه انتخان و در ادامه کیفیت این جاذبهها بر
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اساس  34شاخ

فصلنامه گردشگری شهری ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،3پاییز 1398

در پنپ بعد (عملکردی ،ادراکی ،زیرساختی ،محیطی و مدیریتی) با استفاده از تکنیک پرسشنامه و مدل

 AHPو تحلیلهای دوبعدی ارزیابی و درنهایت اولویتهای اجرایی مشخ
پژوهش ،در بخش عملکردی شاخ
دارد .در همین بخش شاخ

شدند .بر اساس مطالعات انجام شده در این

تأ سی سات اقامتی با نمره میانگین  3/65ن سبت به سایر شاخ ها و ضعیت بهتری

مراکز پذیرایی با نمره میانگین  2/21از کیفیت پایینی برخوردار ا ست .درواقع گرد شگران از

وضعیت رستورانها و سیستم ارائه خوراک و غذا رضایت خیلی کم داشتهاند .در بخش ادراکی شاخ
میزبان نمره  4/73را کسب کرده است که در مجموع  34شاخ

مهماننوازی جامعه

باالترین امتیاز را به خود اختصاص داده است .بر اساس

نتایپ بهدستآمده از پرسشنامهها ،بعد ادراکی با نمره میانگین  3/11رتبه اول و بعد زیرساختی با نمره  2/68رتبه پنجم را
دارد .نمره نهایی و ضعیت گرد شگری در شهر یزد برابر با  2/85برآورد شده ا ست که ن شان میدهد کیفیت ف ضاهای
گردشگری شهر یزد پایینتر از حد متوس است .نتایپ پژوهش نشان میدهد که در شهر تاریخی یزد که اخیراً نیز به ثبت
سـازمان یونسـکو درآمده اسـت ،کیفیت فضـاها و جاذبههای گردشـگری از دید گردشـگران داخلی و خارجی از وضـعیت
مناسبی برخوردار نیست .این در حالی است که در بسیاری کشورها که از کمترین آثار تاریخی و فرهنگی برخوردار هستند،
بی شترین ا ستفاده می شود .درواقع در شهرهایی مانند یزد که هویت و تمدنی ب سیار قوی دارد ،گرد شگری میتواند م سیر
توسعه اقتصادی شهر را تعیین کند .در این زمینه مدیران شهری تاکنون خیلی ساده با این موضوع برخورد کردهاند .از دید
گردشگران فضاهای گرد شگری شهر یزد از تنوع زیادی برخوردار نی ستند .خدمات به شکل صحیر ارائه نمی شود .مراکز
پذیرای ی منا سبی در سطر شهر وجود ندارد .اقلیم گرم و خ شک شهر یزد در مدیریت ،برنامهریزی و طراحی ف ضاهای
گردشگری موردتوجه قرار نگرفته و در ماههای گرم و یا سرد سال آسایش اقلیمی برای گردشگران وجود ندارد .حملونقل
عمومی شهر بسیار ضعیف عمل میکند .بنابراین در این مرحله الزم است تا در سیاستهای گردشگری این شهر بازبینی
به عمل آید .در این بازبینی باید اهدافی همچون ،افزایش تعداد گردشـــگران داخلی و خارجی ،افزایش انگیزههای ســـفر،
بهرهگیری از روشهای نوین تبلیغات و بازاریابی ،و درنهایت افزایش رضایت گردشگران باید از اهداف اصلی سیا ستهای
سازمانها و مدیران م سئول با شد .درمجموع آنکه ،بهبود کیفیت ف ضاهای گرد شگری باید در د ستور کار قرار بگیرد .اگر
شهر یزد دارای چشمانداز گردشگری باشد و متکی بر تواناییها و پتانسیلهای گردشگری توسعه یابد ،میتواند بیشترین
تو سعه اقت صادی را تجربه کند .رقابت و تو سعه اقت صادی تنها در احداف کارخانهها و صنایع نهفته نی ست ،بلکه باید بر
مزیتهای ن سبی تمرکز کرد .تمرکز بر تواناییها و مزیتهای ن سبی مو ضوعی ا ست که در طرحها و برنامههای شهری
جایگاهی ندارد .یک الگوی ثابت برای برنامهریزی (طرح جامع و تف صیلی) در شهرها تدوین شده که فاقد انعطافپذیری
ا ست .طرح جامع گرد شگری نیز جایگاه م شخ صی ندارد .در این زمینه الزم ا ست تا تهیه طرحهای ویژه گرد شگری در
دستور کار تمام شهرها تاریخی و با هویت همچون یزد باشد .بر اساس نتایپ پژوهش انجام شده اولویتهای اجرایی برای
توسعه گردشگری در شهر یزد و بهبود کیفیت جاذبههای گردشگری به شرح زیر است:
 ایجاد فعالیتهای متنوع و ارتقاء جذابیت فضاهای گردشگری و همچنین بهبود جذابیت و تنوع کالبدی؛
 افزایش کمیت و کیفیت مراکز پذیرایی و اقامتی؛
 بهبود حملونقل عمومی و افزایش قابلیت دسترسی به فضا و امکان توقف اتومبیل در فضاهای گردشگری؛
 بازطراحی فضاها و مکانهای گردشگری باهدف افزایش آسایش اقلیمی؛
 بهرهگیری از روشهای نوین در تبلیغات و معرفی فضاها.
منابع
 )1ا سدی ،علیر ضا و بیات ،نا صر ( )1396تحلیل محتوای کیفی گفتمان تو سعه گرد شگری ادبی در ایران ،ف صلنامه گرد شگری
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)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13
)14

)15

)16
)17
)18
)19

)20
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شهری ،بهار  ،1396سال  ،4شماره  ،1ص .1-14 .
المدر سی ،سید علی و عالئی ،سیده مه شید ( )1393سطربندی منابع گرد شگری شهر مهریز با رویکرد تو سعه پایدار ،اولین
کنفرانس ملی جغرافیا ،گردشگری ،منابع طبیعی و توسعه پایدار 30 ،بهمن  ،1393تهران ص .1-24 .
بجگان ،سیما؛ هادی ا صل ،فاطمه؛ صیقالنی ،پانته آ ( )1393مکانیابی سایتهای گرد شگری شهر بندرعباس جهت ایجاد
فضای توریستی ،گردشگری شهری ،زمستان  ،1393دوره  ،1شماره  ،1ص .113-126 .
بنتلی ،ای ین؛ الکک ،آلن؛ مورین ،پال؛ مکگلین ،سو؛ اسمیت ،گراهام ( )1386محی های پاسخده ،ترجمه مصطفی بهزادفر،
تهران :انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
تقوایی ،م سعود؛ وارثی ،حمیدر ضا؛ صفرآبادی ،اعظم ( )1391عوامل مؤثر در تو سعه گرد شگری شهری کرمان شاه ،جغرافیا،
فصلنامه انجمن جغرافیای ایران ،تابستان  ،1391سال  ،10شماره  ،32ص .27-47 .
تقوایی ،مســعود و صــفرآبادی ،اعظم ( )1390مدیریت گردشــگری شــهری با تأکید بر برنامهریزی فضــاهای جاذن گردشــگر،
برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی ،زمستان  ،1390شماره  ،9ص .185-210 .
حاتمی نژاد ،ح سین؛ اروجی ،ح سن؛ شکروی ،نگین؛ موالئی قلیچی ،محمود ( )1393برر سی و ارزیابی سایتهای گرد شگری
شهری :مطالعه موردی ،شهر ارومیه ،برنامهریزی و توسعه گردشگری شهری ،بهار  ،1393سال  ،3شماره  ،9ص .152-169 .
حسینی ،میرزاحسن و سازور ،اعظم ( )1390بهبود کیفیات خدمات گردشگری شهر یزد از دیدگاه گردشگران خارجی ،مطالعات
جهانگردی ،پاییز و زمستان  ،1390سال  ،7شماره  ،16ص .117-141 .
خاکزند ،مهدی و آقابزرگی ،کوروش ( )1393ســنجش مؤلفههای کیفیت فضــای شــهری با مقایســه تطبیقی رویکرد ایرانی ـ
اسالمی و غربی ،پژوهشهای معماری اسالمی ،بهار  ،1393سال اول ،شماره دوم ،ص .131-145 .
رحیمی ،داریوش و رنجبر د ستانی ،محمود ( )1391ارزیابی و اولویتبندی جاذبههای اکوتوری سم (رو ستاهای هدف گرد شگری
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