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  چکیده
 در که نواحی محیطی این کیفیت به توانمی جمله از که پذیردمی تأثیر گوناگونی هايمؤلفه از شهري نواحی در گردشگري توسعۀ

  مقاصد گردشگري محیطی کیفیت هاياخصش کرد. بنابراین بررسی اشاره است، مؤثر گردشگران و محلی ساکنان رضایتمندي

 نماید مشخص را شهرها محیط از آزردگی یا میزان رضایتمندي اساس بر را هامحیط این در موجود هايضعف و نیازها ها،توان تواندمی

 لذت با توام فراغتاوقات گذران و تفریح دنبال به گردشگري، ماهیت توجه به با گردشگران گردد زیرا محالت این پایداري متضمن و

باشند. هدف از انجام این  برخوردار محیطی کیفیت سطح باالترین از که هستند یافتن مقصدهایی بدنبال عمدتاً منظور، این براي باشند.می
جام باشد. از نظر هدف نوع تحقیق کاربردي و روش انپژوهش بررسی میزان نقش کیفیت محیطی مقاصد گردشگري شهرستان شوشتر می

 .شده است استفاده پرسشنامه) (ابزار میدانی و اسنادي روش دو از موردنیاز هايداده گردآوري منظورتحلیلی است. بهـ  ن توصیفیآ
و استفاده از  Excellهاي آماري توصیفی و استنباطی در محیط همچنین ابزار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده از روش

اي تک نمونه Tنتایج آزمون  باشد.باشد. جامعه آماري پژوهش دو گروه گردشگران و خانوارهاي شهري شوشتر مییم Spssافزار نرم
هاي کیفیت محیط شهرستان شوشتر از دیدگاه هر دو جامعه نمونه پژوهش باالتر از حد متوسط بوده و دهد که برخی از شاخصنشان می

) 191/3هاي گردشگري ()، جاذبه281/3محیطی()، کیفیت زیست562/3ساختاري(-یفیت عملکرديدر این میان بیشترین میانگین متعلق به ک
) بوده است. همچنین نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از این است که بیشترین همبستگی و رابطه مثبت 114/3و امنیت و آسایش (

وجود دارد. عالوه بر این  99/0و با سطح اطمینان  537/0ا ضریب ساختاري بـ  و معنادار بین شاخص توسعه پایدار و کیفیت عملکردي
هاي ابعاد، جاذبه در متوسط حد کمتر از میزان به مطالعه مورد محیطی منطقه کیفیت ابعاد سطح بودن پایین آزمون فریدمن نشان داد،

محیطی ساختاري وکیفیت زیستـ  ملکرديبعد کیفیت ع در متوسط حد از باالتر و گردشگري، امنیت آسایش، محیط اجتماعی و بصري
 باشد.می
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  مقدمه و بيان مسأله

  كه  باشدمي گردشگران مقصدهاي انتخاب در اساسي هايمالك و هاشاخص از يكي مناسب، محيطامروزه 

 در امروزه كه مهمي موضوع جهت، همين به .شود شامل را انسان رب محيط معنوي و مادي تأثيرات تمامي تواندمي

 پايدار توسعة اهداف چارچوب در گردشگري محيط كيفيت ارتقاء دارد، بسيار اهميت شهري نواحي براي ريزيبرنامه

 مديريت و مناسب هايزيرساخت و تسهيالت خدمات، طريق توسعة از كالن، مقياس در كه )Zabka, 2007: 8(است 

 ).Nunkoo, R. & Ramkissoon, 2008: 11(دارد ضرورت فراوان گردشگران، نيازهاي به پاسخگويي منظوربه آنها
 محيط از حفاظت و شهري پايدار توسعة نظير بايد اهدافي نيز گردشگري توان با شهري نواحي براي ريزيبرنامه لذا، در

 به كه عواملي به توجه محيطي، كيفيت خصوص در اين،بنابر .شود واقع موردتوجه محيطي كيفيت افزايش و طبيعي

زيرا ). 157: 1389شيعه و عليپور، (يابد مي اهميت كندمي توجه جلب گردشگران براي گردشگري هايجاذبه عنوان
باشد مي گردشگري توسعه نهايتاً و گردشگري مقصدهاي به نسبت مثبت حس گيريشكل ساززمينه باال، محيطي كيفيت

)Ayeni and Ebohon, 2012:136(. آنها از يكي كه باشدمي امكانپذير مختلف طريق از مثبت حس تقويت و گيريشكل 

 ).Moon and et al, 2011: 289(گردد مي گردشگران ديدگاه از مقصد تصوير بهبودبه كه منجر است محيطيكيفيت ارتقاء

 به شهري ساكنان يابيدست بنابراين بوده، شهري زيريبرنامه و طراحي دانش محوري مفاهيم از يكي محيطكيفيت

   اهداف ترينمهم از بشريت تعالي و رشد و انساني هايارزش آن تبعبه و پايدار و مناسب زندگي محيطكيفيت

 و مدتميان در مقصد به نسبت مثبت ذهني تصوير ادراكي و حس تداومزيرا . گرددمي تلقي پايدار توسعه و ريزيبرنامه
 توان با هايمكان زيست محيطي و اجتماعي توسعه اقتصادي، بر مختلف هايجنبه در مثبتي اثرات تواندمي دمدتبلن

 بحران تردقيق عبارتبه يا و مسئله ديگر، بيانبه ).33: 1395سجاسي قيداري و صادقلو، ( باشد داشته گردشگري

 سازان،اساسي تصميم هايدغدغه از يكي نتيجه در و ما شهرهاي عمده هايچالش از يكي كنوني شرايط در كيفيت،

 مقاصد از شهرها چرا كه امروزه). 12: 1391قرائي، ( است شهري هايمحيط كنندگاناستفاده و مجريان گيران،تصميم

زيرا ). Cazes, 2004:10(گردشگرند  نفر هاميليون پذيراي ساله هر كه آيندشمار ميبه جهان گردشگري مهم
 هايفعاليت ساير سود كه زماني در سوم هزاره اساسي نياز و انسان هايفعاليت چهارم بخش عنوانهب گردشگري

 و دوستي سازجهان و زمينه هايصنعت سودآورترين از يكي ؛)Sofeska, 2016:140(است  كاهش حال اقتصادي در
 خاص فضايي الگوهاي چارچوب در اين صنعت پاك).A'azami et al, 2016: 55(آيدمي حساببه هاملت بين تفاهم

   كه امروزه )Popescu & Corbos 2012:70(شهري است  گردشگري فضايي الگوهاي اين از كند، يكيمي عمل

 )Milenkovska, 2011:49(است داشته جهان اقتصادي توسعه در سريعي رشد جهان، اقتصادي هاي بخش از يكي عنوانبه

دهنده تواند اشاعهنحو مطلوبي ميها، باورها و رسوم باستاني بهن حفظ ارزشچرا كه اين بخش از گردشگري با امكا
تر اينكه مهم). World Tourism Organization, 2015:45(ها و سنن جوامع در سطح ملي و محلي باشد ارزش

ي ساختارهاي هايي براي ايجاد اشتغال و كسب درآمد براي ساكنين محلي و توسعهگردشگري شهري با ايجاد فرصت
 پژوهشگران اكثر عمومي اعتقاد). 2: 1391فرد، دانايي(آورد ارچه شهري را فراهم ميزيربنايي امكان توسعه پايدار و يكپ

 كمك اجتماع كل فراغت و رفاه به و باشد شهر يك اقتصاد از مهمي بخش تواندشهري مي گردشگري كه است اين بر

 براي كشورهاي توريسم صنعت توسعه و گردشگري گسترش و رشدچون ). 2: 1394يزدخواستي و همكاران، (د كن
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 تك به اقتصاد وابستگي بيكاري، باالي نرخ قبيل از فراواني معضالت و مشكالت با كه ايران مانند ايتوسعه درحال

 ).83- 82: 1391آبادي و همكاران، زنگي(دارد  فراواني اهميت هستند مواجه ارزي منابع محدوديت و محصولي

هاي عي، اقليمي، تاريخي، اجتماعي و فرهنگي از جمله حوزهداليل طبيشهرستان شوشتر در استان خوزستان به
جا در ريزي درست و بهتواند در صورت برنامهي صنعت گردشگري است كه مياي براي توسعهجغرافيايي پرجاذبه

متاسفانه با وجود جاذبه هاي ارزشمند در محدوده مورد مطالعه وجود . سطح استان پذيراي گردشگران بسياري باشد
جهت  هاي اساسيهاي گردشگري، عدم يا كمبود زيرساختماندن جاذبهناشناخته: اي مشكالت از جملهرهپا

برداران از اين منابع هاي گردشگري و بهرهها و در نهايت نبود ارتباط ارگانيك و منسجم بين جاذبهسازماندهي جاذبه
 متعدد هايجاذبه و بالقوه هايتوان شوشترشهر . مانعي اساسي براي توسعه گردشگري در شهر شوشتر شده است

 اما .باشد شهر اين توسعة و رشد در و تأثيرگذاري مهم عامل تواندمي گردشگري صنعت توسعة و دارد گردشگري

 اين براي الزم بستر متمركز، و صحيح ريزيبا برنامه بود كه خواهد پذيرامكان زماني هامطلوبيت و مزايا اين به دستيابي

 ديد هاي گردشگري ازمحيطي مكان كيفيت عوامل مؤثر بر ترينمهم هدف اصلي اين مقاله، استخراج .شود راهمف كار

از  منديرضايت در آنان هاياولويت شناسايي و تعيين شده هايشاخص براساس گردشگران و ساكنين اين منطقه،
صاحبنظران،  از .است شده مه استفادهپرسشنا ابزار از هاشاخص اين مطالعة براي .هاي گردشگري استمحيط

 از نتايج حاصل و كنند اعالم را خود نظر محيطي، هايكيفيت دربارة تا شد گردشگران و ساكنين اين شهرستان خواسته

با توجه به مطالب فوق  .گرفت قرار تحليل مورد آماري هايروش كمك به و ايرتبه متغيرهاي قالب در آنان ادراك
  :باشدپژوهش به شرح زير ميسواالت پيش روي 

  در چه سطحي قرار دارد؟شوشتر  هاي گردشگري شهرستانمكان كيفيت محيطي وضعيت. 1

  هاي گردشگري شهرستان شوشتر كدامند؟عوامل مؤثر در تفاوت كيفيت محيطي مكان. 2

  

  پيشينه پژوهش

تحقيقات نزديك به موضوع مورد ( ي تحقيق در دو بخش تحقيقات خارجي در عين حال با توجه به موضوع، پيشينه
  .گيرد و تحقيقات داخلي مورد بررسي قرار مي) بررسي

  هاي كيفيت گردشگري در چهار شهر اروپا اي به بررسي شاخصه، در مقاله)2013( 1آنتنيو: تحقيقات خارجي.الف

ريزان ناديده گرفته رها توسط برنامهنوازي كه در اين شهپردازد و به مواردي از اين كيفيت مثل فرهنگ گردشگري و مهمانمي
 . پردازدهاي كيفيت مديريت گردشگري ميكند، و در نهايت امر، به شناسايي تعدادي از بهترين شاخصهاند اشاره ميشده

، در طرح پژوهشي به توسعه گردشگري شهري بر پايه اقتصاد در شانگهاي به اين نتيجه رسيد كه )2014(2هانگ
هاي اخير تبديل عنوان ستون توسعه اقتصادي اين شهر در سالگهاي به يك صنعت جديد بهگردشگري شهري شان

شده است و به لزوم بهبود افزايش مشاركت و تقويت روند توسعه گردشگري در شهر شانگهاي و نياز به انجام برخي 

                                                 
1. Antniu 
2. Hong  
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 . پردازدتغييرات جديد و تأثيرگذار ماندگار در شهر مي

هاي مؤثر در مديريت توسعه كارگيري استراتژيبررسي و تحليل به، در طرح پژوهشي به)2016(1كاراليل و همكاران
  دهد كه هاي آنها نشان مييافته. پرداختند) ساحلي(گردشگري شهري و نقش آن در توسعه پايدار بورنموث 

استفاده  هاياستراتژي شناسايي به كمك براي گذاريسرمايه هايايجاد انگيزه در سازييكپارچه رويكرد هايسيستم
 اين بافتها در يك احياي و ارائه پيشنهادهايي كه امكان توسعه پايدار گردشگري منظوربه هاي شهريشده در بافت

  .دهد نقش اساسي دارند را گسترش شهري منطقه

 نظر از شهري رپايدا توسعه بر گردشگري به بررسي تاثيراتاي مقاله، در )1393(فني و همكاران :تحقيقات داخلي. ب

 بهبود و درآمد افزايش زايي،اشتغال با وجود هاي پژوهش نشان داد كه گردشگري،يافته. ساكنان جزيره قشم پرداختند

 از بين و ساز و ساخت افزايش و زمين كاربري تغيير و سوداگري ها،قيمت باالرفتن سبب دستي، صنايع كيفي و كمي

  .است شده شهر كالبدي ناپايداري سبب اقتصادي، منافع با وجود رو از اين و شهر در با ارزش بافت رفتن

 با گردشگري يتوسعه براي فرصتي، شهري يفرسوده هايبه تدوين بافتاي مقاله، در )1394(بابايي فرد و همكاران

ين پژوهش هدف آنها از انجام ا. كاشان پرداختند شهر يفرسوده هايبافت گردشگري هايقابليت و وضعيت به نگاهي
فضاهايي مناسب و باشد كه هم مي لحاظ گردشگريي واجد ارزش تاريخي شهر كاشان بههاي فرسودهبافتشناخت 

آيد و هم يك فرصت طاليي براي شكوفايي رواني شهروندان فراهم ميـ  ي پاسخ به نيازهاي روحيجذاب براي ارائه
  .ي در اين شهر فراهم خواهد آمدهاي اجتماعاقتصادي و كاهش معضل بيكاري و ديگر آسيب

هاي توسعه پايداري گردشگري در جوامع ميزبان ايي به بررسي ارزيابي شاخص، در مقاله)1395(پوراحمد و همكاران
 پايداري هايشاخص بين دروني همبستگي كه داد نشان ها و نتايج پژوهشيافته. مورد مطالعه شهرساري پرداختند

 پايداري با اكولوژيكي پايداري شاخص بين اين در است كه برخوردار معناداري ارتباط از ساري در شهري گردشگري

 . است داشته تريضعيف دروني ارتباط اقتصادي و سياسي و اجتماعي

  

  هاي پژوهشمواد و روش

مدل و دنبال ارائه چون به تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي است: روش گردآوري و تحليل اطالعات. الف
آوري از نظر جمع. باشدمي ويي در زمينه كيفيت محيطي مقصدهاي گردشگري شهري در راستاي توسعه پايدارالگ

باشد، زيرا به دنبال شناسايي عوامل موثر در كيفيت محيطي مقصدهاي گردشگري شوشتر اطالعات از نوع اكتشافي مي
تحليلي و از نظر ابزار  - ناسايي الگو توصيفيهاي جامعه آماري و شعلت توصيف ويژگيباشد، از نظر ماهيت بهمي

اي و پيمايشي جهت گردآوري اطالعات در پژوهش حاضر از دو روش مطالعات كتابخانه. باشدمبتني بر پرسشنامه مي
منظور آشنايي با پيشينه موضوع مورد پژوهش عالوه بر استفاده از منابع علمي مانند كتب ابتدا به. استفاده شده است

، از اسناد مختلف )در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري(هاي دانشجويي نامه و رسالهمقاالت پژوهشي، پايانعلمي، 
هاي پايه مورد استفاده قرار  هاي اجرايي، نقشه هاي اطالعاتي دستگاه بويژه آمارهاي منتشره توسط مركز آمار ايران، فايل

                                                 
1. Carlisle and et al 
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 وثر در ارزيابي پژوهشبندي عوامل مشناخت و رتبه

 

  تعيين موضوع و شناخت اهداف پژوهش

  

  Spssها با نرم افزارتجزيه و تحليل داده

 ها و تدوين گزارش تلفيق يافته

هاي افزايش كيفيتاستراتژي  

هاي بهبود كيفيت فضاها و محيط
 گردشگري شهري

 توسعه پايدار شهري

  ها مشاركت سازمان

 حليو ساكنين م

 

 توسعه ساختارهاي زيربنايي

 

  كيفيت 

 ساختاري- عملكردي

  كيفيت  امنيت و آسايش محيط اجتماعي بصري

 زيست محيطي
هاي جاذبه

 گردشگري

  ارزيابي از نظرات گردشگران  ارزيابي از نظرات ساكنين

. رسي وضعيت موجود و چگونگي آن پرداخته شده استگرفت و سپس با استفاده از روش پيمايشي به برخواهد 

باشد كه تعداد نمونه آماري براي جامعه آماري پژوهش دو گروه گردشگران و خانوارهاي شهري شوشتر مي
اطمينان از دست آمده كه براي هنفر ب 379و  384گردشگران و خانوارهاي شهري از طريق فرمول كوكران به ترتيب 

 تحقيق در همچنين. سشنامه براي گردشگران و خانوارهاي شهري گردآوري گرديده استپر 400صحت اطالعات 

در نمودار شماره . آماري توصيفي و استنباطي استفاده شده است هايروش از حاضر جهت بررسي سواالت و فرضيات
  .گرددمدل تحليلي پژوهش مشاهده مي) 1(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1396هاي پژوهش،يافته :مأخذ(مدل مفهومي پژوهش. 1نمودار

  

 دهندهنشان و عالئم ترينحياتي و گيرياندازه معيارهاي تريناساسي هاشاخص: هاي پژوهشانتخاب شاخص. ب

استفاده و  محيطي كيفيت ها از متغيرفرضيه آزمون براي). 52: 1380بحريني و مكنون، (هستند  جامعه يك وضعيت
همچنين در پژوهش حاضر، متغيرهاي ). 1جدول شماره(شده است  عريفت هايي براي آنگويه و هاشاخص سپس

عنوان متغير مستقل و تأثير آن بر متغير وابسته عوامل موثر بر كيفيت محيطي مقاصد گردشگري به: تحقيق عبارتند از
ماعي شهر هاي محيط فيزيكي و اجتعنوان يكي از ويژگييعني كيفيت محيطي مي پردازد كه متغير مستقل پژوهش به

بوده است كه اين متغير قابل اندازه گيري و دستكاري مي باشد و ابزار و روش تحقيق با توجه به متغير وابسته يعني 
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  .اندشده مشخص و ارائه هاگويه و هاشاخص و زير متغيرها جدول در. شودكيفيت محيطي در پژوهش تعيين مي
  

  

  وسعه گردشگري شهريهاي كيفيت محيطي در تها و گويهشاخص. 1جدول

  هاگويه  هاشاخص  

ير
تغ

م
  

ي
ط
حي

 م
ت

في
كي

  

  كيفيت زيست محيطي

 و بهداشت محيط تميزي - 1

 محله محيط پاكيزگي - 2

  سواري دوچرخه و پيادهروي امكان - 3

  كيفيت فضاي سبز -4

  تميزي آب و هوا -5

  ها، فاضالب، آشغال و مواد زايدجمع آوري زباله-6

  يساختار- كيفيت عملكردي 

 امكانات و تسهيالت اقامتي - 1

 رستوران و خدمات پذيرايي - 2

 امكانات حمل و نقل عمومي - 3

  وضعيت پاركينگ -4

  هاي مختلفعرضه خدمات فروشگاه -5

  )تفريحي و جزآن(امكان گذران اوقات فراغت -6

  سازي ترافيكآرام -7

  بصري

 با فرهنگ ساكنين محيط هماهنگي - 1

 فرم لحاظ به هاساختمان هماهنگي - 2

 هانماي ساختمان بودن مناسب - 3

  ساكنين ديد از محله زيبايي ميزان - 4

  امنيت و آسايش

  رضايت از امنيت فضاهاي عمومي -1

  امنيت تردد كودكان و زنان در معابر خلوت -2

  ميزان نقاط كور و مخفي در محالت -3

  رضايت از وضعيت روشنايي معابر در شب -4

 موتوري ترافيك از ناشي سروصداي وجود -5

  محله در جرم سابقه و جرم وجود -6

  محيط اجتماعي

  

  حس شادي و سرزندگي در محيط سكونت-1

  همكاري راهنمايان محلي -2

  حس اعتماد متقابل بين ساكنين و گردشگران -3

  جذابيت فرهنگ و رسوم شهر-4

  جاذبه هاي گردشگري

  هازيبايي جاذبه  -1

  هاتنوع جاذبه -2

  هاتعداد جاذبه -3

  ها در شهرهادر دسترس بودن جاذبه -4

  Howell,2005: 15، 199: 1387، لينچ، 119: 1389، معيدفر و مقدم، 2: 1386، صالحي، 4: 1381، پاكزاد، 154: 1386بحريني، : مأخذ
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 پرسشنامه پايايي و روايي

 ويژگيهاي تعيين آن براي تشخيص و روايي ريگياندازه جهت شده تهيه هايگويه و استخراج شده پرسشنامه براساس

 آن پايايي و روايي تعيين به توزيع پرسشنامه از قبل استخراجي، متغيرهاي بين منطقي ارتباط و پژوهش در لزوم مورد

 تأييد پرسشنامه روايي و گرديده گردشگران و خانوارهاي شهري فراهم ديدگاه پايه بر مذكور پرسشنامه كه .شد مبادرت

آلفاي  آزمون از پرسشنامه پايايي تعيين جهت تحقيق اين در كه شد اقدام پرسشنامه پايايي به تعيين اين پس از .يدگرد
در آزمون آلفاي كرونباخ 71/0و براي پرسشنامه مردم 78/0پايايي پرسشنامه گردشگران  .است شده استفاده كرونباخ

  .محاسبه شد

براي سنجش و اطمينان از روايي ابزار . دهنده آن تعيين شدهاي تشكيلو سازهدر اين مرحله، روايي و پايايي پرسشنامه 
ريزي شهري، ريزي توريسم، برنامهپژوهش، از نظرات بيست نفر از كارشناسان برگزيده پژوهش كه از استادان برنامه

نامه هم پس از انجام براي سنجش پايايي پرسش. سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بودند استفاده شد
  .اقدام شد SPSS افزاردر قالب نرم) 1رابطه(پيش آزمون از طريق فرمول كرونباخ 

   1رابطه

  

عنوان سازه مورد ها و متغيرهاي آن كه به، مقادير آلفاي كرونباخ براي سنجش پايايي شاخص)2(در جدول شماره 
  .اند، آمده استاستفاده قرار گرفته

  هاي مورد پژوهشايي شاخصميزان پاي. 2جدول

  شاخص
  كيفيت 

  ساختاري- عملكردي
  بصري

محيط 

  اجتماعي

جاذبه هاي 

  گردشگري

 كيفيت 

  محيطيزيست

امنيت و 

  آسايش

  6  6  4  4  4  7  تعداد گويه

  85/0  80/0  83/0  78/0  75/0  86/0  ميزان آلفا

  1396هاي پژوهش، يافته: مأخذ       

  

  معرفي محدوده مورد مطالعه

درجه شمالي  30درجه و  32درجه شرقي و عرض  20درجه  48شوشتر در شمال استان خوزستان در طول شهرستان 
كيلومتري  831كيلومتري اهواز و  92اين شهرستان در . باشدمتري از سطح دريا مي 150قرار گرفته است و در ارتفاع 

هاي بختياري و شهرستان ال به كوهاين شهرستان از سمت شم. فارس واقع شده استكيلومتري خليج222تهران و 
دزفول، از غرب به شهرستان شوش دانيال و دزفول، از شرق به شهرستان مسجد سليمان، از جنوب به شهرستان اهواز 

كيلومترمربع  3440شوشتر داراي وسعتي در حدود ). 1شكل(شود و از جنوب شرقي به شهرستان رامهريز محدود مي
اين . باشدعنوان هسته مركزي آن و محصور در شعبات رودخانه كارون ميي شوشتر بهبوده كه شهر تاريخي و قديم

خانوار  33082خانوار است كه از اين تعداد  50878هزار نفر جمعيت و  192028، داراي 1395شهرستان در سال 
  .باشدجمعيت مي چهارمين شهر بزرگ در استان خوزستان پس از اهواز، دزفول و آبادان از لحاظ. شهري بوده است
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  موقعيت جغرافيايي شهرستان شوشتر در كشور ايران. 1شكل

  

  هاي گردشگري در شهرستان شوشترجاذبه 

هاي طبيعي و كالبدي همتراز بسياري از هاي ارزشمند تاريخي، فرهنگي و جاذبهشهرستان شوشتر با دارا بودن ظرفيت 
اين . المللي داردقابليت فراواني براي جذب گردشگر در سطوح محلي، ملي و بين شهرهاي توريستي جهان بوده و

هايي از جدول نمونهدر . هاي گردشگري را در خود جاي داده استاي بسيار باارزش از ابنيه و جاذبهشهر مجموعه
 ).3جدول شماره(هاي گردشگري بيان شده است جاذبه

  

  هاي پژوهشيافته

 فردي هايويژگي با مرتبط هاييافته بخش اين در: كنندگان در تكميل پرسشنامهيفي مشاركتهاي توصيافته. الف

 جدول قالب در و وسايل نقليه تأهل وضعيت تحصيالت، وضعيت شغل، جنسيت، سن، مشتمل بر دهندگانپاسخ

از بين  ،دهدان ميشناختي نمونه آماري نشهاي جمعيتبررسي ويژگي) 4(طبق جدول شماره  .است شده داده نمايش
 مردان را آنان از درصد 1/64شوندگان پرسش ميان دهنده خانوار شهري به پرسشنامه مذكور، درپاسخ 400مشخصات 

 هايتحليل از آمده دستبه نتايج. باشددهند، بنابراين بيشترين فراواني با مردان ميمي تشكيل زنان را درصد 5/35 و

درصد هم پاسخي به  2درصد متأهل و  5/65شوندگان مجرد و درصد از پرسش 5/32دهد كه نشان مي گرفته انجام
 سفر شهر اين به شوشترگردشگري  هايجاذبه از بازديد براي كه سني گروه همچنين  بيشترين. انداين پرسش نداده

ه بر موارد فوق نتايج عالو. دارند سال سن 20درصد زير  5/7حدود  آنها كمترين و هستند سال 50 تا 31 بين اندكرده
  صورت فوق ي نمونه بهحاصله از محاسبات آماري انجام گرفته در ارتباط با تحليل شاخص سطح سواد از جامعه

  .باشددرصد مي 5/67با ) ديپلم و كارشناسي(باشد، كه بيشترين ميزان تحصيالت مربوط به سطح تحصيالت مي



   87                                                كيفيت محيطي مقصدهاي گردشگري شهري در راستاي توسعه پايدار ارزيابي

 

  هاي گردشگري شهرشوشترجاذبه. 3جدول

  سطح عملكرد  اي گردشگري شوشترهجاذبه

ي
خ

ري
 تا

ن
اك

ام
  

  هاي آبي و تاريخيسازه

 بند ميزان •

 برج كاله فرنگي •

 نهر گر گر •

 پلبند گر گر •

 محوطه آبشارها و آسيابها •

 پلبند برج عيار و نيايشگاه صائبين •

 پلبند خدا آفرين •

 قلعه سالسل •

 نهر داريون •

 پلبند شادروان •

 بند خاك •

  پلبند لشكر •

  بين المللي

  هاي تاريخيخانه

 خانه معين تجار •

 خانه مرعشي •

 زادهخانه امين •

 خانه مستوفي •

 خانه دورقي •

 خانه گازر •

  خانه رضوان •

  ملي

 ملي  سراي افضل •  سراها

  حمام ها
 حمام افضل •

  حمام خان •
 ملي

  هاسباط

 سباط معين التجار •

 سباط افضل •

 سباط سرهنگ •

 سباط حاج رمضان •

  سباط ساداتي •

  محلي و ملي

ي
هب

ذ
 م

ن
اك

ام
  

  ملي  مسجد جامع شوشتر  ساجدم

  هاآرامگاه

 آرامگاه امام زاده عبداهللا شوشتر •

 مقام صاحب الزمان شوشتر •

 آرامگاه برابن مالك انصاري •

 آرامگاه سيدمحمدگالبي شوشتري •

 آرامگاه سيدمحمد ماهرو شوشتري •

  آرامگاه شعيب نبي شوشتري •

  محلي

به
اذ

ج
ي

يع
طب

ي 
ها

  

روستاهاي تاريخي اطراف 

  شوشتر

 بقعه شعيب نبي روستاي •

 روستاي راهدار •

  محلي  روستاي كوه زرد •

  منابع طبيعي
 سواحل رودخانه كارون و شعبات آن •

  عقيلي- هاي سرسبز مسير شوشترتپه •

  7- 6: 1393اسكندري و عابدي، : مأخذ                          
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درصد هم  5/48، )شغل آزاد(ولتيهاي غيرددرصد در شغل 32درصد بيكار،  5/19همچنين در ارتباط با شاخص شغل، 
درصد هم با وسايل  31درصد با وسيله شخصي و  5/66 شد مشخص ميداني هايبررسي همچنين در. دولتي هستند

 از هيچكدام مطالب فوق بيانگر اين است كه. انددرصد هم پاسخي به اين پرسش نداده 5/2كنند و عمومي مسافرت مي

 يا شخصي وسايل با موارد، تمامي در و اندنكرده سفر شوشتربه شهرستان » گريگردش تورهاي«وسيله  به گردشگران

 اين در گردشگران براي خدمات و تسهيالت نابساماني گوياي مطلب اين كه اندسفر نموده به اقدام عمومي نقل و حمل

 صنعت توريسم زاريابيبا در اصلي عوامل از گردشگري تورهاي وجود كه است الزم نكته اين اينجا ذكر است در بخش

درصد را مردان  5/59نمونه،  400دهد كه از مجموع هاي فردي گردشگران نيز نشان ميبررسي ويژگي .رودمي شماربه
و بقيه را زنان، از لحاظ وضعيت تحصيالت بيشتر آنها داراي تحصيالت فوق ديپلم و باالترند و از لحاظ وضعيت 

در  طبيعي هايتوان گفت كه جاذبهدر كل مي. ي در بخش اداري فعاليت دارنددرصد اين جامعه آمار45/0شغلي نيز 
هاي جاذبه اما كند جذب خود به را گردشگران درصد از 5/26و اماكن مذهبي  درصد 5/30 است اين شهرستان توانسته

   .است داشته را بازديدكننده بيشترين درصد 43 با تاريخي

  دهندگانمشخصات پاسخ. 4ولجد

  1396هاي پژوهش، يافته: مأخذ      

  

 مقصدهاي به گردشگر مراجعه شد، اشاره نيز نظري چارچوب در طوريكهنهما: هاي استنباطي پژوهشيافته. ب

 به نياز محيطي، كيفيت تحليل براي لذا .دارد محيطي كيفيت و شرايط از او ميزان رضايتمندي به وابسته گردشگري

 طريق زا كه باشدمي گردشگري مقصد شهرهاي در محيطي كيفيت هايمولفه از رضايتمندي گردشگران ميزان بررسي

 هايمولفه از يك هر نقش و اثرگذاري ميزان شناسايي، امكان هاآزمون اين طريق از .گرفته است انجام هاي آماريآزمون

   .شودمي فراهم گردشگران رضايتمندي و جذب در ايجاد محيطي كيفيت گانهشش

اظ مقدار ويژه، درصد هاي مؤثر كيفيت محيطي مقاصدگردشگري بر توسعه پايدار شهري شوشتر از لحشاخص
بندي دست آمده از تحليل اوليه متغيرها، اولويتواريانس مقدار ويژه و درصد واريانس تجمعي با توجه به نتايج به

ساختاري با - بر مبناي جدول، شاخص كيفيت عملكردي. آمده است) 5(نتيجه اين مرحله در جدول شماره . اندشده
ها در توسعه پايدار شهر داراي اولويت بيشتري نسبت به ساير شاخص 96/40 و با درصد واريانس 82/4مقدار ويژة 
  .باشدشوشتر مي

  درصد  تعداد  بيشترين پاسخگو  دهندگانت پاسخمشخصا

  5/42  83  40- 31  سن

  5/67  269  ديپلم و كارشناسي  تحصيالت

  1/64  256  مرد  جنسيت

  5/65  260  متأهل  تأهل

  5/48  197  دولتي  شغل

  5/66  266  وسيله شخصي  وسايل نقليه
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  هاي تأثيرگذار بر توسعه پايدار شهري شوشترميزان ميانگين و واريانس شاخص. 5جدول

  درصد واريانس تجمعي  درصد واريانس مقدار ويژه  مقدار ويژه  ابعاد

  30/36  30/36  83/3  هاي گردشگريجاذبه

  52/71  22/35  15/3  محيط اجتماعي

  84/108  32/37  01/4  كيفيت زيست محيطي

  76/144  92/35  71/3  امنيت و آسايش

  72/185  96/40  82/4  ساختاري - كيفيت عملكردي

  55/221  83/35  64/3  بصري

  1396هاي پژوهش، يافته: مأخذ    

  

تحليل ميانگين عددي حاصل از رابطه شود كه مي هاي پژوهش آشكاربر روي شاخص Tبا بررسي نتايج تحليل آماري 
اي مبين باالتر از مطلوبيت عددي  تك نمونه Tهاي تحقيق بر اساس آزمون  هاي مورد مطالعه در بين نمونه شاخص

كه، با طوريبه. باشد مي) كه در اين تحقيق معادل ميانگين براساس طيف ليكرت درنظر گرفته شده است(مورد آزمون 
بر اساس طيف ليكرت در نوسان است، اين ميزان براي  5تا  1هاي بررسي شده كه بين  امنه طيفي شاخصاحتساب د

) 3(محيطي و امنيت و آسايش باالتر از حد متوسط هاي گردشگري، كيفيت زيستساختاري، جاذبه - كيفيت عملكردي

ترتيب در بين ابعاد مورد نظر پژوهش به  بدين. شود ارزيابي مي) 3(و براي بعد بصري و محيط اجتماعي نيز كمتر از 
تفاوت معناداري وجود % 95محيطي در بقيه موارد در سطح جز شاخص كيفيت عملكردي ـ ساختاري و كيفيت زيست

 . گرددمشاهده مي) 6(دارد كه در جدول شماره 

 
 هاي مورد پژوهشبراي شاخص Tآزمون . 6جدول

  3=ي مورد آزمونها شاخصمطلوبيت عددي 

تفاوت از حد  %95صله اطمينان فا

  مطلوب

سطح 

  معناداري

  شاخص  ميانگين tآماره آزمون 

  تر يينپا باالتر

 ساختاري - كيفيت عملكردي 562/3  114/6 000/0  3723/0  2528/0  4921/0

 هاي گردشگريجاذبه 191/3  527/1 104/0 09201/0  01954/0  2017/0

  بصري 619/2  - 511/3 002/0 - 1816/0  - 283/0  0798/0

  امنيت و آسايش 114/3  514/1 102/0 09201/0  - 01952/0  2014/0

  محيط اجتماعي  214/2 - 501/3 002/0 - 1812/0  - 281/0 - 0794/0

  كيفيت زيست محيطي 281/3  101/6 000/0  3718/0  2518/0  4918/0

  1395هاي پژوهش، يافته: منبع
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  اي اسپيرمن ضريب همبستگي رتبه

دهيم و همين كار را نيز  حسب مقاديرشان رتبه مي ها برxاي اسپيرمن ابتدا به تمام  همبستگي رتبهبراي تعيين ضريب 
در مرحله بعد . كنيم دهيم حساب مي نشان مي diهاي هر زوج را كه با  دهيم، سپس تفاضل بين رتبه ها انجام ميyبراي 

  : كنيم اي را حساب مي ل ضريب همبستگي رتبهها را محاسبه كرده، در نهايت با استفاده از اين فرموdتوان دوم 

اي كه بتوان رابطه گونهكند يعني با كم و زياد شدن يكي ديگري هم كم يا زياد شود بهر اگر مقادير دو متغير عيناً تغيي
  ). 1389، 356:عساكره(توان گفت بين اين دو متغير همبستگي وجود دارد صورت يك معادله نوشت ميآن را به

  

  

دست آمده طبق نتايج به. دهدهاي مورد نظر را با توسعه پايدار شهري نشان مي، روابط بين شاخص)7(ل شماره جدو
و با  537/0ساختاري همبستگي مثبت و معناداري با ضريب - از روش اسپيرمن بين توسعه پايدار و شاخص عملكردي

پارامتر ميزان رضايت گردشگران از كميت و كيفيت  در اين زمينه بايد اذعان كرد كه. وجود دارد 99/0سطح اطمينان 
كننده ها از اهميت و وزن بيشتري نسبت به ساير معيارها برخوردار بوده است چرا كه گردشگران مصرفزيرساخت

چون . نهايي محصوالت و خدمات شهري و گردشگري هستند و جامعه ميزبان بايد بتواند نيازهاي آنها را پاسخ دهد
هاي شهري و خدماتي مورد استفاده ساكنين و گردشگران از ملزومات حركت به سمت توسعه ساختتوجه به زير

پارامتر توسعه پايدار و كيفيت زيست محيطي همبستگي معناداري به ميزان و همچنين بين د. باشدپايدار شهري مي
در  كه هاييزمين مخصوصاً هريش مسكن و زمين قيمت افزايش باعث با توجه به اينكه گردشگري. وجود دارد 471/0
. شهر شده است در زمين سوداگري رواج، باعث قيمت افزايش اين و است شده دارد قرار و مناطق تاريخي شهر مركز

 بخصوص شهرها در آلودگيها انواع ايجاد باعث تجاري واحدهاي افزايش و متراكم و حد از بيش وسازساخت افزايش

. باشدمي شهرها اقتصادي توسعه سرراه بر اساسي مانع خود كه است شده هرهاقواره شبي رشد و بصري آلودگي

عالوه بر اين بين شاخص  .محيطي شهري گرددبنابراين توسعه صنعت گردشگري نبايد باعث كاهش كيفيت زيست
ه معنادار رابط 99/0در سطح اطمينان  434/0هاي گردشگري با توجه به ميزان ضريب همبستگي توسعه پايدار و جاذبه

در مرتبه بعدي بين شاخص توسعه پايدار و امنيت و آسايش رابطه مثبت و معناداري وجود . و مستقيمي وجود دارد
. مندي گردشگران از گردشگري شهري نيز طبعاً بيشتر خواهد شددارد يعني هر چه امنيت بيشتر و بهتر باشد رضايت

  شماربه جهاندر  گردشگري توسعه استراتژي تدوين در اصل ترينيزيربناي و مهمترين عنوانبه امنيت زيرا امروزه

 بكارگيري و ناامني بروز هرگونه و دارد وجود شده تعريف ايرابطه امنيت و توسعه ثبات، گردشگري، ميان .آيدمي

رابطه طور كه قبالً ذكر شد همان.سازدمي وارد صنعت اين به ناپذيريجبران هايزيان مختلف سطوح در خشونت
هاي گردشگري، بصري و محيطي، امنيت و آسايش، جاذبهساختاري، زيست - هاي عملكرديتوسعه پايدار با شاخص

محيط اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است و بيانگر اين نكته است كه رابطه معناداري بين توسعه پايدار شهري با 
تري داشته باشند به همان هاي مورد مطالعه وضعيت مناسبيعني به ميزاني كه شاخص. باشدپارامترهاي ذكر شده مي

  .ميزان موجب رضايتمندي بيشتر ساكنين و گردشگران از جاذبه هاي گردشگري خواهد شد
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  گانه كيفيت محيطيهاي ششهمبستگي دروني شاخص. 7جدول

  نام روش

 روابط

- كيفيت عملكردي

 ساختاري

هاي جاذبه

 گردشگري

كيفيت زيست 

 محيطي
  بصري محيط اجتماعي و آسايش امنيت

توسعه 

  پايدار

  ساختاري - كيفيت عملكردي

  )p.valضريب خطا (
1 

**336/0  

)000/0( 

**316/0  

)001/0( 

**271/0  

)004/0( 

**324/0  

)003/0( 

**249/0  

)006/0( 

**537/0  

)000/0( 

  جاذبه هاي گردشگري

  )p.valضريب خطا (

**336/0  

)000/0( 
1  

321/0**  

)001/0( 

264/0**  

)006/0(  

260/0**  

)007/0( 

*231/0  

)016/0( 

**434/0  

)000/0( 

  كيفيت زيست محيطي

 )p.valضريب خطا (

**316/0  

)001/0( 

321/0**  

)001/0( 
1 

**346/0  

)000/0( 

331/0**  

)000/0( 

*218/0  

)025/0( 

**471/0  

)000/0( 

  امنيت و آسايش

  )p.valضريب خطا(

**271/0  

)004/0( 

264/0**  

)006/0(  

**346/0  

)000/0( 
1  

213/0*  

)027/0(  

*211/0  

)025/0( 

**378/0  

)000/0( 

  محيط اجتماعي

  )p.valضريب خطا(

**324/0  

)003/0( 

260/0**  

)007/0( 

331/0**  

)000/0( 

213/0*  

)027/0(  
1 

*208/0  

)021/0( 

*359/0  

)021/0( 

  بصري

  )p.valضريب خطا(

**249/0  

)006/0( 

*231/0  

)016/0( 

*218/0  

)025/0( 

*211/0  

)025/0( 

*208/0  

)021/0( 
1 

*319/0  

)021/0( 

  توسعه پايدار
**537/0  

)000/0( 

**434/0  

)000/0( 

**471/0  

)000/0( 

**378/0  

)000/0( 

*359/0  

)021/0( 

*319/0  

)021/0( 
1 

   1395،هاي پژوهشيافته: مأخذ 01/0دار در سطح همبستگي معني**، 05/0دار در سطح يهمبستگي معن* 

  

هاي كيفيت محيطي شاخص ميانگين بين فريدمن، آزمون براساس دهد،مي نشان )8( شماره جدول كه گونههمان
به  اي مربوطبين بيشترين ميانگين رتبه اين در .دارد وجود معناداري تفاوت 01/0شهرستان مورد مطالعه در سطح آلفا 

 از حاصل هايداده ايرتبه ميانگين سيبرر .باشدبصري مي بعد به مربوط آن كمترين و ساختاري - شاخص عملكردي

 كمتر از ميزان به مطالعه مورد محيطي منطقه كيفيت ابعاد سطح بودنپايين نشان دهنده، محيطي كيفيت ابعاد كمي تحليل

بعد  در متوسط حد از باالتر و هاي گردشگري، امنيت آسايش، محيط اجتماعي و بصريابعاد، جاذبه در متوسط حد
  .باشدـ ساختاري وكيفيت زيست محيطي مي كيفيت عملكردي

  هاي كيفيت محيطي براساس آماره آزمون فريدمناي شاخصمعناداري تفاوت ميانگين رتبه. 8جدول

  اي فريدمنميانگين رتبه  ميانگين عددي  تعداد  مؤلفه

  57/2  24/3  400  جاذبه هاي گردشگري

  37/2  22/3  400  امنيت و آسايش

  72/2  42/3  400  كيفيت زيست محيطي

  25/2  14/3  400  بصري

  78/2  95/3  400  ساختاري- كيفيت عملكردي

  30/2  18/3  400  محيط اجتماعي

  570/290  كاي دو

3  

000/0  

  درجه آزادي

  سطح معناداري

  1395،هاي پژوهشيافته: مأخذ. درصد 5معناداري در سطح *         
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  گيري و پيشنهادهانتيجه

هاي اخير ريزي در سالهاي نوين نهادهاي مديريت و برنامهدشگري، يكي از دغدغهكيفيت محيط شهرهاي جاذب گر
 توسعه در را ايعمده سهم اقتصاد، هايپايه از يكي عنوانبه شهري گردشگري ويژهبه گردشگري بوده است زيرا امروزه

 هايتوانمندي از گيريهبهر درپي نزديك، و تنگاتنگ رقابتي در جهان كشورهاي اكثر و دارد مناطق پيشرفت و

 شهري نواحي .دهند اختصاص خود به را گردشگري صنعت از ناشي درآمد از بيشتري سهم بتوانند تا هستند كشورشان

 گردشگران ورود شرط پيش اما .اندگردشگري مهم مقاصد از غالباً دارند بسيار انساني و طبيعي هايجاذبه كه آن علت به

و در كل ارتقاء مقصد  جامعه در آنان براي شده ارائه تسهالت و خدمات همچون مختلفي عوامل گرو در مكان يك به
 بصري، مختلف ابعاد از هايي با شرايط و كيفيت مناسبدنبال محيطكيفيت محيطي مي باشد زيرا اغلب گردشگران به

ردشگري در نواحي شهري، شناخت، بنابراين جهت دستيابي به توسعه پايدار گ .باشندمي ...و طبيعي كاركردي، امنيتي،
همين دليل در اين مطالعه سعي به. تبع آن ارتقاي كيفيت محيط هاي شهري گردشگرپذير ضروري استسنجش و به

عنوان يكي شده است تا به بررسي كيفيت محيطي در جذب و ارتقاي رضايتمندي گردشگران در شهرستان شوشتر به
ترين شهرهاي ترين و قديميعنوان يكي از متمدنشهرستان شوشتر نيز بهچرا كه  .هاي اهواز پرداخته شوداز گردشگاه

هاي طبيعي، اماكن تاريخي، فرهنگي و مذهبي منحصر به فرد از جمله شهرهاي ايران و جهان به داليل وجود جاذبه
ملي و جهاني مطرح  عنوان يكي از مراكز مهم گردشگري در سطحتواند بهمي پرجاذبه براي گردشگري شهري است كه

ها  كه بسياري از آن هاي فرهنگي، تاريخي و طبيعيجاذبهبا دارا بودن ها شهرستانتوان گفت اين با اين وجود مي. شود
توسعه پايدار شهري براي  يبسيار مناسب  اند؛ فرصت داراي ارزش و شهرت جهانيو معبد چغازنبيل  هاي آبيسازهمانند 

دهد هاي مورد بررسي نشان ميدست آمده از تحليل شاخصنتايج به ،ردشگران داراستبر پايه گردشگري و جذب گ
هاي هاي تاريخي ـ فرهنگي و همچنين جاذبهكه مهمترين عامل جذب گردشگران به مقصد شهرشوشتر وجود جاذبه

  وجود دليلبه رضايت اين كه داشته رضايت مقصد اين به سفر از گردشگراني طوركلبه وطبيعي اين شهر است 

تك  Tنتايج آزمون . مقصد پذيرايي و اقامتي تسهيالت و امكانات وجود دليلبه نه بوده شهر اين گردشگري هايجاذبه
هاي كيفيت محيط شهرستان شوشتر از ديدگاه هر دو جامعه نمونه پژوهش دهد كه برخي از شاخصاي نشان مينمونه

، كيفيت )562/3(يشترين ميانگين متعلق به كيفيت عملكردي ـ ساختاريباالتر از حد متوسط بوده و در اين ميان ب
  در رتبه دوم، . بوده است) 114/3(و امنيت و آسايش ) 191/3(هاي گردشگري ، جاذبه)281/3(محيطيزيست

 انگردشگر ارزيابي حال اين با. قرار دارند) 214/2)(619/2(هاي بصري و محيط اجتماعي به ترتيب با ميانگين شاخص

همچنين نتايج  .دهدمي نشان تري رامناسب وضعيت مردم، ارزيابي با در مقايسه شهرشوشتر محيطي كيفيت از وضعيت
دهد، بيشترين همبستگي و رابطه مثبت و معنادار بين شاخص توسعه پايدار و آزمون همبستگي اسپيرمن نشان مي

وجود دارد و در مرتبه بعدي بين دو پارامتر  99/0ن و با سطح اطمينا 537/0كيفيت عملكردي ـ ساختاري با ضريب 
 ابعاد سطح بودنپايين دهنده،همچنين آزمون فريدمن نشان. محيطي رابطه وجود داردتوسعه پايدار و كيفيت زيست

هاي گردشگري، امنيت آسايش، محيط ابعاد، جاذبه در متوسط حد كمتر از ميزانبه مطالعه مورد محيطي منطقه كيفيت
 در. باشدمحيطي ميساختاري و كيفيت زيست- بعد كيفيت عملكردي در متوسط حد از باالتر و ماعي و بصرياجت

  .گرددمي ارائه پژوهش هاييافته به مربوط پيشنهادهاي ترينمهم ادامه،
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 و تفريحي اقامتگاهي مراكز كيفيت سطح افزايش و تأسيس - 

 گردشگري راكزم در همگاني نقل و حمل هايسرويس اندازيراه - 

  هاي گردشگريجاذبه پراكندگي با هاي گردشگري متناسبمناسب زيرساخت توزيع - 

  گيري از ديدگاه ساكنان محلي شهري و گردشگرانارتقاء كيفيت محيطي با بهره - 

 ايجاد حس مسئوليت در حفظ و نگهداري محيط زيست شهري براي ساكنان و گردشگران - 

  

 كتابشناسي

، توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري نمونه مورد )1393(ا و عابدي، زهرااسكندري، محمدرض .1

 آذر، تبريز؛ 26المللي سازه، معماري و توسعه شهري، شهرستان شوشتر، دومين كنگره بين: مطالعه

 در محيطي كالن لعوام ساية در ، راهبردپژوهي)1393( زاده، حسن، خاوريان گرمسير، اميررضا و كانوني، رضااسماعيل  .2

، گردشگري شهري، )يزد شهر گردشگري توسعة :موردي نمونة( كيفي و هاي كميمدل از استفاده با شهري گردشگري

 ؛33- 17، صص 1، شماره1دوره

گردشگري  توسعه براي فرصتي شهري، فرسوده هايبافت ،)1394( سميرا افروز، آتش و ياسمن پاشا، ؛اسداهللا فرد،بابايي .3

 و فرسوده هايبافت ملي همايش ،)كاشان شهر يفرسوده هايبافت گردشگري هايقابليت و وضعيت به ينگاه با(

 ؛16- 1 صص كاشان، دانشگاه ارديبهشت، 10 و 9 راهكارها، و هاچالش شهري تاريخي

  ؛146چهارم، ص  چاپ تهران، دانشگاه انتشارات شهري، طراحي ، فرايند)1386(بحريني، سيدحسين  .4

 سازمان جغرافيايي اول، جلد ديگران، و لطفي حيدر: ترجمه اقتصادي، توسعه و ، توريسم)1390( ديباك بيشويي، .5

 ؛28تهران، ص مسلح، نيروهاي

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم ، )ماهيت و مفاهيم(، گردشگري)1385(يزدي، محمدحسين و سقايي، مهديپاپلي .6

 ؛284- 1، صص )سمت(انساني دانشگاهها 

، 9شماره  سوم، سال شهري، مديريت امهنشهروندان، فصل معوقه مطالعه :شهري محيط ، كيفيت)1381(جهانشاه پاكزاد، .7

 ؛15- 6صص 

 ؛106ايران، ص  عتنوص علم دانشگاه انتشارات شهري، طراحي فرآيند نظري مباني و ، مفاهيم)1385(جهانشاه،  پاكزاد، .8

هاي توسعه پايداري ، ارزيابي شاخص)1395( الن، امينسياه گلي، مهناز و صفدري موپوراحمد، احمد؛ حسيني .9

، صص 21، مجله آمايش جغرافيايي فضا، سال ششم، شماره)شهرساري: مورد مطالعه(گردشگري در جوامع ميزبان 

  ؛170- 159

 اجتماعي روابط بر شهري محيط كيفيت تأثير ، ارزيابي)1391( معروفي، سكينه و سميه پهلوان ؛اكبرتقوايي، علي .10

  ؛54- 43، صص 1مشهد، مجله نقش جهان، دوره سوم، شماره  شهر آبكوه محله: مطالعه روندان موردشه

 جاذب شهري فضاهاي ريزيبرنامه بر تأكيد با شهري گردشگري ، مديريت)1385(اعظم  صفرآبادي، مسعود؛ تقوايي، .11

 ؛210- 185، صص 4، شماره1اعي، س اجتم توسعة و رفاه ريزيبرنامه شهر كرمانشاه، فصلنامة: گردشگر مطالعه موردي

 :ايران اسالمي جمهوري گردشگري ظرفيت ، ارتقاي)1391(اصغرجاويد، سيدداريوش و فاني، علي ؛فرد، حسندانايي .12

 - هفتم سال گردشگري مديريت مطالعات پژوهشي علمي گردشگري، فصلنامه ملي گذاريمشيخط بر ابزارهاي تحليلي
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  ؛24- 1، صص 19شماره 

 كيفيت ارتقاي الزامات و سانحه از پس بازسازي بر ، درآمدي)1386(مالحت  ارونگ و اكبرعلي تقوايي، ؛مجتبي رفيعيان، .13

  ؛31- 20دانش، صص مرجع محيط سكونتي، مقاله

 گردشگري فضاهاي تحليل و ، بررسي)1391(الله وند، پورعيدي اميد؛ مباركي، مهدي؛ زاده،عبداله علي؛ آبادي،زنگي .14

 ؛93- 77، صص 39، شماره12جغرافيايي، س فضاي لنامةشهر اروميه، فص

 و تسهيالت امكانات وضعيت بر تحليلي ،)1389(كهزادي و اسفنديار هيمن بايزيدپور، ضيايي، محمود؛ علي؛ آبادي،زنگي .15

 ؛39، ص4شماره  دوم، سال جغرافياي انساني، پژوهشي –علمي فصلنامه ديد گردشگران، از تانسكرد استان گردشگري

 مقاصد به گردشگر جذب در محيطي كيفيت نقش تبيين و ، تحليل)1395(ي قيداري، حمداهللا و صادقلو، طاهره سجاس .16

 سال جغرافيايي، تحقيقات روستاهاي گردشگري دهستان لواسان كوچك، فصلنامه: روستايي مورد مطالعه گردشگري

 ؛49- 32، صص 121، شماره پيايي 1395تابستان   دوم، شماره يكم، و سي

كننده، مترجم كامبيز حيدرزاده، انتشارات دانشگاه آزاد قزوين، ، رفتار مصرف)1388(ي موون، جان؛ اس مينور، ميشلس .17

  ؛323ص 

 ؛114هاي نو در فلسفه جغرافيا، جلد اول، انتشارات گيتاشناسي، چاپ نهم، ص ، انديشه)1386(شكوئي، حسين .18

معيارهاي  به توجه با ساحلي گردشگري محيط بخش كيفيت ملعوا ، تحليل)1389( سجاد پور،علي و اسماعيل شيعه، .19

 ؛155- 167، دوره پاييز و زمستان، صص 5آرمانشهر، شماره رامسر؛ شهر سواحل موردي مطالعه :پايدار گردشگري

 محيط مجله رفتاري، ناهنجاريهاي از گيريپيش در شهري فضاهاي محيطي آسايش ، نقش)1386(اسماعيل صالحي، .20

 ؛94- 83، صص 44 شماره شناسي،

 ساكنان نظر از شهري پايدار توسعه بر گردشگري تاثيرات ،)1393(زينب زحمتكش، و محمد طولي، عليزاده ؛زهره فني، .21

 ؛72- 39صص ،28 شماره نهم، سال گردشگري مديريت مطالعات پژوهشي علمي فصلنامه ،)قشم جزيره: مطالعه مورد(

 حضور بر آن تأثير و شناختيو زيبايي كالبدي ويژگيهاي بر تكيه با حيطم كيفيت عوامل ، شناسايي)1391(قرائي، فريبا .22

شهر، اولين همايش علمي و پژوهشي زنان و زندگي شهري، دانشكده مديريت دانشگاه تهران،  عمومي فضاهاي در زنان

 ؛68- 11آبان و يكم آذر، صص  30

 ؛30بهشتي، ص شهيد دانشگاه نشر محالتي، الدينصالح :ترجمه جهانگردي؛ ، آمايش)1381(كازه، ژرژه .23

 ؛203- 187تهران، صص  دانشگاه انتشارات بحرييي، حسي ترجمه شهر، خوب شكل تئوري ،)1387(لينچ، كوين .24

 ؛11بهشتي، ص شهيد دانشگاه نشر جهانگردي؛ بر ، درآمدي)1380( الدينصالح محالتي، .25

 هايچالش و هافرصت بر ، تحليلي)1394(ويز مرادي، ابوالفضل و آقايي، پر ؛حيدري، سامان ؛حسن مصمم، محمديان .26

 ؛3، ص1، شماره1چابهار، دوره توسعه و آمايش فصلنامه جوانرود، شهر در صنعت گردشگري توسعه

 اجتماعي نابهنجار رفتارهاي به گرايش كنترل و كاهش در ايمحله هويت ، نقش)1389(غالمرضا مقدم، و سعيد معيدفر، .27

 ؛143- 115صفحات  دوم، شماره اول، سال ايران، اجتماعي مسائل مجله ،)تهران شهر هايمحله مطالعه(در شهر

تحليل  فرايند مدل با برنديابي براساس شهري گردشگري ، بازاريابي)1390(كاوه نادري، سعيد؛ امانپور، علي؛ موحد، .28

 ؛36- 17ص ، ص3، شماره1فضايي، س  ريزيبرنامه شهر كرمانشاه، نشرية: مورد مطالعه AHPسلسله مراتبي 

 ؛62- 54، صص2زيست، شمارهمحيط توريسم؛ فصلنامه توسعه محيطيزيست پيامدهاي ، ارزيابي)1375(زاده، پرستوميراب .29
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