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 ایهو خلق سرم بررسی تأثیر رضایتمندی کاربران فضا از گردشگری در محیط شهری
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که نظام دیوان ساالر دچار عوارض فقدان  ،شناسی نظام مدیریت اجرایی کشور گویای آن استآسیب چکیده:

جویی، نبود روحیه پاسخگویی به مردم، انتقادناپذیری، تمرکزگرایی، عدم پذیر، مشارکتروحیه مشارکت
های دولتی بر منافع عمومی، رجحان رابطه بر ضابطه، کندی داشتن منافع شخصی در دستگاهپذیری، اولویتانعطاف

هروندان رجوع به عنوان شنسبت به نتیجه کار و حاکمیت روحیه طلبکارانه در برخورد با ارباب تفاوتیانجام کار، غلبه بی
 تیورا حفظ و تق ندگانیرا برآورده و شانس آ زبانیو مناطق م یگردشگران فعل ازهایین داریتوسعه گردشگری پااست. 

اقتصادی و  ازهاییکه ن شودیم ایوهیمنابع تمام مناطق به ش تیریمنجر به مد داری. توسعه گردشگری پاکندیم
از  تیحما هایستمیو س اتیتنوع ح ،یکیاکولوژ ندهاییفرا ،یرا برآورده و تعامل فرهنگ شناسییبائیو ز یاجتماع

و  یشهروندان  از کارآمد یتمندیرضا زانیم یحاضر عبارت از؛ بررس قیتحق یهدف کلشود. یحفظ م اتیح
مساله و هدف  انیشهر و با توجه به ب یگردشگر یفضا یزیردر برنامه یکارکنان طرح جامع  گردشگر یهایتوانمند
طرح  یگردشگر یزیرشهروندان از عملکرد برنامه یتمندیرضا زانیکرد: م انیب نگونهیسوال پژوهش را ا توانیتحقق م

پژوهش، در مجموع  نیا یدر نظر گرفته شده برا یهاکه مجموعه شاخص دیدر مجموع مشخص کرد جامع چگونه است؟
 نموده است. ییرا شناسا یتمندیاز عوامل موثر در رضا 65%

 گردشگری، رضایتمندی، محیط شهری واژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1

خدمات و  ییسنجش کارا یهااز روش یکی

ان بردارنظر بهره یابیارز هیناح کیموجود در  التیتسه

خدمات است. در واقع با توجه  نیکنندگان از او استفاده

 یازهایشده و ن جادیآنها با خدمات ا میبه ارتباط مستق

گوناگون مردم به خدمات وامکانات موجود در شهرها و 

 ای ییرا در سنجش کارا یتوانند نقش مؤثریم ینواح

 .خدمات موجود داشته باشند یکمبودها

توجه به اصل  د،یجد تیریدر نظام مد یطرف از

از  یکی رندگانیگخدمت تیو جلب رضا ییگرایمشتر

 تیرضا یاست. حت یمهم سازمان هاییریگجهت

پژوهش( و   نی)شهروندان و گردشگران در ا انیمشتر

 ی)لطف شودیها محسوب مسازمان یاز اهداف اصل یکی

اصل، در نظام  نیارو و همسو با  نی(. از ا4931 ،یاریو 

که  یمردم از خدمات تیرضا زیکشور ن ییو اجرا یادار

 یهااز شاخص یکی کنندیعرضه م یدولت یهادستگاه

 یو رشد و توسعه نظام تلق یسنجش کارآمد یاصل

دقت و  ت،یمانند سرعت، شفاف ییهامولفه شود؛یم

 یزیصحت در انجام دادن امور شهروندان، برنامه ر

ار رفت وهیانجام امور، ش تیفیخدمات، ک همناسب در ارائ

است که  یو برخورد با خدمت شهروندان و ... عوامل

خدمات از  افتیدرمردم درباره  تیضمن جلب رضا
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)که یاعتماد عموم شیموجب افزا ،یدولت یهادستگاه

 زی( ناست ینظام ادار یبرا گاههیو تک هیسرما نیتربزرگ

 (.  4934 ،یو صالح رادی)ساالرشودیم

 

 بیان مسئله-2

اهمیت یک سازمان به میزان اعتمادی است که 

شود مگر با مردم به آن دارند، و این مهم محقق نمی

رضایت شهروندان و مراجعین و ارایه خدمات  جلب

شود. جلب اعتماد مردم مناسب به شهروندان ممکن می

و افزایش آن از اصول اساسی و بنیادی سرمایه اجتماعی 

است و به طور کلی میزان سرمایه اجتماعی در هر گروه 

ای نشان دهنده میزان اعتماد افراد به یکدیگر یا جامعه

ها از طریق پاسخگویی شفاف دولتاست. از این رهگذر 

توانند و مسئوالنه به مردم به عنوان ارباب رجوع، می

های اعتماد عمومی را تحکیم نموده و با تقویت پایه

اجتماعی، پشتوانه مردمی خود را تقویت نمایند.  سرمایه

از طرفی ساختار نظام اداری کشور بیانگر این واقعیت 

های در برنامه ریزیاست که مقوله رضایت شهروندان 

سازمان ها و اداره کل ها کمتر مورد توجه قرار گرفته 

های اجرایی در بسیاری از موارد، است. در دستگاه

ای از خدمات ارائه شده وجود نداشته بازخور تعریف شده

ها، بندی، تجزیه و تحلیل دیدگاهآوری و طبقهو جمع

 به کارگیریپیشنهادها و انتقادهای مراجعان و در نهایت 

ه ها، بآن به عنوان یک ابزار نظارتی در فرایند فعالیت

ای منظور بهینه سازی امور، جایگاه بایسته و شایسته

شناسی نظام مدیریت اجرایی کشور نداشته است. آسیب

گویای آن است که نظام دیوان ساالر دچار عوارض 

جویی، نبود روحیه پذیر، مشارکتفقدان روحیه مشارکت

گویی به مردم، انتقادناپذیری، تمرکزگرایی، عدم پاسخ

منافع شخصی در  داشتنپذیری، اولویتانعطاف

های دولتی بر منافع عمومی، رجحان رابطه بر دستگاه

تیجه تفاوتی نسبت به نضابطه، کندی انجام کار، غلبه بی

کار و حاکمیت روحیه طلبکارانه در برخورد با 

 (.4911)رونق،  است رجوع به عنوان شهروندانارباب

 

 هدف و سوال تحقیق -3

 ستیبایم یقیاست که هر پژوهش تحق یهیبد

است که  قیتحق دافاه نیرا دنبال کند و هم یاهداف

 قیتحق یدهند. هدف کلیرا جهت م قیتحق ندیفرا

 شهروندان  یتمندیرضا زانیم یبررسحاضر عبارت از؛ 

کارکنان طرح جامع   یهایو توانمند یاز کارآمد

ا و ب شهر یگردشگر یفضا یزیدر برنامه ر یگردشگر

 سوال پژوهش توانیمساله و هدف تحقق م انیتوجه به ب

ز ا شهروندان یتمندیرضا زانیمکرد:  انیب نگونهیرا ا

چگونه طرح جامع  یگردشگر یزیعملکرد برنامه ر

 است؟

 

 پیشینه مطالعاتی -4

 ی( در پژوهش4931) یهنده خاله و گنج یرینص

به سنجش رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات 

شهری با استفاده از مدل کانو )مطالعه موردی بوستان 

اند. نتایج این پژوهش نشان نهجالبالغه تهران( پرداخته

دهد، گردشگران از بازدیـد از بوستان نهجالبالغه در می

ی ـاهبا سـنجش شـاخص اسی،زمینه تأمین نیازهای اس

کیفیت شرایط زیستمحیطی مناظر و  (،0/546امنیـت )

( و زیبایی و طراحـی محـیط 54010) چشم اندازها

( بیشترین رضایتمندی را 50910بوسـتان نهج البالغه )

اند و کمترین رضایتمندی در قالـب نیازهـای داشته

عملکردی با شاخص نیازسنجی رفتار فـضایی 

همـراه بانـشاط  فـضای آرام (13910گردشـگران )

های هنری و صنایع اقوام ( و برپایی نمایشگاه1.110)

بیشترین نارضایتی  ( اظهارشده است.11010مختلف )

بندی گردشگران در ردیف نیازهای عملکردی طبقه

شوند، همچنین تحلیـل آمـاری آزمون همبستگی می

 خصاپیرسون نشان داد که، همبستگی معناداری بین ش

( و 11910کیفیت و شرایط محیطی )( 3.10امنیت )

 ( وجود دارد.54110زیبایی طراحی بوستان )

( عوامل موثر بر 4939و همکاران ) حقیقی نسب



 

 هیماو خلق سر یشهر طیدر مح یکاربران فضا از گردشگر یتمندیرضا ریتأث یبررسودایع خیری، 

 

اند.  محققان در این پرداخته رانیگردشگران در ا تیرضا

پژوهش تأثیر عوامل مختلف امنیت، هماهنگی بین 

های مرتبط، تبلیغات گردشگری، زیرساخت و سازمان

خدمات گردشگری بر رضایت گردشگران در کیفیت 

در این پژوهش برای  اند.هایران را مورد بررسی قرار داد

ها از آوری اطالعات از پژوهش و برای آزمون فرضیهجمع

دار دانکن و آزمون دنباله ANOVAتحلیل واریانس 

برای تعیین اختالف سطوح استفاده شده است. محققان 

ده اند که بین سطوح در نهایت به این نتیجه رسی

پنجگانه فوق در ایجاد رضایت گردشگران اختالف 

 وجود دارد. اداریمعن

به رضایتمندی  یدر پژوهش( 001.و تامبر) نیمر

های مقاصد گردشگری، تأثیر آن و نارضایتی از ویژگی

در رضایتمندی کلی و تمایل به بازگشت دوباره 

گردشگر  1.9.اند. حققان با نظر سنجی از پرداخته

اند که تجربیات ساحلی به این نتیجه دست یافته

و  هنارضایتی باعث کاهش رضایتمندی کلی شد

احساسات منفی ناشی از تجاری شدن، شلوغ شدن و 

طور چشمگیری باعث کاهش تمایل تخریب محیطی به

 شود.گردشگران در بازگشت به مقصد می

مندی به رضایت ی( در پژوهش009.) پربنسن

ها و پیامدها ن از مقصد گردشگری: زمینهگردشگرا

دهد که های این پژوهش نشان میاند یافتهپرداخته

ی آنان، اهداف و ی انگیزهرضایت گردشگران نتیجه

ادراك آنان از خدمات گردشگری است و در این میان 

 44 ییی ساماندهی خدمات مسافرتی به تنهاجنبه

 توضیح درصد واریانس رضایتمندی کلی گردشگر را

 دهد.می

 

 مبانی نظری -6

 هایروش نتریجیاز را یکی دیشا یگردشگر

متفاوت از  هایزهیگذران اوقات فراغت است که با انگ

و  یتجار هایتیو استراحت گرفته تا فعال حیتفر

 شودیو ورزش را شامل م ارتیو ز احتیو س یاقتصاد

امروزه، توسعه گردشگری  (.4930،یمهر و تبر ی)حسن

ای در های بالقوه توسعه منطقهعنوان یکی از توانبه 

ها محسوب شده و مطالعات نشان کنار سایر فعالیت

اند که بین رشد و توسعه صنعت گردشگری و رشد داده

داری و توسعه اقتصادی کشورها رابطه مثبت و معنی

 گردشگری امروزه .(Lee & Kwon,1995)وجود دارد 

 اهمیت کشورها اجتماعی -اقتصادی  در توسعه قدری به

نام  نامرئی صادرات را آن اقتصاددانان که است یافته

 ،یاز نظر اقتصاد یمسافرت و گردشگراند. نهاده

 یبرا فرهنگی – یو اجتماع یطمحیستیز یامدهایپ

ط مسائل نه فق نیاست. ا تیپراهم ریپذستیمناطق تور

وسعه در ت دیبا نیشوند، بلکه همچن تیریدرك و مد دیبا

 ی)لطف رندیمورد توجه قرار گ ،یگسترده جهان رییو تغ

 و خدمات ها،ترکیبی از فعالیت (.4911،یخاچک

. دهـدمـی شـکل را گردشـگری صـنعت صـنایع،

 در یاکننده تعیین نقش عوامل این کیفیت و کمیـت

 اایف هرمنطقه در گردشگری موفقیت عدم یا موفقیت

 گردشگری ارکان عنوان تحت عوامل این. کندمی

 را گردشگردی صـنعت ارکـان. شـوندمـی محسوب

: نمـود بنـدیر چهـار گـروه اصـلی طبقـهد تـوانمـی

 قلن و حمل تجهیزات زیربنایی، عوامـل طبیعـی، منـابع

توسعه  .نوازیمهمان روحیه و فرهنگی منابع و

و مناطق  یگردشگران فعل ازهایین داریگردشگری پا

 تیرا حفظ و تقو ندگانیرا برآورده و شانس آ زبانیم

منابع  تیریمنجر به مد داری. توسعه گردشگری پاکندیم

 اقتصادی و ازهاییکه ن شودیم ایوهیتمام مناطق به ش

 ،یرا برآورده و تعامل فرهنگ شناسییبائیو ز یاجتماع

 هایستمیو س اتیتنوع ح ،یکیاکولوژ ندهاییفرا

و  ی)جوراب شودیحفظ م اتیاز ح تیحما

از شش گونه گردشگری  تیوانس اسم (..493،یرحمان

 :بردینام م ریبه صورت ز

نوع از گردشگری به  نی: ای( گردشگری قوم4

و اقوام انجام  یافراد بوم یمنظور مشاهده سبک زندگ

شناخت اقوام مختلف و  ی. هدف گردشگری قومشودیم
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 .است آنان هایشرکت در تجربه

هنری: درصدد شناخت هنرهای گردشگری  (.

 از آن است.  یو آگاه گریملل د

از گردشگری که  گونهنی: ایخی( گردشگری تار9

از  دیبه بازد شودیم دهینام زی( نراثی)گردشگری م

و امروزه بخش  پردازدیم یخیتار هابنی و هامکان ها،موزه

 .است داده اختصاص خود به را گردشگری از ایعمده

 گونهنیا دیگرا: تأکعتیطب( گردشگری 1

و  یعیو طب یطمحی هایبر جاذبه شتریازگردشگری ب

و درك و  نیو تحس بایز عتیپناه بردن به آغوش طب

 است. یعطبی هایلذت بردن از جاذبه

از  گونهنی: توجه ایحی( گردشگری تفر6

 ،یورزش هایتیگردشگری معطوف به شرکت در فعال

حمام آفتاب و  ،معدنی آب هایاستفاده از چشمه

و راحت  نیدلنش طیمح کیدر  یبرخوردهای اجتماع

 است.

 گونهنیاز ا ی( گردشگری کاری: مقصود اصل5

 یخشبلکه انجام ب ستیاستراحت ن ای حیگردشگری، تفر

 نیحرفه توأم با مسافرت است. مشخصه ا ایاز کار 

 ها،گردهمایی ها،گردشگری شرکت در کنفرانس

 یتراست )کالن یو تخصص یقاتیتحق ،یعلم نارهاییسم

مشارکت را جزئی از حقوق مدنی  (.4931،یامیو ق

 دعوتی یا تحمیلی امری آن و اندآورده شمار به هاانسان

 هایگروه به فراگیر قدرت اعطای را آن بلکه نیست،

 و ادیاقتص سیاسی، ابعاد در مشارکت. انددانسته ضعیف

 شامل را زندگی ابعاد تمام کلی، طور به و فرهنگی

معه جا یک افراد که است ارادی امری مشارکت. شودمی

طور مستقیم و غیرمستقیم در شکل دادن زندگی به

 شرکت آن در کرده، تقبل را مختلف هایمسئولیت

از نظر  (. 4934و همکاران، خراسانی مظلوم) کنندمی

آن  قیاست که از طر یندیمشارکت فرا ،یبانک جهان

 یهاتیمربوط به فعال هایصاحبان منافع در برنامه

 را هاکه آن یو منابع ماتیتوسعه اثر گذاشته و بر تصم

 نینظارت دهند. سازمان ب دهد،یقرار م رتأثی تحت

 هایگروه ای(، مشارکت را سهم افراد I.L.Oکار ) یالملل

در  ،یفعال از لحاظ اقتصاد تیافته جمعیسازمان 

 لی)اسماع داندیم یو اجتماع یتوسعه اقتصاد  عیتسر

شدن و تحقق  کیدموکرات (.4939،و همکاران زاده

 یاسیچندگانه در جامعه س یهاموج امدیپ یشهروند

فرانسه و  ریانقالب کب مدرن بوده، که از جمله است

 کای(؛ انقالب امر4113حقوق انسان و شهروند ) هیاعالم

نظام حق  تیو تثب( 4110( و منشور حقوق )4310)

(؛ و قانون حق 4351) ی(؛ قانون حقوق مدن4314) یرأ

 اوج تحقق نی(. به نظر مک ل4356) یرأ

دوّم  یدولت رفاه پس از جنگ جهان شیدای،پیشهروند

 .(Cook & Melo Zurita,2019بوده است )

 -دولت  هیو ارتباط دوسو یشهروند مشارکت

 کیمدرن و دموکرات یاسیشهروند، صرفًا در جوامع س

 نتونیاست است. به عنوان نمونه ریپذامکان برالیل

 «دیرنسانس جد» یرا که نوع یشهروند دهی( ا3334)

و معتقد است که  داندیم برالیل یاست رکن دموکراس

وجود و  رگرود «یمشارکت قتاًیحق یشهروند»تحقق 

قع است. در وا برالیل کیدموکرات یاسیاستقرار نظام س

تحت عنوان  یدموکراس برالینه مدرن از لگو کی

 یالهام بخش مشارکت اجتماع  یگیهمسا یدموکراس

 واژه .(Cook & Melo Zurita,2019) باشدیم

حقق ت ،یبه معنا یسیدر فرهنگ لغت انگل  مندیتیرضا

است، که موجب  ییازهاین ایها، انتظارات، خواسته

 یبه معنا ،یحقوق ی. در معناشوندیخاطر فرد م تیرضا

 یبه معنا نیتعهد، همچن کیانجام  ای یپرداخت بده

 تافیدر ایاحساس متنفع شدن، به واسطه بازپرداخت و 

ه از ناعادالن یندیبه واسطه فرا شتریپ همطالبه، ک کی

 مندیتیرضا. شده است فیفرد سلب شده است، تعر

عملکرد و انتظارات است. اگر عملکرد برابر  نیتفاوت ماب

 است و اگر یراض یباالتر از حد انتظار باشد، مشتر ای

ت اس یناراض یاز عملکرد باشد، مشتر شیانتظارات ب

(Zenker et al,2013.)  
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 روش تحقیق -5

و از جهت  یکاربرد حاضر با توجه به هدف قیتحق

عه . که به مطالباشدیم یشیمایپ –یفیروش و اجرا توص

 جامعه تیو صفات افراد جامعه پرداخته و وضع هایژگیو

ار قر یمورد بررس رییرادر قالب چند صفت و متغ یآمار

: تاس یروش کاربرد قیجهت روش تحق نی. از ادهدیم

 یازسنهیبشر و بهبود و به یهایازمندیرفع ن یبرا رایز

 هها در جهت توسعه رفاها، و الگوها و برنامهابزار، روش

انسان مورد استفاده قرار  یو ارتقاء سطح زندگ شیو آسا

 قیتحق رایاست ز یفیتوص قیتحق ی. از طرفردیگیم

 فتنایآن به دنبال  یاست که در ط یقیتحق یفیتوص

 میشناسیکه آن را م میهست ای¬دهیپد یلیشرح تفص

نظرات افراد و  م،یاما همه ابعاد آن را درك نکرده ا

ت، اس فیاز توص یمصداق زین دهیپد کیها در مورد گروه

 یبرا .ندیگو یفیبا هدف مذکور را توص قیکه تحق

اطالعات در پژوهش حاضر از دو روش عمده،  یگردآور

استفاده  یدانیم یهایو بررس یامطالعات کتابخانه

پروژه و  نهیمطالعه زم یصورت که برا نیخواهد شد. بد

 ،یدر مورد عملکرد سازمان یاطالعات یگردآور

گردشگران، عملکرد  ،یشهروندان، گردشگر یدتمنیرضا

 یو بررس یاکتابخانه عات... از مطال یزیربرنامه

شهروندان و گردشگران از عملکرد  یمندتیرضا

و  یفرهنگ راثیاداره کل م یگردشگر یزیربرنامه

اداره کل  ی: مطالعه موردیو گردشگر یدستعیصنا

از  یو گردشگر یدست عیو صنا یفرهنگ راثیم

 مه محقق ساخته استفاده خواهد شد.پرسشنا

 

 های تحقیقیافته -7

تک متغیره استفاده  T، از آزمون جهت سنجش

در این آزمون کمتر از  p-valueشده است. چون مقدار 

، پس فرض صفر یعنی برابری میانگین با است 06/0

شود. جهت پاسخ به این سوال که میانگین  رد می 9عدد 

تر از آن ، باید به است یا بزرگ 9از تر جامعه کوچک

مقدار اختالف میانگین نگاه کرد. از آنجایی که میزان 

باشد و این می 163.5.-اختالف میانگین به میزان 

است و همچنین کرانهای  9تر از عدد مقدار کوچک

پایین و باال نیز هر دو منفی هستند، بنابراین امتیاز  

ی طرح جامع یتمندی از برنامه ریزشاخص رضا

 ، پایین کمتر از  حد متوسط است.گردشگری

 ای نمونه تک آزمون تی: 1جدول 

 آزمون تی تک نمونه ای

 n میانگین خطا انحراف متوسط 

 .010 .011 4156 930 مشارکت

 .010 0111 119. 930 خدمات اجتماعی

 .010 0114 111. 930 محیط زیست-کالبدی

 .010 0114 4153 930 فرهنگی

 .010 0115 9191 930 اقتصادی

 0104 01.4 161. 930   شاخص رضایتمندی

 

 یهااز توان یکیبه عنوان  یامروزه، توسعه گردشگر گیری و پیشنهادنتیجه -7

محسوب  هاتیفعال ریدر کنار سا یابالقوه توسعه منطقه
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رشد و توسعه  نیمطالعات نشان دادهاند که بشده و 

کشورها  یو رشد و توسعه اقتصاد یصنعت گردشگر

راستا، حوزه  نیوجود دارد. در ا یداریرابطه مثبت و معن

جامع شهرستان در  یهارحط ،یگردشگر یزیرهبرنام

به منظور هماهنگ نمودن اقدامات و  رانیکشور ا

 نیو تدو هیته ینیسرزم یدر فضا یگردشگر یهاهپروژ

و ارائه  یحداکثر یورطرحها بهره نیاند. هدف اهشد

خدمات به شهروند/گردشگران است. اما در  نیمطلوبتر

 هیته یهاطرح گریاز انواع د یاریبه مانند بس قت،یحق

 یشده در کشور، خالء توجه به سهامداران اصل

ها مشاهده طرح نیا یو اجرا هی)شهروندان(، در ته

 گاهیها، در عمل جاطرح هیکه در ته یابه گونه. گرددیم

و  هیشدن، نظرات شهروندان در ته لیدخ یبرا یخاص

و شهروندان تنها به  شودیها مشاهده نمطرح یاجرا

چگونه تخصص، یاز افراد منفعل که ه یاصورت مجموعه

 یزیربرنامه ندیشدن در فرآ لیدخ یبرا یو ابزار دهیا

به  توجه یطیشرا نیچن در .شوندیم ستهیندارند، نگر

به  یابیدست ینظرات شهروند/گردشگران راهگشا

به هدف  یابیاست، که دست یدیراهبردها و نکات کل

. دینمایم نیتضم شتریرا هر چه ب یتوسعه گردشگر

اقدام به مطالعه  یفرضشیپ نیپژوهش حاضر با چن

شهروندان از طرح جامع نمود. در  یتمندیسطوح رضا

مورد نفر از شهروندان  930حجم  هب یاهراستا، نمون نیا

 راستا، پنج شاخص مشارکت، نیدر ا مطالعه قرار گرفت.

و  یفرهنگ ست،یز طیمح-یکالبد ،یخدمات اجتماع

 زانیبود( در م هیگو 1.)که در مجموع شامل  یاقتصاد

موثر  شهروندان از عملکرد طرح جامع یتمندیرضا

نامه سشربدست آمده از پ جیدانسته شدند. براساس نتا

که شهروندان  دیمشخص گرد (یفی)آمار توص پژوهش

متوسط، در حوزه  تیرضا یدر حوزه عملکرد اقتصاد

 ستیز طیمح-یو کالبد یخدمات اجتماع یعملکردها

 تیمشارکت و فرهنگ رضا یهادر حوزه و نییپا تیرضا

و  ترقیدق یاند. به منظور بررسداشته نییپا اریبس

و آزمون  یلیاز آمار تحل تر پرسشنامه پژوهشجامع

 نیا یریکارگهاستفاده شد. هدف از ب یعامل لیتحل

ا عوامل مرتبط ب نیترکنندهنییبه تع یابیمدل، دست

( پرسشنامه یبنداز دسته غ)فار شهروندان یتمندیرضا

انحراف  ن،یانگیم یهابوده است، که براساس شاخص

. در مجموع مشخص شودیمحاسبه م انسیو وار اریمع

 یدر نظر گرفته شده برا یهاکه مجموعه شاخص دیکرد

از عوامل موثر در  %65پژوهش، در مجموع  نیا

  نموده است. ییرا شناسا یتمندیرضا
 

 هاپیشنهاد:  2جدول 

 پیشنهاد شماره

4 
راهبردهای توسعه  بندی الزامات، مفاد و شناسایی، اولویت-در تشخیص ،محور شهروندان ارتقای مشارکت فرهنگ

 گردشگری

. 
)شرح، مراحل،  و آگاهی رسانی سازمان متولی تهیه طرح جامع گردشگری در حوزه گردشگریرسانه تولید محتوای 

 وبسایتها و شبکههای اجتماعیاهداف و نتایج( با استفاده از ابزار آنالین، 

9 
)دوربینهای مداربسته( در  حذف فضاهای کور، ارتقای نظارت محسوس)پلیس( و نامحسوس ،ارتقای امنیت اجتماعی

 )دستفروش و ...( های غیررسمی های گردشگری و نظارت بر فعالیت محدوده

1 
 های گردشگران آل به نحوی که انتظارات و ایده ،های خارج از شهر در محدودهتامین خدمات اقامتی و پذیرایی مطلوب 

 را تامین نماید. )با تاکید بر گردشگر خارجی(

، اخذ مالیات حق مرغوبیت به واسطه افزایش ارزش امالك های گردشگری های اقتصادی محدوده ساماندهی به فعالیت 6
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 های گردشگری های و محدوده شخصی در سایت
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 ، در قالب سامانه حمل و نقل گردشگری و ایجاد خطوط ویژه گردشگریدسترسی)حمل و نقل(کیفی -ارتقای کمی

 مقصد( با خودروهای یک شکل و دارای برچسب و عالیم مخصوص تامین کننده رضایت گردشگر داخلی و خارجی-)مبدا
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