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  چكيده  

ست  گردشگري  بحث در عناصر  مهمترين از يكي مقصد  در اقليمي شرايط  از كافي شناخت  و مناسب  هواي و آب -به تواندمي و ا

تحليلي اســت جامعه  –. اين تحقيق از نوع كاربردي و از نظر ماهيت توصــيفي باشــد گردشــگران براي دافع يا عاملجاذب يك عنوان

ــهر  يخانوارهاآماري ما در اين پژوهش  ــئولين، نورش ــگران م مس ــند يو گردش ــده در  باش ــي تاثيرات عوامل مطرح ش كه براي بررس

و با  Spssهاي آماري نرم افزار ط جامعه آماري فوق پاسخ و داده ها با استفاده از آزمون  گردشگري از ابزار پرسشنامه استفاده كه توس     

همچنين به منظور سنجش شرايط آسايش مناسب براي گردشگران  . ايمهاي پژوهش پرداختهبه تجزيه تحليل داده HOLSATو مدل 

شد كه نتايج حاكي از  TCI در ماه هاي مختلف از نرم افزار صادي و اجتماعي  بهره گرفته  سئله    -عوامل اقت شان دهنده اين م فرهنگي ن

اند ها توانســتهشــوند و اين ســاختارهاي دو فرضــيه هر دو فرضــيه تأييد ميهاي آماري گرفته شــده از مولفهباشــد كه مطابق آزمونمي

ــله از مدل    ــگري منطقه را فراهم آورند و نتايج حاص ــعه گردش ــان از مثبت ب HOLSATموجبات توس ودن عملكرد موجود در نش

باشد كه نشان از نيازمندي در   فرهنگي مي –هاي ساختار اجتماعي  هاي ساختار اقتصادي و متناقض بودن عملكرد برخي از مولفه  مولفه

 دهد كه از نظر شاخص باشد همچنين نتايج حاصل شده از ارزبابي شرايط آسايش نشان مي      ريزي مجدد در اين راستا مي راستايي برنامه 

سال بخصوص ماه     اقليم گردشگري و بوم  شتر ايام  شهر نور در بي سفند، فروردين، ارديبهشت، مهر،آبان ازشرايط عالي     گردي  هاي دي،ا

  هاي توريسي برخوردار مي باشند.وخوب براي فعاليت

  

  سرزمين. نور، آمايششهر  ، يگردشگر ،ياقتصاد يساختارها ،يو فرهنگ ياجتماع يساختارهاكليد واژه: 
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  مقدمه

شگر  صنعت  يگرد   يرويدوم به عنوان ن يشكل گرفت و در دوره پس از جنگ جهان  افتهيسازمان   يبه نحو يپس از انقالب 

خود را در اقتصاد   شرفتهيكه جهان پ ي، زمان1980پس از دهه  تيفعال نيمهم در تحول و توسعه مطرح شده است. ا ياقتصاد

ست  شورها و مناطق      مهم در يبه عنوان اهرم هيخدمات پا يتهايفعال شتر يهرچه ب افتني تيبا اهم افت،ي يصنعت  ،پ سعه ك تو

شگر  شوري        ).1،1386 ي(قدم قرار گرفت رانيو مد زانيبرنامه ر ديمورد توجه و تاك يگرد صادي در هر ك سعه اقت صوال تو ا

سرماي         ست و بدون  شور ا صادي آن ك سرمايه گذاري در بخش ها و فعاليت هاي مختلف اقت ه گذاري در طرح هاي  نيازمند 

). از طرف ديگر، امروزه 1385زيربنايي، نمي توان انتظار گسترش اشتغال، توليد و رفاه اقتصادي را داشت (شكري و سليمي، 

ــادي، فرهنگي، اجتماعي و   ــه هاي اقتص ــنعت خدماتي دنيا، جايگاه ويژه اي در عرص ــترده ترين ص جهانگردي به عنوان گس

صاص داده      سي به خود اخت ست.   سيا شهر    يعنيدر محدوده مورد مطالعه ا ستان مازندران،    يها يژگيوجود و ليبه دل نور ا

متعدد،  يهاشكارگاه وحش و اتيسرسبز، ح ق، مناطاديمنابع آب ز ،يجنگل و يپوشش مرتع  ،يتوپوگراف ،ييايجغراف ،يمياقل

ستان مازندران از  ستان نور،    شود  يمنطقه محسوب م  يو گردشگر  يست يتور يقو يجاذبه ها ا شهر . )6: 1390(طرح جامع 

سعه پا  يفقدان الگو شهر  داريتو ستا  ي( شهر باعث عدم تعادل ها   ييو رو سطح  صاد  ،يكياكولوژ ي) در    يو اجتماع ياقت

  است  بخشي  ريزان برنامه ويژه به ريزان، برنامه ميان در ناشناخته  مفهومي سرزمين  آمايش ).23: 1386(تواليي،  است  دهيگرد

  شرايط تدبير،تنظيم سرزمين، آمايش:گفت توان مي وجود اين است با گرفته قرار انتقاد و بحث مورد علمي محافل در كمتر و

  هايتعادل نبود از جلوگيري و نابرابري كاهش و انســاني نيازهاي با تطبيق ، طبيعي توانمندي از گيري بهره در تعادل ايجاد ،

ست آمايش  جديد ست  اين سرزمين  آمايش هدف  كند مي فراهم را زمينه اين سرزمين  ا   منطقه هر جمعيت دهد اجازه كه ا

  معتبرترين از يكي بنابر . بپردازد زندگي  به  هم خود منطقه  در كند،  زندگي  ديگري جاي  در تواند  مي كه  خوبي همان  به   اي

 فقط آن هدف كه است  اقتصادي  هاي فعاليت و طبيعي منابع به توجه با جمعيت بهتر توزيع طرح سرزمين  آمايش از تعاريف

  استاني و بخشي ، اي منطقه ريزي برنامه كه.دارد نظر در را جمعيت بالقوه هاي ظرفيت كامل توسعه و رفاه و نيست اقتصادي

 يا سرزمين  كردن آماده بر اصلي،  مفهوم به سرزمين  بگيريم  آمايش فاصله  متمركز ريزيبرنامه از و شود  انجام واقعي شكل  به

 كردن آماده چنانچه دارد؛ متفاوتي شكل  و معنا و هدف با ارتباط در كردن آماده البته دارد داللت زمين كردن آماده عبارتي، به

ــاخت براي زمين از ايقطعه ــكوني واحد يك س ــد، نظر مورد مس   خواهد خود به معماري بعد هم و كالبدي بعد آمايش باش

سكوني،  محله آمايش اگر اما. گرفت ستايي  يا شهري  منطقه يك يا شهري  حوزه م شد  مطرح آن مانند و رو   اجتماعي، ابعاد با

  توســعه براي مناســب راهبردهاي تدوين ملي، بعد در. خواهند برخوردار بيشــتري اهميت از آن مانند و فرهنگي اقتصــادي،
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ــور ــاس كش ــناخت براس ــر ش ــعه عناص ــايي، توس ــيار اهميت فض ــت خواهد ريزيبرنامه در محوري نقش و بس  تقي( داش

  .)10ص1387زاده،

  

  بيان مسئله

  جغرافيايي قلمرو در و معنوي و مادي وضــعيت بهبود راســتاي در امكانات از بهينه برداريبهره معناي به ســرزمين آمايش

  هدف با كار اين. شود مي بخشي  نظام و ساماندهي  اقتصادي،  و اجتماعي طبيعي، فضاي  هايمزيت طرح اين در.است  خاص

 طور است به  مناطق فضايي  هايويژگي به توجه با سرزمين  پهنه در هافعاليت انجام و جمعيت توزيع بين منطقي رابطه ايجاد

 جمعيت اسكان نظام از تلفيقي سرزمين آمايش است، شده تعريف فعاليت و فضا انسان، بين رابطه تنظيم سرزمين  آمايش عام

ضايي  ساختار  با صادي  هاي فعاليت ف ساس  فرهنگي – اجتماعي معيارهاي و مالحظات گرفتن نظر در با اجتماعي – اقت   برا

  عنوان باشد: به  مي زير شرح  به سرزمين  آمايش شمول  و تعاريف، وظائف دادن قرار هم كنار است با  ملي توسعه  پايه نظريه

سعه، ارائه  مدت دراز ديدگاه تنظيم مرجع ستراتژي  تو سعه  هايا صادي،اجتماعي  تو ضايي -اقت  يابي محيطي،مكان – فرهنگي،ف

ــخص،فعاليت   هاي  فعاليت   براي ــخص،ارائه  هاي  مكان  براي يابي  مشـ ــتراتزي مشـ  در فعاليت   و جمعيت  توزيع كلي اسـ

،  زيست  (زياري،  محيط از سرزمين،حفاظت  مديريت نظام جمعيت،ارائه اسكان  الگوي -فضايي  توسعه  الگوي سرزمين،ارائه 

1386.(  

از قوت   ينقاط قوت و فرصت ها پرداخت و با بهره مند  ييبه شناسا   دي، بانور يساختار گردشگر   يبررس  فبا هددر نهايت 

  ،ياجتماع يساختارها ايسوال كه آ نيا يبرا يپاسخ منطق كياقدام كرد و به  شهر نور  يشگر ها و فرصت ها، به توسعه گرد  

صاد  ،يفرهنگ  يم يچه روش  از شود؟ و  داريپا يشهر  يوسعه گردشگر  تواند منجر به ت يمنور شهر   يو نهاد يطيمح ،ياقت

ها، انتظارات   يكاست  پاسخ سواالت فوق شناخت امكانات،    به دنيرس  يصنعت سود آور را در شهر توسعه داد؟ برا     نيتوان ا

شگران و برنامه ر  شرا    يزيگرد سب با    يواال گاهيباتوجه به جا ضرورت دارد.  نور شهر  يو فرهنگ يعيطب ،ياجتماع طيمتنا

رفع  جهت درها  تيامكانات و قابل يتمام الزم اســت با اســتفاده از  نيســرزم نيا يخيو تار يفرهنگ ،يارتباط ،ييايجغراف

شتغال و  جاديا ،تيمحروم شود  ياز راهها كسب درآمد  ا ساس توسعه گردشگري به      مختلف اقدام  ساس، برهمين ا ، بر اين ا

عنوان مجموعه فعاليت هاي اقتصــادي، تاثير به ســزايي در تقويت بنيان هاي اقتصــادي جوامع دارد در مطالعات متعدد مورد 

 مطلوب در يشيآما يفراهم نمودن بسترها). و علت انجام و ضرورت اين پژوهش 50: 1387تاييد قرار گرفته است (كاظمي،

  ،يشهر  يدر شهر همچون طراح  يكيزيف ،يتوجه به ابعاد ماد به همين منظور .باشد ميحائز  اريبس  يشهر  يحوزه گردشگر 
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  ءهمچون ارتقا يفرهنگ –يابعاد انســان نيدرســت و همچن غاتيو تبل ييرايپذ –يرفاه ســاتيتاســ ســت،يز طيحفاظت مح

سعه پا    يو آموزش ها يفرهنگ صول تو سته   يآن با فناور يو هماهنگ داريمربوطه با توجه به ا موجود از جمله اقدامات برج

  .رديمورد توجه قرار گ داريپا يشهر يدر حوزه گردشگر ستيبا ياست كه م يا

 مايش سرزمين در ايرانآضرورت 

  نباشد  غيرمحتمل مى كشد اگر  دوش به را توسعه  اصلى  بار دولت كنونى كه متداول هاى روش با متعادل توسعه  به دستيابى 

ــرزمين امرى طوالنى آمايش  بدون  بينانه   خوش حالتى  در   هاي جغرافيايي،   محدوده  لحاظ  به  بود ايران خواهد  بر زمان  و سـ

  هاي توانمندي منطقه هر بنابراين است  گسترده داراي شرايط متنوعي   هاي ناهمواري و خاكي و مرزهاي آبي شرايط اقليمي، 

ــوص ــتان به بايد اي منطقه هايريزيبرنامه دارد در را خود به مخص ــعه كمتر و محروم هاي اس ــترين يافته توس   توجه بيش

تنگناهاي   و ها قابليت از كه فرهنگي  اجتماعي هاي شاخص  و معيارها اساس  بر كشور  اي منطقه ريزي گيرد برنامه صورت 

  سه  با كشور  و مناطق ها استان  نظر نقطه اين از.  بپردازد استان  و منطقه هر آتي عملكرد و نقش به مي شود،  ناشي  منطقه هر

 شوند. مي مشخص و تفكيك استاني و هاي منطق  ملي ، فراملي عملكرد

  پيشينه پژوهش

  : مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع تحقيق در داخل كشور1جدول

نام 

 پژوهشگر

 نتايج كليدي عنوان پژوهش سال

ابراهيم زاده و 

 همكاران

1394 

توسعه برنامه ريزي استرتژيك 

 گردشگري با تاكيد بر توسعه پايدار در ناحيه

  خرم آباد

 در برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري ناحيه خرم آباد در

مه ريزي اولويت اول استراتژي محافظه كارانه و در اولويت دوم برنا

  استراتژي تهاجمي قرار مي گيرند.

 1394 شاطريان

نقش گردشگري شهري در توسعه پايدار 

  شهري

 فراهم نمودن بستر مناسب به لحاظ زير ساخت ها، تجهيزات و

 تسهيالت جهت استفاده موثر از جاذبه هاي گردشگري شهري نقش

ريت مهمي را در توسعه پايدار شهري ايفا مي نمايد و ايجاد مدي

از  يكپارچه گردشگري در قالبي سازمان يافته، مشاركتي و مردمي

  اشد.راهبردهاي موثر دراين زمينه مي ب
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  : مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع تحقيق در خارج از كشور2جدول

  

  هاي پژوهشفرضيه

  نور تاثير دارد. شهري يتوسعه گردشگر در يفرهنگ -ياجتماع يساختارها: 1فرضيه 

  شهري نور تاثير دارد. يتوسعه گردشگر در اقتصادي ساختار: 2فرضيه 

اكبري و 

 همكاران

1393 

برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري 

  شهر شوشتر SOARبا استفاده از تكنيك 

گردشگري در اين شهر با توجه به ظرفيت و پتانسيل هاي 

فراوان توسعه زيادي نداشته است كه از اصلي ترين علل عدم 

توسعه زير ساخت هاي گردشگري، از جمله هتل و مديريت 

هري براي آمادگي اين شهر با هدف پذيرايي از منسجم ش

 گردشگران داخلي و خارجي است.

 نام پژوهشگر سال عنوان پژوهش نتايج كليدي

 اصالت فرهنگي و شبكه جامعه محلي به عنوان هسته اصلي حفاظت

شدت توسط بخش هاي مختلف درجامعه ازميراث فرهنگي بايد به 

ن از ارزش داده شود از آنجايي كه آنها پايه و جوهر براي اطمينا

 .توسعه بلند مدت ميراث فرهنگي به سوي گردشگري پايدار هستند

توسعه گردشگري ميراث 

 فرهنگي پايدار در چين

2015  ang,  Shuangzi  

ه رويكرد چند رشتتحقيقات ميان رشته اي براي بررسي مشكل، يك 

كند در حالي كه راه حل و توصيه ها يك ديدگاه اي را ايجاد مي

 كند.مديريت و برنامه ريزي شهري را ايجاد مي

، حالت رسي حمل و نقلبر

آهسته براي گردشگري شهري 

 در هنگ كنگ

  

2015  

  

  

Kwan, Cho-yam, 

Joe  

 بازسازي شهري، رويدادهاي بزرگ و بازاريابي و نام تجاري

 شهر. اين مقاله سعي دارد كه تاثيرات گردشگري قومي شهري بر

گروه اوام كه موضوع گردشگري هستند با بكارگيري يك 

 چهارچوب جديد مستند سازي كنند.

گردشگري شهري در 

 استانبول

2015  Uysal, Ülke 

Evrim 
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  مباني نظري

  سرزمين آمايش

 مورد علمي محافل در كمتر و اســت بخشــي ريزان برنامه ويژه به ريزان، برنامه ميان در ناشــناخته مفهومي ســرزمين آمايش

ست با  گرفته قرار انتقاد و بحث  گيري بهره در تعادل ايجاد ، شرايط  تدبير،تنظيم سرزمين،  آمايش:گفت توان مي وجود اين ا

ساني  نيازهاي با تطبيق ، طبيعي توانمندي از ست آمايش  جديد هايتعادل نبود از جلوگيري و نابرابري كاهش و ان   سرزمين  ا

 مي كه خوبي همان به  اي منطقه هر جمعيت دهد اجازه كه اســـت اين ســـرزمين آمايش هدف  كند مي فراهم را زمينه اين

ــرزمين آمايش از تعاريف معتبرترين از يكي بنابر. بپردازد زندگي به هم خود منطقه در كند، زندگي ديگري جاي در تواند   س

صادي  هاي فعاليت و طبيعي منابع به توجه با جمعيت بهتر توزيع طرح ست  اقت صادي  فقط آن هدف كه ا ست  اقت  و رفاه و ني

سعه  شي  ، اي منطقه ريزي برنامه كه.دارد نظر در را جمعيت بالقوه هاي ظرفيت كامل تو ستاني  و بخ   انجام واقعي شكل  به ا

 كردن آماده عبارتي، به يا سرزمين كردن آماده بر اصلي، مفهوم به سرزمين بگيريم آمايش فاصله متمركز ريزيبرنامه از و شود

  براي زمين از ايقطعه كردن آماده چنانچه دارد؛ متفاوتي شكل  و معنا و هدف با ارتباط در كردن آماده البته دارد داللت زمين

ــاخت ــكوني واحد يك س ــد، نظر مورد مس   آمايش اگر اما. گرفت خواهد خود به معماري بعد هم و كالبدي بعد آمايش باش

سكوني،  محله ستايي  يا شهري  منطقه يك يا شهري  حوزه م شد  مطرح آن مانند و رو صادي،  اجتماعي، ابعاد با  و فرهنگي اقت

شتري  اهميت از آن مانند سب  راهبردهاي تدوين ملي، بعد در. خواهند برخوردار بي شور  توسعه  براي منا ساس  ك   شناخت  برا

 .)10ص1387زاده، تقي( داشت خواهد ريزيبرنامه در محوري نقش و بسيار اهميت فضايي، توسعه عناصر

ــرزمين، آمايش ــازماندهي دانش و علم س ــادي، هايجنبه عقالني و منطقي س ــعه و حفاظت فرهنگي اجتماعي، اقتص   توس

 منابع، از معقول استفاده  آنها، بروني و دروني متقابل روابط و مناطق توسعه  آن اساسي   هدف. »شود مي شامل  را زيست محيط

  زيست، محيط تقويت و ترميم) طبيعي زيست محيط( غيرساخته  و) انساني  زيست محيط( ساخت  انسان  ميراث ارزشمندسازي  

  منطقه يافتگيتوسعه  آتي موجود سيماي  ديگر عبارت به. شود مي شامل  را مختلف سطوح  در عمودي و افقي هايهماهنگي

  ). 163:ص1388صالحي،( كندمي ترسيم توسعه هايقطب و توسعه محورهاي لحاظ از را

ــگري در معني فعاليتي تفريحي ــد و با   18اجتماعي در نيمه دوم قرن  -گردش ــتان ظاهر ش ميالدي در اروپا و به ويژه انگلس

ضاع زندگي، اوقات فراغت              سترش خطوط راه آهن، بهبود او سايل حمل و نقل و به ويژه گ شيني، ارتقاء و شهرن سترش  گ

شگران افزايش              ست به طوري كه تعداد گرد شده ا شگري متفاوت  سعه يافت. با اينحال، امروزه مفهوم گرد شتر و ..... تو بي

  شــمگيري يافته و گردشــگري در عوض رفتن به نواحي داراي زيبايي نمايشــي به تمامي حومه ها گســترش يافته اســت چ
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سلطاني،   شده، به ويژه از         ).19: 1389( شگري بين المللي منجر  سترش گرد سريع و مداوم و گ شد  به  1950اما اين امر به ر

دار به عنوان يك رويكرد نوين براي توسعه صنعت گردشگري     عنوان مهمترين عامل موثر در تحريك و ظهور گردشگري پاي 

به طوري كه، از اين منظر هزينه هاي زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي    ). 33: 1393(علي خاني و همكاران،  تلقي گرديد

ش          صنعت گرد سعه  شد. به عبارت ديگر، تو شد و نمو آن ديده مي  شگري به طور فزاينده اي مهمتر از مزاياي ر گري به گرد

اين تغيير جهت، مبدا اي براي   ).72: 1390(مهدوي،  خصوص گردشگري انبوه به طور فزاينده اي ناپايدار در نظر گرفته شد   

ظهور و گسترش مفهوم توسعه پايدار گردشگري به عنوان الگوي غالب توسعه گردشگري در محافل علمي و سياست هاي          

  ).73 :1390ي،(مهدو به بعد شد 1990اجرايي از اوايل دهه 

هاي تاريخي و فرهنگي بســيار شــهري اســت. نواحي شــهري به علت آنكه جاذبه ،الگوهاي فضــايي گردشــگري يكي از

سوب مي     شگري مهمي مح صد گرد شهرهاي معموالً جاذبه زيادي دارند غالباً مقا شامل موزه گردند.  ها، هاي متنوع و بزرگي 

هايي  شـــهربازي، مراكز خريد، مناطقي با معماري تاريخي و مكان ها،شـــي، پاركهاي ورزبناهاي يادبود، تئاترها، اســـتاديوم

ــهور دارا بوده كه ــياري را جذب ميمربوط به حوادث مهم با افراد مش ــگران بس عالوه ). 22:1393پرور،كند (اين خود گردش

ه شهرها در عينيت يافتگي مكاني،  هاي گردشگري در مناطق غير شهري واقع باشند از آنجا كاين حتي در صورتي كه جاذبهبر

 شوند.  دهند باز هم حجم زيادي از گردشگران در شهرها متمركز ميتبلور فضايي را در رابطه با پيرامون خود شكل مي

به عالوه دراين بين رشــد فزآينده ميل به تمايززدايي در پســامدرنيته، مرزهاي بين كار و اوقات فراغت را درهم ريخته و 

اين دو در كليتي يكسان ذوب ي از زندگي معاصر بدل گشته است. با از بين رفتن تمايز ميان كار و اوقات فراغت،كار به جزي

شكل   ستي ناميده مي      شده و به  سبك اكسپرسيوني سبكي از زندگي، كه  ست. از مشخصه     گيري  اين  هايشود، منتهي گرديده ا

يكي از مهم ترين مقاصـــدي كه روندهاي   .)72:1382ي يزدي،پذيري زياد آن اســـت (پاپلســـبك زندگي، پويايي و انعطاف

شگري را مي           صد گرد ست. بنابراين، مردم مقا شهري ا شته تحت تاثير قرار داده، مركز  شگري جهان را در دهه هاي گذ گرد

شگراني كه داراي زمان محدود          صد، براي بازار گرد شند. اين مقا سي با ستر سرعت قابل د ستند،  خواهند كه به راحتي و به  ه

شگري، داراي عملكرد             صد گرد شهرها به عنوان مق سال براي آنها فراهم مي كند.  سفر را در تمامي  شرايط  جذاب بوده و 

چندمنظوره هستند؛ عالوه بر اين، شهرها فقط مقاصدي كه در آنها جمعيتي با فعاليت هاي اقتصادي، زندگي فرهنگي و تحت  

شو     سي كنار هم جمع مي  سيا شگري بر عهده    كنترل نيروهاي  شند، بلكه نقش مهمي را به عنوان مراكز فعاليت گرد ند نمي با

(نوربخش و همكاران  مورد بررسي قرار گيرد » گردشگري شهري  « دارند. بنابراين، بايد به جاي گردشگري در شهرها، مفهوم  

،1389 :23(.  
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  محدوده مورد مطالعه

هزار نفر جمعيت متشكل از دو قسمت كوهستاني و جلگه     100د كيلومتر مربع و با حدو 974/2شهرستان نور با وسعت    

عرض شمالي قرار گرفته است. بلند ترين كوه، قله آزاد كوه    47/36طول شرقي و   26/51اي است و بين موقعيت جغرافيايي  

ستان نور      4721با ارتفاع  شهر شش گياهي  شد. از لحاظ پو سمت    متر و مهمترين رودها، رود نور و الويج رود مي با سه ق به 

شش جنگلي انبوه و كوه هاي مركزي و          شمالي با پو ستاني  شامل جلگه اي با جنگل و مزارع برنج، كوه شود كه  سيم مي  تق

ضعيف    شش گياهي  شامل             جنوبي با پو شد. بخش مركزي  ستان مي با سه بخش مركزي، بلده و چم ستان داراي  شهر اين 

ايزدشهر مي باشد و از روستاهاي مهم آن رستم رود، تاشكوه عليا و سفلي        شهرهاي نور (مركز شهرستان)، رويان (علمده) و    

كيلومتري جنوب شرقي نور، در مجاورت شهرستان      15است. بخش چمستان به مركزيت شهري به همين نام كه در فاصله      

ــهري قديمي به همين نام در          ــهر نور ق 85آمل قرار دارد. بخش بلده نيز به مركزيت شـ رار دارد و پل  كيلومتري جنوب شـ

  ).1390، نور(طرح جامع شهرستان  .ارتباطي ميان دو جاده مهم هراز و چالوس است

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1396.  نقشه موقعيت شهر ستان نور (منبع: نگارندگان، 1شكل

  روش تحقيق
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حقيق  ها در اين تباشــد. روش گردآوري دادهتحليلي مي -تحقيق حاضــر به لحاظ ماهيت كاربردي و به روش توصــيفي 

آوري هاي موجود اقدام به جمعاي و روش پيمايش مقطعي است كه با استفاده از منابع ديجيتال و كتاب  شامل روش كتابخانه 

آوري اطالعات مورد نياز از طريق پرسشنامه محقق ساخته  ها، اقدام به جمعاطالعات مورد نياز گرديده و براي بررسي فرضيه

پرســشــنامه (با اســتفاده از فرمول كوكران در بين گردشــگران، جامعه محلي و  501د صــورت گرفته اســت. در مجموع تعدا

ــئولين) تكميل و براي انجام تجزيه و تحليل      باخ براي كل       SPSSهاي آماري وارد نرم افزار   مسـ فاي كرون گرديد. ميزان آل

شنامه برابر با     س ص        89/0پر ساختار اقت ضيه اول كه به مبحث  ست. با توجه به فر شگري     بوده ا سعه گرد ادي اثرگذار در تو

صاص يافته، ابتدا از طريق آزمون  سنجش توزيع نرمال كلموگروف و آزمون تي تك نمونه اخت سنجش اثرگذاري   هاي  اي به 

سعه                صادي بر روي تو ساختار اقت سنجش ميزان اثرگذاري  ستاي  شهري پرداخته و در را شگري  سعه گرد ساختار بر تو اين 

سپير    شگري از آزمون ا ستفاده مي گرد ساختار       من ا شخص نمودن ميزان و نحوه اثرگذاري  ستاي م نماييم و در نهايت در را

ضحي از نتيجه                 صوير وا شد كه ت سيون خطي پرداخته  شهر نور از طريق رگر شهري  شگري  سعه گرد صادي بر روي تو اقت

هنگي پرداخته شده با توجه به اين  فر -فرضيه پژوهش را ارائه دهد. در راستاي فرضيه دوم پژوهش كه به ساختار اجتماعي     

ضيه ابتدا از طريق آزمون كاي     سي اين فر ساله، براي برر سكوئر و فرديمن پرداخته م سنجش ميزان اثرگذاري    ا سپس به  ايم و 

ستفاده نموده       سپيرمن ا ستاي مشخص نمودن ميزان و   اين ساختار بر روي توسعه گردشگري از آزمون ا ايم و در نهايت در را

گذاري ساختار اجتماعي و فرهنگي بر روي توسعه گردشگري شهري شهر نوراز طريق رگرسيون خطي پرداخته شد   نحوه اثر

كه تصوير واضحي از نتيجه فرضيه پژوهش را ارائه دهد و در اتنهاي هر دو فرضيه براي سنجش ميزان رضايت جامعه مورد       

اســب با انتظارات و عملكرد بازارچه از طريق مدل  ها بر روي توســعه گردشــگري متن بررســي از اثرگذاري اين ســاختار 

HOLSAT شود. مدل به سنجش موضوع پرداخته ميHOLSAT كند به پيچيدگي  يك مدل نسبتاً جديد است كه تالش مي

)، اين مدل توسط ترايب و اسنيث براي    844، ص. 2006گيري رضايت ساكنان در يك پديده بپردازد (ثرانگ و فاستر،    اندازه

سال  اولين  سنيث،      1998بار در  ست (ترايب و ا شده ا سعي كرده 28، ص. 1998، ارائه  اند بر ). ارائه دهندگان اين رويكرد 

گيري رضايت از يك پديده اعم از انساني    هاي ديگر مانند سروكوال و سروپرف و غيره زمانيكه به اندازه  هاي مدلمحدوديت

 توريســتي تجربه كيفيت برابر در را اقليمي عناصــر)، TCI= tourism climate index(پردازند، غلبه كنند. و طبيعي مي

 آيا اقليمي مختلف عناصر  تركيب زماني، مقطع يك در كه كند مي بيان شاخص  اين كلي طور به. كند مي ارزيابي گردشگران 

  ميسزكوفسكي توسط 1985 سال در روش اين .نه يا باشد مي مناسب منطقه يك بوميان حتي يا و مسافران و گردشگران براي

 بررسـي  منطقه يك براي اقليمي مختلف عناصـر  روش اين در. شـد  ابداع گردشـگري  هاي فعاليت جهت اقليم ارزيابي براي

سب  بر و شده  سبه  گرفتيم، نظر در كه زماني مقطع هر يا ماه هر امتياز نهايت در و گرفته مختلفي ضريبهاي  مدل، ح  مي محا
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  يافت كاهش اقليمي متغير 7 به سپس  كه كرد مطرح موضوع  اين با ارتباط در را اقليمي متغير 12 ابتدا در شود ميسزكوفسكي   

 بارش نسبي، مجموع  رطوبت نسبي، ميانگين  رطوبت حداقل دما، ميانگين ميانگين دما، حداكثر ميانگين:  شامل  ها متغير اين.

  يابد. مي تقليل شاخص 5 به ها فاكتور از برخي تركيب با ادامه باد در سرعت آفتابي، ميانگين ساعات ماهانه، ميانگين

  هاي تحقيقيافته

  اجتماعي افراد مورد سنجش  -فردي هايويژگي

اند اختصاص يافته  هاي فردي و اجتماعي افرادي كه مورد ارزيابي قرار گرفتهآوري ويژگياين بخش اختصاص به جمع      

    نمايد.مطالعه را بازگو ميها افراد مورد است. كه در جدول زير ويژگي

  اجتماعي گردشگران -ي فرديها يژگي: و3جدول

  درآمد ماهيانه   سطح تحصيالت  وضعيت تأهل  سن  جنسيت

  %58,6  مرد

25-15  55,4%    

  مجرد

  

62%  

  %39   800تا  500  %18  فوق ليسانس

  %19,8  1تا  800  %40  ليسانس  23,6%  35-26

  %13,9  1,5 تا1  %15  فوق ديپلم  12,5%  55-36

  %38  متأهل  %8,5  56-70  %41,4  زن
  %24  ديپلم

  بيشتر
27,3%  

  %3  راهنمايي

  اشتغال 
  ساير موارد  كارگر  صاحب شغل آزاد  كارمند دولت   متخصص

9,3%  21,6%  19,1%  6%  44%  

  هاي استنباطييافته

  فرضيه اول پژوهش

H1 تأثير دارد.: ساختار اقتصادي در رشد و توسعه گردشگري شهري  

H0.ساختار اقتصادي در رشد و توسعه گردشگري شهري تأثير ندارد :  
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  ها ساختار اقتصادي از طريق آزمون كلوموگروف از سه ديدگاه مختلف و : ارزيابي توزيع نرمال داده4جدول 

  سنجش اثرگذاري بر روي توسعه گردشگري

  گويه
حجم 
  نمونه

آماره 
  آزمون

سطح 
  معناداري

  tمقدار 
درجه 

  آزادي

سطح 

 معناداري

  0,001  99 13,746  000/0*  231/0  100  ساختار اقتصادي (جامعه گردشگران)

  0,000  370 16,749  000/0*  285/0  371  ساختار اقتصادي (جامعه خانوار)

  0,000  29 17,231  000/0*  249/0  30  ساختار اقتصادي (جامعه مسئوالن)

  )NS(**)     عدم معناداري ( %95َ (*)     سطح معناداري تا %99سطح معناداري تا   1396هاي تحقيق، مأخذ: يافته           

  

سي توزيع نرمال داده       صاص يافته      با توجه به آزمون باال جهت برر سطح معناداري اخت ست با توجه به  شده ا به ها گرفته 

و توسعه گردشگري شهر نور با در نظر گرفتن مقدار   هاي بخش ساختار اقتصادي تأثيرگذار بر روي رشد هريك از زير مولفه

 نشان  000/0مقدار توان اين گونه نتيجه گرفت كه با توجه به مقدار معناداري آماره آزمون اختصاص يافته به هر زيرمولفه مي 

، وجود "باشــدمي بر خوردارنمونه مورد نظر از توزيع نرمال "اين فرضــيه كه  تأييدفرض صــفر دارد. يعني دليلي براي  رداز 

شد نميندارد. به عبارتي توزيع اين نمونه، نرمال  عبارت كلي: ها در بين اين آزمون توزيع متفاوت وجود دارد بهو بين داده .با

سخ  ست.   هاي مرتبط به اين جدول متفاوت بودهگويي به بخشنظرات افراد در پا سي نتايج آموزن  ا متوانيم بگوييم Tدر برر

با سطح    H1ما رد مي شود و فرض محقق يعني   H0است بنابراين فرض   0,05از  (سطح معناداري) كوچكتر   Sigشاخص  

شود، يعني ميانگين شاخص ساختار اقتصادي در هر سه گروه گردشگران، خانوار و مسئوالن،         درصد پذيرفته مي  99اطمينان 

است يا خير؟ وقتي به   3ا ميانگين متغير فوق بيشتر از عدد  تفاوت دارد، حال بايد به سراغ اين موضوع برويم كه آي   3با عدد 

ساختار اقتصادي در جامعه گردشگران (      ساختار اقتصادي    3,87ستون ميانگين در جدول نگاه مي كنيم، ميانگين  ) و ميانگين 

سئوالن (     3,36در جامعه خانوار ( صادي در جامعه م ساختار اقت شتر از عدد  3,45) و ميانگين  ست.   3)، بي بنابراين از توافق  ا

نسبي در جامعه برخوردار هستند (يعني اكثريت موافقم يا خيلي موافقم زده اند). بنابراين از نظر پاسخگويان توسعه اقتصادي  

  در توسعه گردشگري شهري تاثير دارد. 
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  گردشگري شهر نور: آزمون آماري اسپيرمن جهت سنجش ميزان اثرگذاري ساختار اقتصادي بر روي رشد و توسعه 5جدول 

 رديف  متغير مستقل متغيير وابسته آماره اسپيرمن سطح معناداري

*000/0 098/0 

  ساختار اقتصادي

  (جامعه گردشگران) 

هر
 ش

عه
وس

و ت
د 

رش
  

1 

*000/0 306/0 

  ساختار اقتصادي

  (جامعه خانوار)
2 

*000/0 089/0 

  ساختار اقتصادي

  (جامعه مسئوالن)
3 

  ) NS(**)     عدم معناداري ( %95َ (*)     سطح معناداري تا %99سطح معناداري تا       1396تحقيق،  هايمأخذ: يافته      

  

با توجه به جدول باال كه از طريق آزمون سنجش ارتباط اسپيرمن به سنجش اثرگذاري ساختار اقتصادي بر روي توسعه       

شگري   ست      شهر نور  گرد شده ا سه ديدگاه متفاوت پرداخته  صله از دو آزمون پيش   با در نظر گرفتن خروجياز  هاي حا

سطح معناداري مي   فرض و خروجي صله از اين آزمون در  ساختار     هاي حا سه گروه  توان اينگونه بيان نمود كه از منظر هر 

قعيت  اي كه اين ميزان موفاقتصادي اين شهر توانسته در رشد و توسعه گردشگري اين شهرستان موفق عمل نماييد به گونه        

درصدي حاصله از ديدگاه هر سه گروه مشاهده نمود البته الزم بذكر است شايد از منظر          99توان در سطح معناداري  را مي

درصدي حاصل شده و هر سه گروه بر اثرگذاري اين ساختار بر روي گردشگري شهر اذعان   99تمامي آنها سطح معناداري 

توان در جدول و نماييم كه نتايج آن را ميمدل آماري رگرسيون خطي استفاده مي در ادامه براي پاسخ به اين مسئله ازدارند 

  نمودار ذيل مشاهده نمود. 
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 گري اين شهرهاي برآورد شده جهت ترسيم ارتباط ساختار اقتصادي شهر نور با رشد و توسعه گردش: مدل خالصه شده و پارامتر6جدول

 مدل خالصه شده هابرآورد پارامتر

  متغيير مستقل
متغيير 
  وابسته

 معادله

 ثابت متغير
سطح 

 معناداري

درجه 
 2آزادي 

درجه 
 1آزادي 

 ضريب آنوا
رگرسيون 

 مربع

رگرسيون 
 خطي

661/0 803/0 
*000/0 100 1 891/24 227/0 

  ساختار اقتصادي

  (جامعه گردشگران) 

رشد و 
توسعه 

  گردشگر
529/0  430/1  *000/0 371  1  519/23  217/0  

  ساختار اقتصادي

  (جامعه خانوار)

299/0  305/2  *006/0 30  1  849/7  085/0  
  ساختار اقتصادي

  (جامعه مسئوالن)

  1396هاي تحقيق، مĤخذ: يافته

  

ــعه     ــد و توس ــادي  با رش ــاختار اقتص ــنجش نحوه ارتباط س ــيون خطي به س با توجه به جدول باال كه از طريق مدل رگرس

توان ايگونه استدالل   سنجد با توجه به ارقام خروجي حاصله از اين مدل مي  ديدگاه مختلف ميگردشگري شهر نور را از سه    

نمود كه اين ارتباط بصورت مستقيم بوده و ساختار اقتصادي بصورت مستقيم بر رشد و توسعه گردشگري از منظر هر سه             

  توان مشاهده نمود. مي هاي نهايي همگروه تأثيرگذار بوده است كه اين امر را در برآورد پارامتر

به منظور محاسبه سطوح برآورده شدن انتظارات گردشگران، مردم محلي و مسئولين از توسعه گردشگري در          در نهايت

هاي نظير (منافع اقتصــادي براي كســب وكار محلي، افزايش درآمد، افزايش فرصــت هاي  بعد اقتصــادي از زير مولفه مؤلفه

ها)، ابتدا ميانگين هر يك از مؤلفه ها در دو قســمت آوردن تجربه و افزايش قيمت زمين و كاالشــغلي براي زنان، به دســت 

قرار گرفت. مقايسه ميانگين انتظارات و عملكرد مشاهده      HOLSATمحاسبه شده و سپس در مدل    » انتظارات و عملكرد«

مثبت اســت به اين دليل كه آنها   "تمامي آنها"ي هاها براي آيتمدهد كه تفاوت ميانگينشــده براي مؤلفه اقتصــادي نشــان مي

شهر در رابطه با اين آيتم  شته انتظار بااليي را از اين  شهر در برآورده كردن اين انتظارات نيز   ها ندا اند و از طرفي عملكرد اين 

ــت. به ــهر بهاي از منظر آنها پيش رفته كه ميگونهباال بوده اس ــرفت  تواند ش ــمزودي در اين بعد پيش ــعه چش گيري در توس
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  گردشگري داشته باشد.  

 هاي اقتصادي: انتظارات، عملكرد و سطح رضايت از مولفه7 جدول

  هاي بعد اقتصاديمولفه  رديف

  انتظارات  عملكرد  سطح رضايت

  ميانگين  ميانگين  نتظاراتا -عملكرد

    1,49    1,61  0,12  منافع اقتصادي براي كسب وكار محلي  1

    1,59    2,21  0,62  افزايش درآمد  2

    2,33    2,57  0,24  افزايش فرصت هاي شغلي براي زنان  3

    1,2    2,43  1,23  به دست آوردن تجربه  4

  1,70  2,56  0,86  افزايش قيمت زمين  5

  1396هاي تحقيق، مĤخذ: يافته

  

هاي بعد اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته،   به منظور روشن شدن وضعيت انتظارات گردشگران و مردم محلي  از مؤلفه     

يعني ماتريس انتظارات بر عملكرد اســتفاده شــده اســت. پنج  آيتم بعد اقتصــادي در قســمت   HOLSATاز ماتريس مدل 

شان مي دهد كه ويژگي Winسناريو (  سته      ) قرارگرفته اند، نتايج ن شگري توان شهر در بخش گرد صادي  اند انتظارات  هاي اقت

  گردشگران را برآورده و رضايت آنها را جلب نمايد.   مردم محلي و

  ب) فرضيه دوم پژوش

H1فرهنگي در رشد و توسعه گردشگري شهري تأثير دارد. -: ساختار اجتماعي 

:H0 فرهنگي در رشد و توسعه گردشگري شهري تأثير ندارد. -ساختار اجتماعي  
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  فرهنگي -سنجش عوامل اجتماعي: آزمون ناپارامتريك كاي اسكوئر و فريدمن جهت 8جدول

  مؤثر بر روي رشد و توسعه گردشگري

  اسكوئركاي  فريدمن

سطح معنا   رديف  ها مؤلفه

  داري

ميانگين 

  ايرتبه

سطح معنا 

 داري

درجه 

 آزادي

ضريب كاي 

 اسكوئر

*003/0  

29/7 *000/0  4 40/25 
عه فرهنگي (جام -ساختار اجتماعي

  گردشگران)
1 

12/6 *000/0  4 60/26 
عه فرهنگي (جام -ساختار اجتماعي

  خانوار)
2 

54/6 *006/0  4 20/20 
عه فرهنگي (جام -ساختار اجتماعي

  مسئوالن)
3 

  )  NS(**)   عدم معناداري ( %95َ (*)     سطح معناداري تا %99سطح معناداري تا  1396هاي تحقيق، مأخذ: يافته              

ــنجش   ــاس جدول باال كه به س ــهر كه ميبر اس ــعه  عوامل اجتماعي و فرهنگي موجود در ش ــد و توس تواند موجبات رش

شهر را فراهم آورد مي    شگري اين  سه گروه متفاوت كه در اين پژوهش مبنا     توان با توجه به خروجيگرد صله از  هاي حا

سيدن به هدف پژوهش مي  ش    ر سه گروه عوامل موجود در  شند اينگونه بيان نمود كه از منظر اين  سيار توانمند و كار  با هر ب

شگري مي       سعه گرد شد و تو ستايي ر شند بگونه آمد در را سيار مهم از ديدگاه تمامي گروه   با ساختار ب سطح   اي كه اين  ها 

ست كه خود اين مقوله بيان     99معناداري  ست آمده ا صدي بد سنيل  در شهر از پتا هاي اجتماعي و فرهنگي در گر توانمندي 

 باشد.سعه اين صنعت در شهرستان ميراستايي جذب گردشگر و تو

شگري               سعه گرد شد و تو شهر كه در امر ر سنجش عوامل اجتماعي و فرهنگي موجود در  در ادامه آزمون پيش فرض به 

شهر دخيل مي  ضيه اين       اين  سنجش فر شده كه نتايج اين آزمون براي تكميل فرآيند  شند از طريق آزمون فريدمن پرداخته  با

دهد كه از ديدگاه سه گروه بطور كلي اين عوامل كارآمد قلمداد گرديده و تمامي اين سه بطور كل به سطح  ميمقوله را نشان 

ست يافته    99معناداري  صدي د سه         در شگري در اين  سعه گرد شد و تو ساختار در ر اند و تنها در ميزان تفاوت اهميت اين 

كه بيشترين ميزان اهميت اين ساختار از ديدگاه جامعه گردشگران     رسد  اي كامالً منطقي بنظر ميشود كه مسئله  گروه ديده مي

سئله  مي سيار مهم در مراجعه آنها به اين شهر و يا نقاط ديگر مي  باشد كه از منظر آنها عوامل اجتماعي و فرهنگي م باشد   اي ب
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هاي ديگر شـهري در جذب   راند كه از منظر آنها سـاختا و كمترين ميزان اهميت را قشـر مردم محلي به خود اختصـاص داده  

اند نه اين ساختار به همين منظور براي رسيدن به هدف فرضيه حاضر كه بررسي اثرگذاري اين ساختار        تر بودهگردشگر مهم 

   نماييم.باشد ابتدا از آزمون سنجش ارتباط اسپيرمن در ادامه استفاده ميبر روي رشد و توسعه گردشگري مي

  اسپيرمن جهت سنجش ميزان اثرگذاري ساختار اجتماعي و فرهنگي بر روي رشد و توسعه گردشگري شهر نور: آزمون آماري 9جدول

 رديف  متغير مستقل متغيير وابسته آماره اسپيرمن سطح معناداري

  رهنگي (جامعه گردشگران) ف -ساختار اجتماعي  356/0  012/0**

گر
دش

گر
ه 

سع
تو

و 
د 

رش
  

1 

 2  جامعه خانوار)(فرهنگي  -ساختار اجتماعي  389/0  006/0*

 3  رهنگي (جامعه مسئوالن)ف -ساختار اجتماعي  259/0  050/0**

  ) NS(**)     عدم معناداري ( %95َ (*)     سطح معناداري تا %99سطح معناداري تا       1396هاي تحقيق، مأخذ: يافته      

  

ساختار        سنجش اثرگذاري  شد و    شهر نور  فرهنگي موجود در  -هاي اجتماعيبا توجه به جدول باال كه به  ستايي ر در را

سطح معناداري             شده در  سنجش اين ارتباط پرداخته  ست با توجه به نتايج اين آزمون كه به  شده ا شگري گرفته  سعه گرد تو

ــته مي ــاختار اجتماعي و فرهنگي آنها توانس ــهر س ــطح  توان اينگونه نتيجه گرفت كه تنها از منظر مردم محلي اين ش   99تا س

شگران اين ميزان           سئولين و گرد شگري عمل نماييد و از منظر دو گروه ديگر يعني م سعه گرد شد و تو صد موفق در امر ر در

هاي اجتماعي شهر  درصد بوده است كه از منظر اين دو گروه نيازمند فرهنگ سازي و باال بردن ويژگي 95اثرگذاري تا سطح 

ضايت گردشگران م     ستايي جلب ر سئولين كه در آخرين نقطه معناداري     يدر را شد بخصوص از منظر گروه م درصدي    95با

بازدارند          ــگران خود عامل  با گردشـ مل فرهنگي و نحوه برخورد  ــت و از منظر اين گروه عوا ته اسـ اي در جذب   قرار گرف

سوب مي    شگري مح ستا از ديدگ ريزيشود به همين منظور نيازمند برنامه گرد به  شود اه آنها ديده ميهاي كارآمد در اين را

ــئله كه ميزان     ــهر براي حل مس ــگري اين ش ــاختار بر روي گردش ــدن اثرگذاري اين س همين منظور با توجه به مشــخص ش

ساختار اجتماعي   شهر به چه گونه      -اثرگذاري و نحوه اثرگذاري  ست كه   فرهنگي بر روي رشد و توسعه گردشگري  بوده ا

سع    ستايي تو سوب مي آيا اين اثرگذاري در را سئله از مدل       ه بود و يا عاملي باز دارند مح سخ به اين م شود در ادامه براي پا

  توان در جدول و نمودار ذيل مشاهده نمود.نماييم كه نتايج آن را ميآماري رگرسيون خطي استفاده مي
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فرهنگي شهر نور با رشد و توسعه  -هاي برآورد شده جهت ترسيم ارتباط ساختار اجتماعي : مدل خالصه شده و پارامتر10جدول

 گردشگري اين شهر

 مدل خالصه شده هابرآورد پارامتر

  متغيير مستقل
متغيير 

  وابسته

 معادله

 ثابت متغير

سطح 

 معناداري

درجه 

 2آزادي 

درجه 

 1آزادي 

 ضريب آنوا

رگرسيون 

 مربع

رگرسيون 

 خطي

291/0 485/1 
**023/0 100 1 36/5 059/0 

  رهنگيف -ساختار اجتماعي

  (جامعه گردشگران)

رشد و 

توسعه 

  گردشگر

856/0 843/0 
*000/0 371 1 38/127 600/0 

  رهنگيف -ساختار اجتماعي

  (جامعه خانوار)

294/0  990/0  *046/0 30  1  877/3  044/0  
  رهنگيف -ساختار اجتماعي

  (جامعه مسئوالن)

    1396هاي تحقيق، مĤخذ: يافته

  

ساختار اجتماعي           سنجش نحوه ارتباط  سيون خطي به  شد و   -با توجه به جدول باال كه از طريق مدل رگر فرهنگي  با ر

سه ديدگاه مختلف مي شهر نور  توسعه گردشگري    توان ايگونه  سنجد با توجه به ارقام خروجي حاصله از اين مدل مي  را از 

فرهنگي بصــورت مســتقيم بر رشــد و توســعه   -ده و ســاختار اجتماعي اســتدالل نمود كه اين ارتباط بصــورت مســتقيم بو

اي كه در دو گردشــگري از منظر هر ســه گروه تأثيرگذار بوده اســت اما ميزان اين اثرگذاري كامالً متفاوت بوده اســت بگونه

هاي نهايي  آورد پارامتردرصد اثرگذار بوده است كه اين امر را در بر 99درصد اثرگذار و يك گروه تا سطح  95گروه تا سطح 

  توان مشاهده نمود. هم مي

ــله از آزموندر نهايت با توجه به خروجي      ــيه دوم پژوهش مي هاي حاص ــده در ارتباط با فرض توان  هاي آماري گرفته ش

سته در رشد و توسعه        ساختار اجتماعي و فرهنگي توان سه ديدگاه مورد مطالعه  گردشگري   اينگونه بيان نمود كه از منظر هر 

  دخيل باشد ولي اين ميزان دخالت متفاوت بوده است كه به تفاوت ديدگاه و ذهنيت آنها بستگي دارد. شهر نور 
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ــگري                   عه گردشـ ــ ــگران و مردم محلي از توسـ ظارات گردشـ ــدن انت ــطوح برآورده شــ به سـ ــ حاسـ   به منظور م

ــطحبعد اجتماعي و فرهنگي از زير مولفه در مؤلفه ــع جاده  هاي نظير (ارتقا س ــتاندارد زندگي، بهبود وض ها، خيابان ها و اس

شــلوغي، كاهش   و ازدحام خدمات عمومي، ايجاد و توســعه امكانات تفريحي، افزايش ســطح آگاهي و دانش مردم، افزايش

ــميميت خانوادگي و اجتماعي و ايجاد     ــكالت صـ ميزبان) ابتدا ميانگين هريك از مؤلفه ها در دو        جامعه   براي فرهنگي مشـ

هاي بعد اجتماعي و مت انتظارات و عملكرد محســابه شــده و ســپس مقايســه ميانگين انتظارات و عملكرد براي مؤلفه قســ

ها و خيابان هاوخدمات عمومي و ايجاد،  بهبود وضــع جاده "هاي فرهنگي گوياي آن اســت كه تفاوت ميانگين ها براي آيتم 

منفي است و عملكرد اين شهر در برآورده كردن اين انتظارات   "دمتوسعه امكانات تفريحي و افزايش سطح آگاهي و دانش مر

ست. اما در ارتباط با آيتم    سيار پايين بوده ا سطح آگاهي و دانش مردم، افزايش    "هاي ب ستاندارد زندگي، افزايش  سطح ا   ارتقا 

ــميميت خانوادگي  و ازدحام ــلوغي، كاهش ص ــكالت و اجتماعي و ايجادش ــهر  نيز   "ميزبان جامعه براي فرهنگي مش اين ش

و اجتماعي و كمترين سطح   عملكرد قابل قبولي دارند. همچنين باالترين سطح رضايت مربوط به كاهش صميميت خانوادگي   

  رضايت مربوط به ايجاد و توسعه امكانات تفريحي است.  

  

  فرهنگي -هاي اجتماعي انتظارات، عملكرد و سطح رضايت از مولفه :11 جدول

  فرهنگي –هاي اجتماعي مولفه  رديف
  انتظارات  عملكرد  تفاوت ميانگين

  ميانگين  ميانگين  نتظاراتا -عملكرد

    1,75    2,25  0,5  ارتقا سطح استاندارد زندگي  1

2  
ها و خيابان ها و خدمات بهبود وضع جاده

  عمومي
0,01-  1,33    1,34    

    2,21    1,47  -0,74  ايجاد و توسعه امكانات تفريحي  3

    2,64    1,22  -1,42  آگاهي و دانش مردمافزايش سطح   4

  2,24  2,77  0,53  شلوغي و ازدحام افزايش  5

  1,0  2,33  1,33  واجتماعيكاهش صميميت خانوادگي  6

  0,92  2,84  1,92  ميزبان جامعه براي فرهنگي مشكالت ايجاد  7

  1396هاي تحقيق، مĤخذ: يافته      

) Loseتفريحي و افزايش ســطح آگاهي و دانش مردم بر روي ســناريوي (مطابق ماتريس زير، ايجاد و توســعه امكانات 

ستاندارد زندگي،          سطح ا ست. اما ارتقا  شده ا شهروندان در اين زمينه برآورده ن شگران و  قرار دارند، به عبارتي انتظارات گرد

واجتماعي و ايجاد  وادگيها و خيابان ها و خدمات عمومي، افزايش ازدحام و شلوغي، كاهش صميميت خان  بهبود وضع جاده 
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ــناريوي (  ــكالت فرهنگي براي جامعه ميزبان بر روي س ــان مي) قرار گرفتهWinمش ــگران و اند كه نش دهد انتظارات گردش

  شهروندان اين شهر در اين زمينه برآورده شده است.  

سايش  از منظور سان  آ ست  شرايطي  مجموعه ان صد  80 براي اقل حد حرارتي نظر از كه ا سب  افراد در شد  منا   عبارت به ، با

 را حرارتي بودن خنثي اصطالح در پژوهشگران از بعضي.  گرما احساس  نه كند سرما  احساس  نه ، شرايط  آن در انسان  ديگر

سان  كه چرا دانند مي تري دقيق تعبير ضعي  ناراحتي و گرما و سرما  ان شي  مو سائل  از نا ساس  ، اقليمي م  در.  كند نمي اح

ست  شرايطي  چنين سيم  كه ا ساني  ارگان   اينكه بدون ، كند حفظ موجود شكل  بهترين در را خود حرارتي بيالن توانند مي ان

  تابش و ، باد ، رطوبت ، دما عنصر  چهار اقليمي ديدگاه از انسان  آسايش  شرايط  شكل  در.  شود  انرژي ازدياد يا كمبود دچار

 و ها شاخص  بيشتر  دليل اين به و دارند انسان  راحتي و درسالمتي  بيشتري  تاثير رطوبت و دما عناصر  اين بين در دارند نقش

سان  آسايش  سنجش  هاي مدل ستوار  عنصر  براين ان   بينيپيش. است  جهاني اقتصاد  از اصلي  بخشي  گردشگري  است  شده  ا

  بينيپيش توريسم جهاني سازمان كه ايگونه به شود تبديل دنيا صنعت درآمدترين پر به آينده هايدهه در گردشگري شودمي

ست  كرده شگران  جمعيت ميالدي 2020سال  تا ا صل  درآمد و ميليارد 1 به جهان گرد سد  دالر ميليارد 6/1به آن از حا  در. بر

 بطور و كنندمي فعاليت گردشگري به مربوط صنايع در جهان، كشورهاي شاغلين از %8/3 معادل نفر ميليون 210 حاضر حال

 همكاران، و اسماعيلي( آورندمي بدست گردشگري از حاصله درآمدي منابع طريق از را خود بودجه از درصد 5 تا 4 متوسط

ــگري). 2: 1389 ــت چندمنظوره فعاليتي گردش ــگر عادي محيط از خارج مكاني در كه اس ــافرت و گيردمي انجام گردش   مس

 چنين انجام براي چنانچه. اســت ديگر هايفعاليت يا و تجارت تفريح، هدف و كشــدنمي طول ســال يك از بيش گردشــگر

سم  را آن گيرد قرار نظر منظور دريايي محيط و ساحلي  نواحي فعاليتي شگري . نامندمي ساحلي  توري ستلزم  ساحلي  گرد   م

:  است اشاره مورد دوجهت از دريايي محيط تعريف اين در. است  دريايي هايمحيط بر تمركز و اقامت محل يك از مسافرت 

  فيزيولوژيكي نظر از و است) مد و جذر شور، آب( دريايي هايويژگي داراي كه است مناطقي برگيرنده در بيولوژيكي نظر از

 شمار در ساحلي شهرهاي چارچوب در آنرا توانمي كه است ساحلي نواحي عنوان به آب و خشكي تالقي نقطه برگيرنده در

  آورد

  جداول ذيل ارائه گرديد.تجزيه تحليل هاي مربوط عوامل اقليمي شهر نور در قالب 
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  ماه دي حرارتي آسايش -11شماره جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اسايش حرارتي بهمن ماه -12جدول شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ضريب  ضريب آسايش براي هر شاخص ماه

 2,5 شاخص آسايش حرارتي روزانهcid  دي

 2,5 شاخص آسايش حرارتي شبانهcia دي

 5  سرعت باد دي

 4,5  ميزان بارش دي

 2  ساعات آفتابي دي

 61  ضريب نهايي اقليم گردشگري دي

  خوب  شرايط آب و هوايي براي گردشگري دي

  ضريب  ضريب آسايش براي هر شاخص ماه

 2,5 شاخص آسايش حرارتي روزانهcid  بهمن

 2,5 شاخص آسايش حرارتي شبانهcia بهمن

 5  سرعت باد بهمن

 3,5  ميزان بارش بهمن

 2,5  ساعات آفتابي بهمن

 59  ضريب نهايي اقليم گردشگري بهمن

  ولبقابل ق  شرايط آب و هوايي براي گردشگري بهمن
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  ماه اسفند حرارتي اسايش -13شماره جدول

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  اسايش حرارتي فروردين ماه -14جدول شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ضريب  ضريب آسايش براي هر شاخص ماه

 3 شاخص آسايش حرارتي روزانهcid  اسفند

 2,5 شاخص آسايش حرارتي شبانهcia اسفند

 5  سرعت باد اسفند

 4  ميزان بارش اسفند

 3,5  ساعات آفتابي اسفند

 69  ضريب نهايي اقليم گردشگري اسفند

  خوب  شرايط آب و هوايي براي گردشگري اسفند

  ضريب  ضريب آسايش براي هر شاخص ماه

 5 شاخص آسايش حرارتي روزانهcid  فروردين

cia فروردين آسايش حرارتي شبانهشاخص   4 

 5  سرعت باد فروردين

 5  ميزان بارش فروردين

 2  ساعات آفتابي فروردين

 86  ضريب نهايي اقليم گردشگري فروردين

  عالي  شرايط آب و هوايي براي گردشگري فروردين
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  ماه ارديبهشت حرارتي اسايش -15شماره جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اسايش حرارتي خرداد ماه -16شمارهجدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).1396منبع: (نگارندگان،

  

  ضريب  ضريب آسايش براي هر شاخص ماه

 2 شاخص آسايش حرارتي روزانهcid  ارديبهشت

 5 شاخص آسايش حرارتي شبانهcia ارديبهشت

 4,5  سرعت باد ارديبهشت

 5  ميزان بارش ارديبهشت

 4,5  ساعات آفتابي ارديبهشت

 73  ضريب نهايي اقليم گردشگري ارديبهشت

  خوبخيلي    شرايط آب و هوايي براي گردشگري ارديبهشت

  ضريب  ضريب آسايش براي هر شاخص ماه

 0 شاخص آسايش حرارتي روزانهcid  خرداد

 3 شاخص آسايش حرارتي شبانهcia خرداد

 1,5  سرعت باد خرداد

 5  ميزان بارش خرداد

 4,5  ساعات آفتابي خرداد

 47  ضريب نهايي اقليم گردشگري خرداد

  ناچيز   هوايي براي گردشگريشرايط آب و  خرداد
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  ماه تير حرارتي اسايش -17شماره جدول

  

  

اسايش حرارتي  -18جدول شماره  مرداد ماه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ماه شهريور حرارتي اسايش -19شماره جدول

  

  

  

  

  

  

  

  ضريب  ضريب آسايش براي هر شاخص ماه

 0 شاخص آسايش حرارتي روزانهcid  تير

 2 شاخص آسايش حرارتي شبانهcia تير

 1,5  سرعت باد تير

 4,5  ميزان بارش تير

 4  ساعات آفتابي تير

 41  ضريب نهايي اقليم گردشگري تير

  ناچيز  شرايط آب و هوايي براي گردشگري تير

  ضريب  ضريب آسايش براي هر شاخص ماه

 0 شاخص آسايش حرارتي روزانهcid  مرداد

 2 شاخص آسايش حرارتي شبانهcia مرداد

 1,5  سرعت باد مرداد

 4,5  بارشميزان  مرداد

 4  ساعات آفتابي مرداد

 41  ضريب نهايي اقليم گردشگري مرداد

  ناچيز  شرايط آب و هوايي براي گردشگري مرداد

  ضريب  ضريب آسايش براي هر شاخص ماه

 1 شاخص آسايش حرارتي روزانهcid  شهريور

cia شهريور شبانه شاخص آسايش حرارتي  4 

 2  سرعت باد شهريور

 4,5  ميزان بارش شهريور

 4  ساعات آفتابي شهريور

 54  ضريب نهايي اقليم گردشگري شهريور

  قابل قبول  شرايط آب و هوايي براي گردشگري شهريور
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  اسايش حرارتي مهر ماه -20جدول شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آبان ماه حرارتي اسايش -21شماره جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ضريب  ضريب آسايش براي هر شاخص ماه

cid  مهر حرارتي روزانهشاخص آسايش   5 

 4 شاخص آسايش حرارتي شبانهcia مهر

 2  سرعت باد مهر

 4  ميزان بارش مهر

 3,5  ساعات آفتابي مهر

 82  ضريب نهايي اقليم گردشگري مهر

  عالي  شرايط آب و هوايي براي گردشگري مهر

  ضريب  ضريب آسايش براي هر شاخص ماه

 5 شاخص آسايش حرارتي روزانهcid  آبان

 3 شاخص آسايش حرارتي شبانهcia آبان

 5  سرعت باد آبان

 4,5  ميزان بارش آبان

 3,5  ساعات آفتابي آبان

 88  ضريب نهايي اقليم گردشگري آبان

  عالي  شرايط آب و هوايي براي گردشگري آبان
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  ماهاسايش حرارتي آذر  -22جدول شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).1396نگارندگان،: (منبع

درنهايت نتايج حاصل شده اين پژوهش با توجه به داده ها و پارامتر هاي مذكور شرايط آسايش نشان مي دهد كه از نظر شاخص اقليم    

گردشگري و بوم گردي شهر نور در بيشتر ايام سال بخصوص ماه هاي دي،اسفند،فروردين، ارديبهشت،مهر،آبان ازشرايط عالي وخوب          

  براي فعاليت هاي توريسي برخوردار مي باشند لذا بايد استراتژي هاي الزم از منظر بوم گردي در اين منطقه فراهم گردد.

  گيرينتيجه

ــي    ــدين صــورت م ــژوهش ب ــداي پ ــاري فرضــيه ابت ــده از بررســي آم ــون  نتيجــه بدســت آم ــدا در آزم ــه ابت ــه  ك باشــد ك

هــاي بخــش ســاختار اقتصــادي بــه هريــك از زيــر مولفــه كلموگرفــت بــا توجــه بــه ســطح معنــاداري اختصــاص يافتــه 

بـا در نظـر گـرفتن مقـدار آمـاره آزمـون اختصـاص يافتـه بـه هـر           شـهر نـور   تأثيرگذار بر روي رشد و توسعه گردشـگري  

نشـان از رد فـرض صـفر     000/0تـوان ايـن گونـه نتيجـه گرفـت كـه بـا توجـه بـه مقـدار معنـاداري مقـدار             زيرمولفه مـي 

، وجـود نـدارد. بـه    "باشـد نمونـه مـورد نظـر از توزيـع نرمـال بـر خـوردار مـي        "ي براي تأييد اين فرضيه كه دارد. يعني دليل

عبـارت  هـا در بـين ايـن آزمـون توزيـع متفـاوت وجـود دارد بـه        باشـد. و بـين داده  عبارتي توزيع ايـن نمونـه، نرمـال نمـي    

اسـت و بـراي بررسـي تـاثير      فـاوت بـوده  هـاي مـرتبط بـه ايـن جـدول مت     گـويي بـه بخـش   كلي: نظـرات افـراد در پاسـخ   

ــان، از آزمــون   ــدار گردشــگري شــهري از نظــر جامعــه ميزب ــه اي T ســاختار اقتصــادي در رشــد و توســعه پاي تــك نمون

) بــاالتر بــوده اســت كــه 18)، از ميــانگين مفــروض (18,30اســتفاده شــده اســت كــه ميــانگين واقعــي بــه دســت آمــده ( 

  ضريب  ضريب آسايش براي هر شاخص ماه

 2,5 شاخص آسايش حرارتي روزانهcid  آذر

 2 شاخص آسايش حرارتي شبانهcia آذر

 5  سرعت باد آذر

 3,5  ميزان بارش آذر

 2,5  ساعات آفتابي آذر

 58  ضريب نهايي اقليم گردشگري آذر

  قابل قبول  شرايط آب و هوايي براي گردشگري آذر
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-ادي در رشـد و توسـعه پايـدار گردشـگري شـهري مـي دهـد و سـپس از همـان         نشان از اثرگذاري اثـرات سـاختار اقتصـ   

نماييــد از آزمــون اســپيرمن بــراي ســنجش طــور كــه در فصــل چهــارم در بخــش فرضــيه ابتــداي پــژوهش مشــاهده مــي 

ايـم كـه بـا توجـه بـه خروجـي حاصـله        اسـتفاده نمـوده  شـهر نـور   اثرگذاري ساختار اقتصادي بر روي توسعه گردشـگري  

تـوان اينگونـه نتيجـه گرفـت كـه از منظـر هـر سـه گـروه سـاختار اقتصـادي            اي انجام گرفته از ايـن آزمـون مـي   هو تحليل

اي كـه ايـن ميـزان موفقعيـت     اين شهر توانسته در رشد و توسعه گردشـگري ايـن شهرسـتان موفـق عمـل نمايـد بـه گونـه        

گــر موفقيــت ايــن آزمــون كــه بيــاندرصــدي حاصــله از ديــدگاه هــر ســه گــروه در  99تــوان در ســطح معنــاداري را مــي

تـوان مشـاهده نمـود و بـراي مشـخص شـدن نـوع رابطـه از مـدل رگرسـيون           باالي آن در توسـعه گردشـگري اسـت مـي    

باشـد كـه سـاختار اقتصـادي بصـورت مسـتقيم بـر        ايـم كـه نتيجـه حاصـل از ايـن مـدل اينگونـه مـي        خطي استفاده نموده

هـاي نهـايي   أثيرگـذار بـوده اسـت كـه ايـن امـر را در بـرآورد پـارامتر        رشد و توسعه گردشگري از منظـر هـر سـه گـروه ت    

تـوان مشـاهده نمـود و بـراي مشـخص شـدن انتظـارات آنهـا از اثرگـذاري سـاختار اقتصـادي همـانطور كـه              اين مدل مـي 

ايـم كـه از خروجـي حاصـله از ايـن مـدل       اسـتفاده نمـوده     HOLSATايـم از مـدل   تر در فصل گذشته بيـان نمـوده  پيش

انـد انتظـارات مـردم محلـي     هـاي اقتصـادي شـهر در بخـش گردشـگري توانسـته      توان اينگونه نتيجه گرفت كـه ويژگـي  مي

ــا توجــه بــه نتــايج حاصــل آزمــون   هــاي متعــدد و گردشــگران را بــرآورده و رضــايت آنهــا را جلــب نمايــد در نهايــت ب

نظـر مـي رسـد سـاختار اقتصـادي موجـود        هاي مـورد اسـتفاده كـه از جامعـه ميزبـان و ميهمـان فرضـيه بـه        آماري و مدل

مي تواند منجر به توسـعه گردشـگري شـهري پايـدار شـود، تاييـد مـي شـود و بـراي سـنجش فرضـيه دوم پـژوهش هـم              

-ايـم كـه نتـايج بيـانگر ايـن مسـئله اسـت كـه قابليـت         هاي تنـوع اسـتفاده نمـوده   همانند فرضيه ابتداي پژوهش از شاخص

ي رشــد و توســعه گردشــگري در شــهر از منظــر افــراد نمونــه از طريــق آزمــون  فرهنگــي موجــود بــرا -هــاي اجتمــاعي 

اسـكوئر و بدسـت آوردن يـك سـطح معنـاداري در سـه       ناپارامتريك فريـدمن جهـت همگـون نمـودن نتـايج آزمـون كـاي       

باشـد كـه از   ايـم كـه نتـايج حاصـل از ايـن آزمـون آمـاري حـاكي از ايـن مسـئله مـي           گروه مورد سـنجش اسـتفاده نمـوده   

دگاه سه گروه بطور كلـي ايـن عوامـل كارآمـد قلمـداد گرديـده و بـراي حـل ايـن مسـئله كـه آيـا سـاختار اجتمـاعي و               دي

اي نمونـه فرهنگـي توانسـته اسـت موجبـات توسـعه و رشـد گردشـگري را در ايـن شـهر فـراهم آورد از آزمـون تـي تـك             

) بـاالتر بـوده اسـت كـه نشـان      21فـروض يعنـي (  ) از ميانـه م 21,45ايم كه ميانگين بـه دسـت آمـده يعنـي (    استفاده نموده

ــپس از       ــد و س ــي ده ــهري م ــگري ش ــدار گردش ــعه پاي ــد و توس ــي در رش ــاعي، فرهنگ ــاختارهاي اجتم ــذاري س از اثرگ

نماييـد از آزمـون اسـپيرمن بـراي سـنجش      طـور كـه در فصـل چهـارم در بخـش فرضـيه دوم پـژوهش مشـاهده مـي         همان

ايــم كــه بــا توجــه بــه اســتفاده نمــودهشــهر نــور روي توســعه گردشــگري فرهنگــي بــر  -اثرگــذاري ســاختار اجتمــاعي 

تــوان اينگونــه نتيجــه گرفــت كــه تنهــا از منظــر مــردم هــاي انجــام گرفتــه از ايــن آزمــون مــيخروجــي حاصــله و تحليــل
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ــطح      ــا س ــته ت ــا توانس ــي آنه ــاعي و فرهنگ ــاختار اجتم ــهر س ــن ش ــي اي ــعه    99محل ــد و توس ــر رش ــق در ام درصــد موف

 95نماييــد و از منظــر دو گــروه ديگــر يعنــي مســئولين و گردشــگران ايــن ميــزان اثرگــذاري تــا ســطح گردشــگري عمــل 

هـاي اجتمـاعي شهرسـتان در    درصد بوده است كـه از منظـر ايـن دو گـروه نيازمنـد فرهنـگ سـازي و بـاال بـردن ويژگـي          

 95طــه معنــاداري باشــد بخصــوص از منظــر گــروه مســئولين كــه در آخــرين نقراســتايي جلــب رضــايت گردشــگران مــي

ــل       ــود عام ــگران خ ــا گردش ــوه برخــورد ب ــي و نح ــل فرهنگ ــروه عوام ــن گ ــر اي ــت و از منظ ــه اس ــرار گرفت درصــدي ق

هـاي كارآمـد در ايـن راسـتا     ريـزي شـود بـه همـين منظـور نيازمنـد برنامـه      اي در جذب گردشگري محسـوب مـي  بازدارند

ايـم كـه نتيجـه    مـدل رگرسـيون خطـي اسـتفاده نمـوده      شود و بـراي مشـخص شـدن نـوع رابطـه از     از ديدگاه آنها ديده مي

ــي   ــه م ــدل اينگون ــن م ــل از اي ــعه      حاص ــد و توس ــر رش ــتقيم ب ــورت مس ــي بص ــاعي و فرهنگ ــاختار اجتم ــه س ــد ك باش

هـاي نهـايي ايـن مـدل در     گردشگري از منظـر هـر سـه گـروه تأثيرگـذار بـوده اسـت كـه ايـن امـر را در بـرآورد پـارامتر            

اهده نمــود و بـراي مشــخص شــدن انتظــارات آنهــا از اثرگــذاري ســاختار اقتصــادي از  تــوان مشــهــاي پــژوهش مــييافتـه 

تـوان اينگونـه نتيجـه گرفـت كـه مطـابق       ايـم كـه از خروجـي حاصـله از ايـن مـدل مـي       استفاده نموده   HOLSATمدل 

ــر رو    ــات تفريحــي و افــزايش ســطح آگــاهي و دانــش مــردم ب ي مــاتريس حاصــله از ايــن مــدل، ايجــاد و توســعه امكان

) قـرار دارنـد، بـه عبـارتي انتظـارات گردشـگران و شـهروندان در ايـن زمينـه بـرآورده نشـده اسـت. امـا              Loseسناريوي (

هــا و خيابــان هــا و خــدمات عمــومي، افــزايش ازدحــام و شــلوغي، ارتقــا ســطح اســتاندارد زنــدگي، بهبــود وضــع جــاده

) Winامعــه ميزبــان بــر روي ســناريوي (واجتمــاعي و ايجــاد مشــكالت فرهنگــي بــراي جكــاهش صــميميت خــانوادگي

دهـد انتظـارات گردشـگران و شـهروندان ايـن شـهر در ايـن زمينـه بـرآورده شـده اسـت در            انـد كـه نشـان مـي    قرار گرفته

هـاي مـورد اسـتفاده كـه از جامعـه ميزبـان و ميهمـان        هـاي متعـدد آمـاري و مـدل    انتها با توجـه بـه نتـايج حاصـل آزمـون     

فرهنگـي موجـود مـي توانـد منجـر بـه توسـعه گردشـگري شـهري پايـدار            -تار اجتمـاعي  فرضيه به نظر مـي رسـد سـاخ   

 انتخـاب  در گردشـگران  اغلـب  و مطـرح اسـت   گردشـگري  منبـع  يـك  عنـوان  بـه  آن تنـوع  و شود، تأييد مي شـود  اقلـيم  

ــه آن اقامــت مــدت و محــل ــد توجــه ب ــاني تنــوع. دارن ــراي پتانســيل قــوي يــك هــوا و آب مكــاني و زم  گردشــگري ب

 شـود شناسـايي   مـي  محسـوب  دنيـا  گردشـگري  متنـوع  كشـور  5 جـزء  كـه ايـران   داليلـي  از يكـي  و شـود  مـي  محسوب

ــدوده ــاي مح ــايش ه ــيم در آس ــاطق اقل ــدل من ــوب معت ــه و مرط ــل ب ــورداري دلي ــرايط از برخ ــوب ش ــي مطل و  اقليم

ــايي ــي جغرافي ــد م ــه توان ــوان ب ــك عن ــوده توســعه گردشــگري جهــت در پتانســيل ي ــويم آوردن بدســت و ب ــاني تق  زم

 حفــظ همچنــين و اشــتغال ايجــاد و درآمــد اقتصــادي افــزايش ســبب توانــد مــي عمرانــي هــاي طــرح و اجــراي آســايش

 5يـك ارزش گـذاري اسـتاندارد اسـت كـه دامنـه آن از        tciشـود شـاخص    پايـدار  توسـعه  بـه  و دسـتيابي  زيسـت  محيط



  و همكاران يحيي پور                     

238 

 

ـ         3مطلوب تا منفي رتبـه ايـي از    tciك ازايـن زيـر شـاخص هـاي     بي نهايـت نـامطلوب قـرار ميگيـرد بـدين ترتيـب هـر ي

را بــه خــود اختصــاص دادنــد در بحــث جبــر آب و هــوايي ام شناســايي پــارامتر هــاي اقليمــي بســيار مــوثر   3تــامنفي  5

  است.
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