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 چکيده

فهم تعامالت بین جامعه میزبان و گردشگران، عاامی  مهام دش شاتاو  و مات ر   گردشاگر  

اس . بخش  از ا ن موضوع، تاثیر  اس  که جامعه میزبان بار تواو ر نیتا  مه اان شگردشاگر  از 

یتف ا ن مطالعه، برشسا  تااثیر جامعاه میزباان بار تواو ر نیتا  گردشاگران از گذاشد. مقوت م 

فضایا  شهر  ج ع  باز اس . ا ن مطالعه کیف  با شو کرد تحییل محتوا انجام شته اس . مشاشک  

یاا   یا  قبی  از ا ن شهر و فضاا گردشگر داوی  شهر اصفهان بودنت که تجربه بازد ت 42کتتتگان 

 افته انجام شت و تا زمان شسیتن باه  ساوتاش یا  نی ه یا توسط مواحبه آوش  داده عشا داشتتت. ج  آن

  تاکیاتات 4  سارزنتگ ، 1یاا بتسا  آمات   مقوله اصی  از تحییال داده 5اشباع نظر  ادامه  اف . 

  غذا. نتاا   ا ان مطالعاه باه 5  حس گردشگر از میزبان و 2معرف  میزبان،    وود3میزبان دش فضا، 

یا  شهر  ک ک م  کتت تا توو ر نیتا   وان و مت ران گردشگر  و طراحان و مت ران فضامتخو

یا  شهر  شا بهتر شتاوته و از ا ن طر ق، زمیته اشتقا سطح گردشگر  شاهر  شا  گردشگران از فضا

 تر ن ا تت. فرایم

تحییل جامعه میزبان، توو ر نیت  گردشگر از مقوت، فضا  شهر  ج ع  باز،  واژگان کليدی:

 .محتوا، مطالعه کیف 

 

 

 

                                                           
  )a_tayyebi@sbu.ac.ir(        نو ستته مسئول (دکتر  طراح  شهر ،استاد اش، دانشکته مع اش  و شهرساز ، دانشگاه صتعت  جتت  شاپوش دزفول 1

   zekavat.k@gmail.comش        دکتر  طراح  شهر ، دانشیاش، دانشکته مع اش  و شهرساز ، دانشگاه شهیت بهشت ، تهران، ا ران 4

https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=0m3hqlijetlq9
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=0m3hqlijetlq9
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 مقدمه

یاا و  اجت اع  اس  که شاامل تعاامالت و شواباط میاان اشاخاز، ساازمان ا    گردشگر  پت ته

، 4و آناتش  1یا  ن تفع گوناگون، مخووصا بین گردشگران و ساکتان محی  اس  شماک گها  گروه

یاا، توانات نگار  ما   گردشگران . تعامالت و شوابط میان ساکتان محی  و 4012، 3و شاشپی  4002

 .  کا  4002توقعات، عقا ت و دش نها   سبک زنتگ  یر دو گروه شا تح  تاثیر قراش بتیت ششاشپی ، 

از مه تر ن موضوعات  که متاثر از تعامالت جامعاه میزباان شسااکتان محیا   و گردشاگران اسا ، 

 اس . 2توو ر نیت  گردشگران از مقوت

، 6و ش چیاه 5شا چتار دش فرا تت انتخاب مقوات ر نیت  گردشگر از مقوتشست که توو   به نظر م 

و  2شساایب  ، شضااا   و احت ااال بازد اات مجااتد از آن مقواات 4004و ی کاااشان،  7و گااازشزا 1221

و ساان  12؛ دل بسااکو4007، 13و گاااشتتر 14؛ تاسااک 4005، 11و بتیتااو 10؛ اسااتی 1226، 2موشگااان

، نقش مه    1325آباد ،  و کیان  فیض 1322شزگاه و ی کاشان،  با  میک  مین؛ 4002، 15ماشتین

 باشاتت.  از ا ان مقاصات گردشاگر  شاهر  م  ا    ، ن ونه16کتت. فضایا  شهر  ج ع  باز  شا ا فا م 

یسته اصی  مفهوم فضا  شهر  ج ع  باز، فضا  ج ع  اس  و دو صف  شهر  و باز برا  مت ا ز 

انت. بار اساام موضاوعات  یاا  سرپوشایته، آوشده شاته ضایا و ف اوستیا  واقع دش ش کردن آن از فضا

مالکی ، کتترل، دسترس  و استفاده، تعاش ف متفاوت  از فضا  ج ع  شته اس . برو  آن شا چتین 

شود و بتابرا ن بار شو   یا  وووص ، کتترل ن   فضا   که توسط افراد  ا سازمان»انت   تعر ف کرده

  .122  1226متن  پوش، ش «ع وم جامعه باز اس 

گیرد. دش مطالعات  ، توو ر نیت  از شهر و فضایا  شهر  شا نیز دش بر م "توو ر مقوت"مفهوم 

دلیال  و باه  4013، 12و گارون 12و دلتیکار 4004، 17شپا اک توو ر مقوت، غیبه با شو  ک ّ  اس 

نیاز به مطالعاات  ، 4012، 41و ل  40شاستتچتکوا یا  شو  ک ّ  دش مطالعات توو ر نیت  محتود  

                                                           
1 McGehee 
2 Andereck 
3 Sharpley 
4 Tourists’ Destination Image 
5 Echtner 
6 Ritchie 
7 Gallarza 
8 Selby 
9 Morgan 
10 Espelt 
11 Benito 
12 Tasci 
13 Gartner 
14 Del Bosque 
15 San Martin 
16 Urban public open spaces 
17 Pike 
18 Dolnicar 
19 Grün 
20 Stepchenkova 
21 Li 
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 3و سن ماشتین 4005، 4و کیو 1شش ان کیف  پیش از متلساز  ک ّ  دش ا ن حوزه مفهوم  وجود داشد

بار تواو ر  جامعاه میزباانا  به صوشت کیف ، تاثثیر  ا ن، ک تر مطالعه بر عالوه . 4002و دل بسکو، 

بارا  پاساب باه ا ان ک باود  یا  شهر  ج ع  باز شا برشس  کارده اسا . نیت  گردشگران از فضا

بار تواو ر نیتا   جامعاه میزباانمشخص دش ادبیات موضوع، ا ن مطالعه به صاوشت کیفا ، تااثیر 

 کتت.  برشس  م  شا گردشگران از فضایا  شهر  ج ع  باز
 

 ادبيات موضوع

 ی شهری جمعی بازهافضا

اساسا  زناتگ ، تباادل یا   باز برا  شفع نیاز یا  شهر  ج ع  به صوشت تاش خ ، مردم از فضا

یا  شهر  باودن،  تر برا  دش جر ان فعالی  شان  ا به بیان ساده یا  سیاس  اطالعات، بیان وواسته

باز به عتوان  . فضا  شهر  ج ع  4003، 6و میچل 4000، 5؛ فوشد1221، 2شکروچ انت استفاده کرده

و دش عین حاال بارا  ی اه شته شهر  قراش داشد  یا  ساوته فضا   تعر ف شته اس  که بین بخش

شان،  شان و موقعی  اجت اع  و اقتواد  افراد، بتون ییچ محتود ت  و بتون توجه به عقا ت شخو 

  .1222، 2و گهین 1224و ی کاشان،  7شکاش قابل دسترس  اس 

یاا  شاهر  شمانتات  یا  شهر  ج ع  باز به سا ر فضاا یا  تاش خ  فضا اگرچه برو  از کاشبرد

و  4003، 2شماتن  پاوش مراکز تفر ح  و فریتگ    ا به دنیا  مجاز  متتقل شته اس  مراکز ور ت،

یا  شاهر  ج عا  بااز  ، اما عالقه بشر شمخووصا گردشگران  برا  حضوش دش فضا 4010، 10یوقتن

یا، به عی  نیاز اساسا  انساان باه  . شغب  به ا ن نوع فضا 4017، 14و واتسن 11شنیکسیک ادامه داشد

  .4012شمتن  پوش،  یا  اتفاق  و برنامه ش ز  نشته اس  ن و بهره بردن از مواجههاجت اع  بود

تواو ر   ،4016و ی کاشان،  12و التا 1224، 13شتیبالتزیا  شهر  ج ع  باز  عییرغم ای ی  فضا

یاا  ک ا  بار شو  عوامال  یا ک تر موشد توجه بوده اسا . تااکتون پهویش نیت  گردشگران از آن

یا  شهر  ج ع  باز صوشت گرفتاه  وو ر نیت  کاشبران شمخووصا گردشگران  از فضاگذاش بر ت رتاثی

اسا . بتاابرا ن،  اک  جامعه میزباان، گذاش ا ن عوامل تاثیر ک  از   .4017شنیکسیک و واتسن، اس 

                                                           
1 Ryan 
2 Cave 
3 San Martín 
4 Crouch 
5 Ford 
6 Mitchell 
7 Carr 
8 Goheen 
9 Madanipour 
10 Houghton 
11 Nikšič 
12 Watson 
13 Tibbalds 
14 Aletta 
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یاا   بر توو ر نیت  گردشاگران از فضاا جامعه میزبانجا  وال  دش ادبیات موضوع، شاجع به تاثیر 

 .باز وجود داشدشهر  ج ع  

 

 تصویر مقصد

 «یا و تاثثرات  اسا  کاه  اک شاخص از  اک مقوات داشد یا، ا اته مج وعه باوش»توو ر مقوت، 

 . 1222، 5و مککییر  2شبیگیو شود م  3و عاطف  4که شامل اجزا  شتاوت   12  1272، 1شکرامتتن

  اول، بار  دش دشجاه شاود کاه    ک مقوات شا شاامل م  جز شتاوت  توو ر، باوشیا و دانش دشباشه

   اک مقوات شا  توو ر عاطف ، احساسات دشباشه.  4005، 6شاس یث یا  می وم تثکیت داشد و هگ 

 11  و وا ا 4002ش 10و ش اان 2 ، پا اک1222ش 2. گااشتتر 1227، 7شبیگیاو و بر تبار  دیت نشان م 

انات. ا ان   داده   دش کتاش سا ر پهویشگران،  ک جزء سوم شا نیز برا  توو ر مقوات تشاخیص4002ش

  کتش مسافران با  ک مقوت دش  نامیته شته اس  که با نحوه 13 ا شفتاش  14جزء سوم، جزء کرداش 

باشات. جازء کارداش  تواو ر،  اشتباط اس  و بر اسام شتاو  و عاطفه آنان نسب  به آن مقوات م 

 15یاا  دش محال و فعالی  12شامل بازد ت، بازد ت مجتد، توصیه مقوت به د گران، تبییغاات شافای 

 . 4017و ی کاشان،  16شکا و باشت م 

یا  تواو ر ز ااد باوده و از  اک  طوش که دش مطالعات توو ر مقوت بیان شته اس ، و هگ  ی ان

ا ان تفااوت دش  . 4004، 17و کزا  4004شگازشزا و ی کاشان،  کتتت مقوت به مقوت د گر تفاوت م 

نیاز اشتبااط داشد. باه عتاوان م اال، تواو ر نیتا  یاا  توو ر مقاصت مختیف، به مقیام ا ن مقوات

یا از  اک فضاا  شاهر  ج عا  بااز دش آن شاهر،  گردشگران از کیی   ک شهر با توو ر نیت  آن

یاا  تواو ر نیتا  گردشاگران از  یا  ک   دش شابطاه باا و هگ  متفاوت اس . با ا ن حال، پهویش

ناحیاه »شهر  ج ع  بااز دشون مفهاوم یا  شهر  ج ع  باز انجام شته اس . اگرچه فضایا   فضا

اماا ا ان مطالعاات  ، 4005، 40و گار فین 12شیا الش انت تا حتود  برشس  شته« 12شهر  گردشگر 

                                                           
1 Crompton 
2 Cognitive 
3 Affective 
4 Baloglu 
5 McCleary 
6 Smith 
7 Brinberg 
8 Gartner 
9 Pike 
10 Ryan 
11 White 
12 Conative 
13 Behavioral 
14 Word -of -mouth 
15 On -site activity 
16 Qiu 
17 Kozak 
18 Urban Tourism Precinct 
19 Hayllar 
20 Griffin 
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بازد تکتتاتگان شا برشسا  « تجرباه»تار  و بیش  4002یاا الش،   شگار فین و انات اغیب توصیف  بوده

 .و نه توو ر نیت  آنان شا  4002شیا الش و ی کاشان،  انت کرده

 

 تاثير جامعه ميزبان بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد

  4003، 4و د گاان 1شود شوودز م   مقوت گردشگر  توسط گردشگران به عتوان  ک کل اشز اب 

 3و تجربه گردشگر  آنها متثثر از تعامالت آنها با وتمه، سا ر گردشگران و جامعه میزبان اس  شباون

یا  اجت ااع  و  یا، انگیزه یا  اجت اع  گردشگران بر گرا ش ت ام . عالوه بر ا ن 4002، 2و شوتن

 . تعاامالت و شواباط میاان سااکتان 4003، 6و ترنر 5گذاش یستتت شش سیتگر یا بسیاش تثثیر توقعات آن

  مطار  "مه اان –یا  میزبان  مواجهه" ا  "مه ان –تعامالت میزبان "محی  و گردشگران با عتوان 

شاونت. بحاث شاته اسا  کاه  م   شود. که ساکتان محی ، میزبان و گردشگران، مه ان محسوب م 

  . 4014، 7چتین شوابط و تعامالت  برا  گردشگران نقش  اساس  داشنت شاس یث

  زمان  که گردشگران محوول  شا از 1دیتت   م   مه ان دش سه بستر اصی  شخ -تعامالت میزبان 

گیرنت شباه عتاوان  م     زمان  که گردشگران و ساکتان دش کتاش یم قراش4کتتت،  م   ور تاش  ساکتان

  وقت  که گردشگران و ساکتان به صوشت چهاره باه چهاره باا یام 3م ال دش  ک مکان  ادمان   و 

ت،  . ا ان تعاامال1272، 2یاا بتردازنات شد  کا  شونت تا بتوانتت به تبادل اطالعات و ا اته م   مواجه

  .1222، 2چتتباشه، مختور، شس  ، موق  و تکراش نشتن  یستتت شپیرم

توانتات بار تواو ر  ما   مه ان برا  توسعه پا تاش گردشگر ، حیات  یستتت و –تعامالت میزبان 

 . به عتوان م ال، تعامالت متف  4006و ی کاشان،  10نیت  گردشگران از مقوت تثثیر بگذاشنت شژانگ

توانت باعث ناشضا ت  و شکا   و ییجانات متاقشاه برانگیاز نساب  باه جامعاه   م  مه ان، –میزبان 

 . 4007، 11توانت بووشت بالقوه تواو ر نیتا  از مقوات شا واراب بکتات شکازا  م   میزبان شود که

  اس  که دش آن توو ر نیتا  گردشاگران 1224ش 14از ا ن مطالعات، مطالعه آناستاستولس ا    ن ونه

ه ترکیه سفر کرده بودنت شا برشس  کارده اسا . او باه ا ان نتیجاه شسایته اسا  کاه که ب ا     ونان 

تعامالت اجت اع  متف  گردشگران با جامعه میزبان باعث برداش  متف  از وجوه فریتگا  سااکتان 

 دیت. م   شود و دش نها   توو ر نیت  گردشگران از مقوت شا تح  تثثیر قراش م   ترکیه

                                                           
1 Woods 
2 Deegan 
3 Bowen 
4 Schouten 
5 Reisinger 
6 Turner 
7 Smith 
8 De Kadt 
9 Pearce 
10 Zhang 
11 Kozak 
12 Anastasopoulos 
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زبان و تعامالت میان ساکتان و گردشگران بر توو ر نیتا  گردشاگران از اگرچه تثثیر جامعه می

به صوشت کیف  ا ن تثثیر شا دش مقیام  ا    مقوت تا حتود  موشد مطالعه بوده اس ، اما ک تر مطالعه

 واص  شفضا  شهر  ج ع  باز  برشس  کرده اس .

 

 تحقيق روش شناسی

 طرح مطالعه

تحییل محتوا برا  برشس  تثثیر جامعه میزبان بر توو ر نیت  از  ک مطالعه کیف  با شو کرد 

متت برا   یا  شهر  ج ع  باز استفاده شته اس . تحییل محتوا شو کرد  نظام گردشگران از فضا

توانت برا  برشس  مط ئن حجم ز اد  از اطالعات متت  موشد  م   بتت  اس  که کتگذاش  و مقوله

  .4007، 1کتت شگربیچ م   یا شا مشخص یا  موجود دش داده یا و الگو استفاده باشت و شونت

 کنندگان بستر مطالعه و مشارکت

یا  شاهر  ج عا  بااز آن، ماوشد  داوی  و جوان از شهر اصفهان و فضا 4بازد تکتتتگان مجتد

یا  تااش خ  مه ا  چاون میاتان نقاش جهاان،  مواحبه قراش گرفتتت. ا ن شهر به دلیل وجود فضا

 3گیار  یتف تات    برا  گردشگر  شهر  داشد. دش ا ن مطالعاه، باا اساتفاده از ن وناهپتانسیل باز

مواحبه با بازد تکتتتگان داوی  مجتد از فضایا  شهر  ج ع   42  4002، 5و استراوم 2شکربین

 یا محتود شات داده 6 . تعتاد مشاشک  کتتتگان براسام مفهوم اشباع1باز اصفهان انجام شت شجتول 

، 2شش اان مشاشک  کتتته دش ا ن نوع شو  مع ول اس  45تا  40تعتاد  . 1262ی کاشان،  و 7شگییزش

مشاشک  کتتتگان، داشاتن حاتاقل  اک تجرباه گردشاگر  پیشاین دش  معیاشیا  انتخاب . 1221

سال ، بود. انتخاب افراد جوان برا  موااحبه دو  40-25یا  شهر  ج ع  باز اصفهان و جوان ش فضا

شان میزان وفاداش  متفاوت  باه مقوات، بارا  بازگشا  و  ا تکه، افراد براسام سنعی  داش . اول 

دشصات  65. دوم، براساام آماشیاا  موجاود، حاتود  4015و ی کاشان،  2شعساکر د تاش مجتد داشنت

دش ا ان   .1325دیتت شزنگ  آباد  و ی کااشان،   گردشگران داوی  اصفهان شا افراد جوان تشکیل م 

شونتگان براساام سان، جاتس و ساطح تحوایالت و تجرباه گردشاگر  دش  واحبهمطالعه تتوع م

 اصفهان متنظر بود. 

 

 

                                                           
1 Grbich 
2 Repeat 
3 Purposeful sampling 
4 Corbin 
5 Strauss 
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7 Glaser 
8 Ryan 
9 Assaker 
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 کنندگان های فردی مشارکت .ویژگی7جدول 

 متبع  تحقیق حاضر

 

 هاآوری دادهجمع

تا ورداد  1325  شو دش شو از مهر   افته ساوتاش یا  نی ه یا توسط مواحبه آوش  دادهج ع

لطفًا از توو ر "شت. سوازت  مانتت   م   ، انجام شت. دش ابتتا مواحبه با چتت سوال ع وم  آغاز1326

لطفاً توو ر نیت  وود از جامعه "و  "یا  شهر  ج ع  باز اصفهان بگو یت نیت  وود از فضا

کتتتگان  یا  مشاشک  شونت مواحبه بر اسام پاسب "یا شا بیان کتیت. یزبان حاضر دش ا ن فضام

شت. طول  م   کتتتگان تتظیم شت و ی چتین زمان و مکان مواحبه با ی ایتگ  مشاشک  م   تعیین

 یا یا توسط نو ستته اول انجام شتنت. مواحبه دقیقه متغیر بود. مواحبه 50تا  30یر مواحبه از 

 شماره مشارکت کننده جنسيت *سن میزان تحویالت

 1 مرد 35 کاششتاس 

 4 مرد 20 کاششتاس 

 3 مرد 25 کاششتاس 

 2 مرد 35 کاششتاس 

 5 مرد 35 کاششتاس 

 6 مرد 35 کاششتاس 

 7 مرد 20 کاششتاس 

 2 مرد 30 کاششتاس 

 2 مرد 45 د تیم

 10 زن 20 کاششتاس 

 11 مرد 20 کاششتاس 

 14 زن 30 اششت

 13 زن 35 کاششتاس 

 12 مرد 35 کاششتاس 

 15 زن 25 اششت

 16 زن 25 اششت

 17 مرد 35 کاششتاس 

 12 زن 25 کاششتاس 

 12 مرد 35 کاششتاس 

 40 زن 45 د تیم

 41 زن 25 د تیم

 44 مرد 25 کاششتاس 

 43 مرد 35 کاششتاس 

 42 زن 35 اششت

.انتت ام اعتاد شنت شته*  
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ا ن، به عتوان  بر شتنت. عالوه م   شتنت و پس از یر مواحبه کی ه به کی ه به متن تبت ل م   ضبط

یا تا زمان  آوش  دادهیا  میتان  استفاده شت. ج ع بخش  از فرا تت ج ع آوش  داده یا، از  ادداش 

ام به نقطه اشباع 42کتتته  شسیتن به اشباع ادامه  اف . دشا  ن مطالعه، پس از مواحبه با مشاشک 

 شسیت م که پس از آن داده  ا مقوله جت ت  آشکاش نشت.

 هاتحليل داده

ا    یا  پیشرفته یا استفاده شت. تحییل محتوا از تکتیک از شو کرد تحییل محتوا برا  تحییل داده

به پت ته دش نسب   ا    متت، فهم و بیتش تازه کتت. ا ن شو کرد نظام م   برا  پرداز  اطالعات استفاده 

یا ساوتاش  یا شا والصه و به آن  . تحییل محتوا داده4014، 1دیت شکر تتتشف م   حال مطالعه بتس 

یا،  کتت. برا  تحییل داده م   یا شا جستجو دیت و تکتیک  اس  که معتا  ن اد ن داده م   و نظم

یا حاصل شود. ستس  ادهشته چتت ن مرتبه ووانته شتنت تا  ک معتا  عام از د یا  پیاده مواحبه

یا  مجزا  معتا   بوسییه  یا  مفهوم  مجزا   تقسیم شتنت. ا ن بخش یا به بخش متن مواحبه

کتگذاش  برچسب گذاش  شتنت، دش انتها، کتیا براسام شبای  و تفاوت یا شان مرتب شتنت و 

 مقوزت شا شکل دادنت. مقوزت و ز ر

 هاصحت یافته

نظر محققان بود. تا به ا ن  یا مت با داده 4یا، تعامل طوزن  متتبرا  اط یتان از صح  داده

یا  اصی  فرایم شود. برا  اط یتان از ا تکه  وسییه ع ق و آشتا   موشد نیاز برا  استخراج تم

 3کتتتگان کتیا با تجربیات و تواو ر نیت  مشاشک  کتتتگان ی خوان  داشد از برشس  مشاشک 

و برشس   2یا از طر ق برشس  ی تا ان یا، کتیا  اولیه و تمبهاستفاده شت. ی چتین مواح

 موشد داوش  قراش گرفتتت. 5متخووان
 

 های تحقيق یافته

   ا ن مطالعه تثثیر جامعه میزبان بر شو  توو ر نیت  گردشگران مراجعه کتتته به فضایا

مقوزت مرتبط با آن  ز ریا پت  مقوله و شهر  ج ع  باز شا برشس  کرد. براسام تحییل مواحبه

، "وود معرف  میزبان"، "تاکیتات میزبان دش فضا"، "سرزنتگ "مشخص شتنت. ا ن مقوزت شامل 

  . 4شتنت شجتولم  "غذا "و  "گردشگر از میزبانحس"

 

 

 

                                                           
1 Krippendorff 
2 Prolonged engagement 
3 Member- check 
4 Peer- check 
5 Expert- check 
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 مقوالت . فهرست مقوالت و زیر 6جدول 

 حاضر متبع  تحقیق

 

 . سرزندگی7

سرزنتگ  فضا  شهر ، توو رساز  گردشگران از فضا  شهر  ج ع  باز شا تح  تاثیر قراش 

 دیت. حضوش مردم و یتریا  محی  از تجز ه و تحییل ز رطبقه سرزنتگ ، استتباط شتنت.م 

شود، دش شابطه با ای ی  حضوش مردم دش فضا  شهر  ج ع  باز که باعث سرزنتگ  آن م 

 گف   13کتتته ش اشه مشاشک 

تر ميدان  نقش جهانه، هم یه جای دیدنيهه ههم    ...خوب بود، به نظر من از همه جذاب"
اینکه حضور جمعی وجود داره. یه جایيه که مردم هستن. یه روح جمعی توش هست یعنی 

شينن یه  می  بينه مياد بيرون، ولی اینکه مثالً مردم می  فقط اماکن دیدنی نيس که آدم ميره
  "فضای دلپذیریه و خيلی برام جالبه...

 

 

 

 

 مقوله مقوله اصلی و زیر

 . سرزندگی7

 حضوش مردم 

 یا  محی  یتر 

 . تاکيدات ميزبان در فضا6

 توجه به میراث فریتگ  

 استقالل دادن به گردشگر 

 جذابی  مقوت برا  سفروانوادگ   

 . خود معرفی ميزبان9

 شایت ا  سفر 

 تبییغ برا  فضا 

 . حس گردشگر از ميزبان1

 نواز  مه ان 

 واطره از میزبان 

 . غذا0

 کیفی  غذا 

 یو   غذا 
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 بیان کرد  40کتتته ش اشه یا  محی ، مشاشک  دش شابطه با توجه به یتر

ها یا هنرهای محلی، تئهاتری بها یهه بهه      های دستفروش در عين حال یه سری فضا..."

تر  خيلی جذاب اطبيعت ،اصطالح آزادی عملی اگه بتونن تو اون مناطق فعاليت داشته باشند
 "...شه می

 . تاکيدات ميزبان در فضا 6

مقوزت الف  توجه به میراث فریتگ ، ب  استقالل دادن به گردشگر و ج  جذابی  مقوت  ز ر

 برا  سفر وانوادگ  از تحییل مقوله تاکیتات میزبان دش فضا، استتباط شتنت.

   قت    شهر از مواد ق میراث کردنت که شسیتگ  به جایاکتتتگان بیان م مواحبه

شتن فضا  شهر  ج ع  باز و بالتبع آن، جذابی   توانتت باعث شاوصا  یستتت که م فریتگ 

 بیان کرد  40کتتته ش اشه آن فضا شونت. دش ا ن موشد مشاشک 

مسائل فرهنگی باید به نظرم وقت گذاشت تا اینکه ههی دنبهال سهاخت     برا بيشتر... "
بهاز ههيک کهدوم     ،ها هم تو اصفهان ساخته بشه سازه ینچون بهتر .باشيم های بزرگ سازه

تونيم  می ،چيز ارزشمندی که دارن ، همينبه نظر من .کنه جذابيت نقش جهان رو پيدا نمی
 "...برداری بيشتری ازش بکنيم خيلی بهره

یا شا تتت و آنیا  شهر  ج ع  باز مراجعه ک شاحت  بتوانتت به فضاگردشگران ت ا ل داشنت که به

یا  شهر  ج ع  باز شا بیابتت و به  یا بتوانتت بهتر فضاپیتا کتتت. یر نوع اقتام  که باعث شود آن

ا  اس  برا  توو رساز  بهتر از آن فضا  شهر  و جذابی  یا دسترس  داشته باشتت، زمیتهآن

  اظهاش ن ود 16کتتته ش اشه بیشتر برا  گردشگر. دش ا ن زمیته مشاشک 

... اگه چيزی باشه که ما خودمونم بتونيم بریم، بتونيم مهثال از رو نقشهه پيهدا کنهيم     "
خيلی بهتره. بتونيم با یه نرم افزار مسير رو پيدا کنيم و با تاکسی یا اتوبوسای شههری بهه   

 "اونجا بریم...
 یه ش ول  فضا  شهر  ج ع  باز از جکردنت که عوامی  چون ی هکتتتگان بیان م مشاشک 

تر شود و شود که فضا  شهر  برا  سفر وانوادگ  متاسبی ه ش ول  جتسیت  فضا، باعث م 

زمیته برا  جذب به فضا  شهر  و ا جاد توو ر نیت  بهتر از آن، فرایم شود. دش ا ن زمیته 

 گف   6کتتته ش اشهمشاشک 

احسها    تونم بگم، بعضی جاها رو دوست دارن برن، چهون  ...گردشگرا اینجوری می"
تهر   کنن. به هر حال طبيعتا دوست دارن که خيلهی بهه مراتها راحهت     راحتی بيشتری می

 "تر بتونن بگردونن... هاشون رو راحت بگردن. جاهایی باشه که خيلی مثال خانم و بچه
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 دش ا ن موشد گف   43کتتته ش اشه  ا مشاشک 

گفتن که زیاد اونجها محهيط    خوایم بازار سنتی اصفهان رو بریم. به ما...گفتيم که می"

مناسبی نداره یعنی مثال دنبال این بودیم که اون بازار سنتی که تو رشت هسهت یها بهازار    
بزرگ تهران، یه همچين بازاری رو بریم ببينيم ولی گفهتن کهه اونجها محهيطش مناسها      

 "نيست، برای اینکه حاال شما و خانمت برید اونجا گشت و گذار بکنيد...
 ميزبان . خود معرفی9

یا، نحوه معرف  وود توسط میزبان، بعت  د گر از نقش جامعه میزبان دش براسام تحییل داده

مقوزت الف  شایت ا   توو ر نیت  گردشگران از فضا  شهر  ج ع  باز اس . ا ن مقوله از ز ر

 ساز  گرد ت.سفر و ب  تبییغ برا  فضا، انتزاع و مفهوم

افزاش یتا   گردشگر باشت. با توجه به یت ا  زنته  ا نرمتوانت شامل شاشایت ا  سفر، م 

یا  انجام شته، شایت ا  سفر باعث زنته کردن فضا برا  گردشگر و اشائه اطالعات تاش خ  مواحبه

 گف   4کتتته ش اشه شود. دش ا ن وووز مشاشک به فضا به گردشگر م شاجع 

ی  ای گذاشت، یهک وسهيله   وشتههای خوبی نيست. خيلی راحت ميشه یک ن ...راهنما"
افزار کل اطالعات اونجا رو ببينه. مهثال ایهن    الکترونيکی گذاشت، طرف بره اونجا با یک نرم

افهزار خيلهی راحهت ميشهه      مسجد چند ساله ساخته شده، چه جوریه، اینا رو با یک نهرم 
 "گرفت...

 دش ا ن زمیته بیان کرد  6کتتته ش اشه  ا مشاشک 

دم اونجا ميدان چوگان بوده، خيلی دیدم عوض شد نسبت به اونجها.  ...وقتی من فهمي"
یا مثالً چرا اون موقع عالی قاپو رو اصال درست کردن؟ آقا بله شما بری تو اینترنهت، شهاید   

رسهانی   اونجا پيدا کنی. اما این که توریست بياد اونجا یه چيزی هم بگيره، به نظر من اطالع
 "در اون زمينه، خيلی ضعيفه...

 گف   43کتتته ش اشه شاجع به تبییغ برا  فضا  شهر  ج ع  باز، مشاشک 

هایی باشه  تونه یه زمينه ها می این ،تا فيلم انالین در محل سی دیاز بروشور تا ..."

 کارعمومی که خا حاال  های حاال سوای رسانه .برای تبليغ بيشتر و گسترش این فرهنگ
 "...تونه انجام بده خودش رو در سطح کالن می

 . حس گردشگر از ميزبان1

شان از فضا  شهر  ج ع   گیر  توو رحس کی  گردشگران از میزبان، تاثیر بسزا   دش شکل

نواز  و سازنت، شامل  الف  مه انباز داشد. دو و هگ  مهم که ا ن حس کی  گردشگر از میزبان شا م 

 اس . ب  واطره از میزبان
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نواز  جامعه میزبان، توو ر نیت  کتتتگان اظهاش کردنت که مه اندش ا ن مطالعه، مشاشک 

دیت. دش ا ن شابطه گردشگران از شهر و فضا  شهر  شا به مقتاش ز اد  تح  تاثیر قراش م 

 گف   2کتتته ش اشه مشاشک 

دههد. حالهت   مهی ...ولی خا کال برخورد مردم، خيلی گردشگران را تحت تاثير قرار "

 "ها... شان و اینطور چيز که مردم دارند در رفتار با گردشگران، مهمان نوازی ای   روحيه
مانت دش ا  که از میزبان باق  م کتتتگان عتوان کردنت که واطرهیا، مشاشک ط  مواحبه

بیان  7شه کتتته ش اتوو رساز  از شهر و فضا  شهر  ای ی  بسزا   داشد. دش ا ن شابطه، مشاشک 

 کرد 

ها خيلی مهمه یعنی در واقع یه کاری بکنن که طرف که از اینجا  ...برخورد با توریست"
خيلی خوب بره. بگه چقدر اونجا به من احترام گذاشتن، چقهدر بهه مهن      ميره با یه خاطره

 "خوش گذشت...

 . غذا0

. ا ن مقوله شامل غذا، نقش مه   دش توو ر نیت  گردشگران از فضا  شهر  ج ع  باز داشد

 شود.دو ز رمقوله  الف  کیفی  غذا و ب  یو   غذا م 

 بیان کرد  11کتتته ش اشه دش شابطه با کیفی  غذا، مشاشک 

... کيفيتی که شما تو غذا دارین، هایالیت سفر به ایران و هایالیت شهرهای ایهران رو  "
 "ه...ده. غذاتون باید هایالیت غذاهای اصفهان باش داره نشون می

 اظهاش کرد  42کتتته ش اشه دش شابطه با یو   غذا، مشاشک 

تأثير داره غهذاهای خها     ،یکی از چيزهای دیگه که به نظر من تو جذب گردشگر..."
 "...اون شهره که البته اصفهان بریونی رو داره

 

 بحث

یاا   فضاایتف ا ن مطالعه، فهم چگونگ  تثثیر جامعه میزبان بار تواو ر نیتا  گردشاگران از 

مقوله باه  5یا  گردشگران فضایا  ج ع  باز،  شهر  ج ع  باز بود. دش ا ن پهویش با تحییل گفته

عتوان ابعاد تثثیرگذاش  جامعه میزبان بر توو ر نیت  گردشگران از آن فضایا، استخراج شاتنت. ا ان 

میزباان، حاس پت  مقوله شامل مواشد ز ر اس   سرزنتگ ، تثکیاتات میزباان دش فضاا، واودمعرف  

ا  بود که تاثیر جامعه میزبان بار ا ن پهویش  ک  از اولین مطالعات کیف  گردشگر از میزبان و غذا.

 یا  شهر  ج ع  باز شا دش ا ران موشد برشس  قراش داده اس . توو ر نیت  از فضا

یاا   رمقوله حضوش مردم و یت براسام نتا   ا ن پهویش، مقوله اول سرزنتگ  اس  که از دو ز ر

محی  تشکیل شته اس . ا ن مطالعه بر ای ی  حضوش مردم دش فضا  شهر  ج ع  بااز و تاثثیر آن 
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  نیاز 1222ش 1کتات. دش ا ان شاساتا، ماونتگ ر یا تثکیت ما  دش توو ر نیت  گردشگران از ا ن فضا

ماردم دش بر نظر او، سارزنتگ  باه شا اش  از  دانت. بتاسرزنتگ  شا عامل موفقی  متاطق شهر  م 

یا  مختیف شوز و شب، میزان جذابی  امکاناات و یا  پیاده  دش زمانداول و اطراف ویابان شجر ان

یا دش سال، وجود  ک زنتگ  شهر  فعاال و باه طاوش یا  فریتگ ، جشن  ا تسهیالت، تعتاد شو تاد

ط داشد شاود، اشتبااکی  به ا ن که  ک مکان تا چه حت باعث احسام زناتگ ، شااد  و نشااط ما 

یاا  یاا  اا ش اتمیا   موفق یستتت کاه داشا  پاالس . دش واقع از نظر او، مکان1222شمونتگ ر ، 

 4ا  که شاجع به توو ر نیت  شهر ع ّاانزنتگ   ا شوش و شوق یستتت شی ان . ی چتین دش مطالعه

، 2و مومت  3رفانشوی نتا انجام شته اس ، مردم  ک  از ابعاد سازنته توو ر نیت  از شهر دانسته شته

4013.  

  مقولاه یا  شهر  ج ع  باز، ز ر یا  محی  موجود دش فضا یا  ا ن مطالعه، یتربراسام  افته

و  7؛ ش چااشدز4002، 6و مااشتین 5دوم سرزنتگ  اس . یتر به صوشت عام دش چتت ن مطالعه شبیرلا 

  باه عتاوان  کا  از 4005، 14و ستتشم 11و پاشکرسن 4015، 10و آتازن 2؛ کیز ل4002، 2و یسون

و  13  توو ر نیت  از مقوات معرفا  شاته اسا . ی چتاین دش مطالعاه پوزکاودیتتهابعاد تشکیل

  شقاص و موسایق  محیا   کا  از اجازا  ساازنته تواو ر گردشاگران از مقوات 4007ی کاشان ش

 شبوداپس   دانسته شته اس .

شسات بار تواو ر که به نظار ما  تثکیتات میزبان دش فضا  شهر  ج ع  باز، مقوله دوم  اس 

تار ن  دیتات کاه مهامیا  ا ن مطالعه نشان م گذاشد.  افتهیا تثثیر م  نیت  گردشگران از ا ن فضا

مواد ق تثکیتات میزبان دش فضا، توجه به میراث فریتگا ، اساتقالل دادن باه گردشاگر و جاذابی  

 مقوت برا  سفر وانوادگ  یستتت.

  دش فضا  شهر  ج ع  باز، به عتوان مفهوم و کیفیت  مهام دش موضوع توجه به میراث فریتگ

 . ا ان موضاوع 4003، 15و نیرو  و هه شهر  1223، 12موفقی  طراح  شهر  مطر  اس  شو ولیچ

یاا  میراثا  و تااش خ  شا  کا  از ابعااد یا  پیشین که دش آن سااوت انی چتین با نتا   پهویش
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و لاو   4002، 4و ژائاو 1استا اس  شبه عتوان ن ونه؛ ژانگکتتت، ی رتوو ر نیت  از شهر معرف  م 

دیت که استقالل دادن به گردشگر دش فضا   . نتا   ا ن مطالعه نشان م 4007و ی کاشان،  3ماشتیتز

گاذاشد. دش ا ان شاساتا، مطالعاات شهر  ج ع  باز بر توو ر نیت  گردشگران از آن فضا تاثثیر ما 

ساز  فضا توسط کاشبران به عتوان  کا  از عوامال موفقیا  خو  که بر امکان ش ا    طراح  شهر 

 ، ی ایتگ با نتا   پهویش حاضر 1223، 5و گود  1225، 2فضا تاکیت داشنت شبه عتوان ن ونه؛ بتتی 

 یستتت. اما ا ن مفهوم دش مطالعات توو ر نیت  گردشگران از مقوت ک تر موشد توجه بوده اس . 

دیتات کاه دش صاوشت  کاه  اک ن دش فضا، نتا   ا ن مطالعه نشان م دش شابطه با تثکیتات میزبا

فضا  شهر  ج ع  باز برا  سفر وانوادگ  جذابی  و شرا ط ززم شا داشاته باشات، تواو ر نیتا  

   شود. ا ن موضوع باا مطالعاات  کاه توجاه باه نیااز ی اه م بت  از آن فضا برا  گردشگر ساوته م 

، 7و اپییااشد 6دانتات، ی راساتا اسا  شجکاوبزشتن فضایا  شهر  ما  یا شا از عوامل با کیفی گروه

  شاجع به ابعاد شتاوت  4011ش 10و سعیت  2 . ی چتین دش مطالعه یتزا  4014، 2و تیبالتز 1227

 انت.توو ر مقوت ، متاسب بودن مکان برا  وانواده و کودکان شا  ک  از ا ن ابعاد دانسته

     یاا  مطالعاه نشاانبتس  آماته دش ا ان مطالعاه اسا .  افتاهوود معرف  میزبان، مقوله سوم 

دیتت که یر قتش  ک فضا  شهر  ج ع  باز توسط شایت ا ان سفر و ی چتین توساط تبییغاات م 

تار تار و قاو مختیف، بهتر به گردشگران معرف  شود، توو ر نیت  گردشاگران از آن فضاا، م با 

یت  گردشگران از مقوت دش مطالعات پیشین نیز موشد توجاه ووایت بود. تثثیر ا ن مقوله دش توو ر ن

  .1221، 14و بجانیک 4004، 11بوده اس  شدلس

مقوله چهاشم  که تثثیر جامعه میزبان بر توو ر نیت  گردشگران از فضا  شهر  ج عا  بااز شا 

 اان دیت، حس گردشگر از میزبان اس . دو مفهوم و موتاق اصی  مرتبط با ا ن مقوله، مهنشان م 

نواز  و واطر از میزبان اس . ا ن مقوله دش مطالعات پیشین نیز مطر  بوده اس  و دش ی ایتگ  باا 

  4011و یتزا   و سعیت ،  4007، و ی کاشان نتا   ا ن مطالعات اس  شپوزکو

دش موشد مقوله آور شغذا  به عتوان  ک  از مفاییم تثثیرگاذاش جامعاه میزباان بار تواو ر نیتا  

دیتت که از سو   کیفیا  غاذا  ز فضا  شهر  ج ع  باز، نتا   ا ن مطالعه نشان م گردشگران ا

گاذاشد. متات  آن بار تواو ر نیتا  گردشاگران از فضاا تاثثیر ما  سرو شته و از سو  د گر یو  
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-  جانباه3  سارگرم  4یا  قت      مکان1دیتت که غذا دش کتاش مطالعات دش ا ن زمیته نشان م 

، 1دیتت شلاویا  شهر  برا  گردشگران شا تشکیل م اط د تن  چهاش گروه جانبهیا  فریتگ  و نق

 . ی چتین نتا   ا ن مطالعه شاجع به تثثیر غذا بر توو ر نیت  گردشگران از مقوت باا نتاا   1223

و  2؛ وو4013، 3و زمیسایت  4؛ ناواک 1222مطالعات پیشاین ی راساتا اسا  شبیگیاو و مککییار ، 

  .4011و یتزا   و سعیت ،  4012ی کاشان، 

 

 نتيجه گيری 

یاا    دش ا ن مطالعه، مفاییم مرتبط با تاثیر جامعه میزبان بار تواو ر نیتا  گردشاگران از فضاا

یاا    مقوله باود. چاون فضاا  ز ر 11مقوله و  5شهر  ج ع  باز، شتاسا   شتنت. ا ن مفاییم شامل؛ 

تر ن مقاصت گردشگر  شهر  یساتتت، فهام  و میتان ،  ک  از مهمشهر  ج ع  باز شمانتت ویابان 

یاا    یا  دشگیر مت ر   فضا یا برا  گروه  تاثیر جامعه میزبان بر توو ر نیت  گردشگران از ا ن فضا

 شهر  شمانتت طراحان شهر   و مت ر   گردشگر ، مفیت اس .

تواو ر  میزباان بار جامعاهتاثثیر  برشس  ا  بود که به ا ن پهویش  ک  از اولین مطالعات کیف 

یاا از  باا ا ان حاال، چاون داده پاردازد.  یا  شهر  ج ع  باز دش ا اران م  نیت  گردشگران از فضا

یاا باه ساا ر  انات، تع ایم  افتاه آوش  شاته گیر  یتف تت ج اع یا   محتود و بر اسام ن ونه ن ونه

ا ان مطالعاه شوان   م کن نیسا .  یا  غیر مشابه شبه لحاظ محیط ، فریتگ  و گردشگران و مکان

یا  شهر  ج عا  بااز فارایم  توانس  اطالعات اشزش تت  شاجع به توو ر نیت  گردشگران از فضا

یاا  شاهر  گذاش بر توو ر نیتا  گردشاگران از فضاا کتت. با توجه به ا ن واقعی  که سا ر ابعاد تثثیر

یا  بیشتر توصایه  برا  پهویش 5ا  میتهنظر ه زانت، شو کرد  ج ع  باز یتوز به ووب  شتاوته نشته

 .شود  م 

دیتت، ج الت اشتباط   ا قضا ا، شواباط باین دش حال  که تعاش ف، توصیفات  از مفهوم شا اشائه م 

یا   کاه توانتت به عتوان زنجیرهدیتت. ج الت اشتباط  م دو  ا بیش از مفهوم  ا متغیر شا نشان م 

دش نظر گرفته شونت. دش ا ن قس  ، قضا ا  اصی  استخراج شته از کتتت مفاییم شا به یم متول م 

 شود.یا، اشائه م داده

اگر سرزنتگ  جامعه میزبان دش فضا  شهر ، غتا  باشات، تواو ر نیتا  گردشاگران از فضاا   -1

 شود.شهر  تقو   م 

گردشگران از فضا  یر چه توجه به تاکیتات میزبان دش فضا  شهر ، بیشتر باشت، توو ر نیت   -4

 تر ووایت بود.شهر  م ب 
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یر چه وود معرف  میزبان دش فضا  شهر ، بهتر باشت، توو ر نیت  گردشگران از فضا  شهر   -3

 تر ووایت بود.م ب 

اگر حس گردشگر از میزبان دش فضا  شهر ، غتا  باشات، تواو ر نیتا  گردشاگران از فضاا   -2

 شود.شهر  تقو   م 

به غذا دش فضا  شهر ، بیشتر باشت، تواو ر نیتا  گردشاگران از فضاا  شاهر  یر چه توجه  -5

 تر ووایت بود.م ب 
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