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  ها:کلید واژه

 میراث گردشگري

 سنتی، بافت فرهنگی،

 وفاداري، تاریخی، بناهاي

  .ساري شهر

 چکیده

 رقابتی توان که شودمی محسوب ساري شهر در میراث گردشگري يتوسعه هايظرفیت ترین مهم از یکی تاریخی بافت

 مجدد بازگشت با گردشگري بازار در رقابت طرفی، از. دارد مخاطب جذب در گردشگري هايگونه سایر با را مطلوبی

یتظرف به عنایت با. شودمی محسوب نیز گردشگري مدیران اهداف ترین مهم از و است ارتباط در مقصد به گردشگران

 گردشگران وفاداري بر اثرگذار هايمولفه واکاوي هدف با حاضر پژوهش گردشگري، بازار به منطقه نیازمندي و شده یاد هاي

 العاتمط بر مبتنی و تحلیلی – توصیفی نوع از پژوهش این. است شده انجام ساري کهن بافت میراث هايجاذبه به نسبت

می شامل را پژوهش میدانی بخش بازدیدکننده، گردشگر 360 آراء گردآوري و پرسشنامه توزیع. است میدانی و اسنادي

 شده بررسی گردشگري هاي زیرساخت و مدیریتی عملکرد میراث، هايظرفیت همچون هاییمولفه پژوهش این در. شود

 تأیید) 952(. کرونباخ آلفاي يمحاسبه با نیز ابزار پایایی و دانشگاهی استادان از نفر چند سوي از نامه پرسش روایی. است

داده ماهیت و پژوهش اهداف توجه با نیز هاداده تحلیل براي و  SPSS آماري افزارنرم از هاداده پردازش براي. است شده

 که دهندمی نشان پژوهش نتایج. است شده استفاده خطی رگرسیون و ویتنی من اي،نمونه تکتی هايآزمون از ها

 و تنوع تعدد، با را نتایج این توانمی که است وفاداري متغیر بر عامل اثرگذارترین مقصد فرهنگی میراث هايظرفیت

 رانگردشگ وفاداري بر اثرگذار عوامل از نیز گردشگران با ساکنین محترمانه رفتار. است مرتبط میراث هايجاذبه قدمت

 و فرهنگی میراث گردشگري توسعه در نیز منطقه هايزیرساخت وضعیت ارتقاء نتایج سایر اساس بر. شودمی محسوب

  .بود خواهد اثرگذار وفاداري میزان افزایش آن فراخور

 مقدمه 

شگري  صنعت هايبخش فراگیرترین از ،تاریخی و فرهنگی آثار از بازدید امروزه، سوب میگرد شگريشود و به مح  گرد

). 2010، 2شود (چبراهاي گردشگري محسوب میترین و پرطرفدارترین گونهگردشگري میراث از کهن است. شهره 1میراث
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 ترسریع بسیار توسعه،درحال کشورهاي دراین گونه از گردشگري  2005، 1جهانی گردشگري بر اساس آمارهاي سازمان

شگري سایر از شکال گرد شد ا ست،  کرده ر شگري بخش قابل توجهاي از بازار اکنونهم کهيطوربها  در را جهانی گرد

سولر و همکارن2019و همکاران،  2یابد (ونگ همچنان تداومآن رشد مستمر  که رودمی انتظار و دارد اختیار ). 2019، 3؛ 

شد سرعت این شورهاي در )فرهنگی و طبیعی (4جهانی میراث هايپایگاه از همه ٪ 60 نکته که این همچنین و ر  در ک

سعه قرارحال شگري از نوع این اهمیت ،)18: 1390، 5نیاوپان و تیموثی (دارند تو شورها براي  را گرد  برابر چندیناین ک

ــت ــتره .کرده اس ــورهاي داراي میراث غنی در کنار هم، رقابت برايبا توجه به گس ــدن کش  ي فرهنگ در جهان و واقع ش

ي کشورهاي موفق در حوزه گردشگري جذب گردشگران در میان کشورهاي متمدن از اهمیت باالیی برخوردار است. تجربه

شارما میراث فرهنگی همچون هند شارما و  ساآد، )2012، 7(هویبین و همکاران ، چین)2017، 6( صر (غانم و  ) 2015، 8م

  توسعه گردشگري میراث است. و ارتقاء فراخور آن اقدام علمی و عملی در راستاي هاي متعدد ونشانگر انجام پژوهشو... 

و به  . مازندرانکرده استبه عنوان یکی از مقاصد گردشگري میراث به دنیا معرفی  این کشور را، زمینماهیت تاریخی ایران

ساري نیز به نوبه ستان  شهر شمگیري در حوزههاي خود از میراث غنی و فراخور آن ظرفیت ویژه  شگري میراث چ ي گرد

فرهنگی برخوردار است. با توجه به اهمیت رویکرد گردشگري میراث فرهنگی و رقابت در بازار گردشگري، بازگشت مجدد 

شود و شناسایی و تقویت عوامل موثر بر وفاداري گردشگران هاي مدیران مقاصد گردشگري محسوب میاز مهمترین آرمان

ست. بنابراین مهمترین هدف  از اهمیت و جایگا صد مختلف برخوردار ا شگري میراث فرهنگی مقا سعه گرد صی در تو ه خا

  هاي اثرگذار بر وفاداري گردشگران نسبت به مقاصد میراث فرهنگی در شهر ساري است.پژوهش حاضر تحلیل مولفه

  

  ادبیات نظري پژوهش

  ي پژوهشپیشینه

در میان پژوهشــگران خارجی  حوزهگردشــگري فرهنگی و میراث نشــانگر اهمیت این  رابطه باهاي انجام شــده در پژوهش

ست.  ستا چبرا در مطالعه ایندر ا سال را شد و  2010ي خود در  شگري میراث فرهنگی به ر با عنوان بازاریابی پایدار گرد

سعه صر و قدمت آکادمیک آن تو شگري در دنیاي معا ست. ي هاي اخیر در دههي این گونه از گرد شاره کرده ا همچنین ا

                                                           
1 - UNWTO 
2 Weng 

3 Soler et al 

4 -World heritage sites 
5 -Timothy and Nyaupane 
6 Shurma & shurma 

7 Huibin et al 

8 Ghanem And Saad 



    131   میراث فرهنگی  و مؤلفه هاي اثرگذار بر بازگشت مجدد گردشگران به مقصد...         

 به عنوان یکی ازرا  ي تاثیرات عصر دیجیتال بر توسعه گردشگري میراث فرهنگی، این حوزهدرباره 2014در سال  یدر پژوهش 1مورر

دستی، گردشگري فرهنگی شهري، گردشگري هنري، گردشگري صنایع معرفی نموده و ازگردشگري فرهنگی  هايگونهترین عمتنو

شگري فرهنگی تجربی  شگري فرهنگی بومی و گرد ستایی، گرد شگري فرهنگی رو شاخهگرد ستبه عنوان زیر  .هاي آن یاد کرده ا

ــو با پژوهش ــده،همس ــان اي در مطالعات جداگانه 2008،  و همکاران 2و کوپر 2008ایوانوویچ،  هاي یاد ش  ترینکه بزرگ انددادهنش

سال  سفر در  ست. بوده درك و فهمیدن فرهنگ و تاریخ  1990محرك براي  شنیز  3لی، وو و چی ا سال  یدر پژوه با  2008در 

شگري در محوطه سعه گرد  جمعیتزمان با افزایش تدریجی و دائمی همکنند که اذعان میهاي میراث جهانی چین نام تو

شگري به عالقه جهان، ست افزایش حال در میراث گرد ستتر، کانفر و گراف و ا سال  4کر در پژوهش خود با نام  2011در 

ــگري میراث،  ــف مفاهیم خاص در بافت گردش  ترینمهم از یکی امروزه میراثی، هايمحوطه از بازدیدادعا کردند که کش

صلی سال سفرهاست اجزاي ا شته1996. پو و یلیس نیز در پژوهش خود در   گردشگري میراث فرهنگی،اند که ، اذعان دا

شیلذت ي فراغتیتجربه شی اجازه آورند،می وجود به کنندگانبازدید براي را بخ شته مورد را در یادگیرانه بین  فراهم گذ

 هايسنت حتی و دستیصنایع باشکوه، هايخانه ها، کلیساها،قلعه که آورندمی وجود به زمینه این در را رضایتی و آورده

دارد، بیان می 1998در پژوهشی در سال  5شکلی در مقابل اما .گیرندمی قرار محافظت آینده مورد هاينسل براي فرهنگی

شورهاي برخی سعه، حال در ک شکلی توانندنمی هنوز تو سب به  سته و درخور ايتجربه منا جهانی  میراث پایگاه یک شای

از  کمی رضایت یا نارضایتی دلیل به و گردشگران  آورند فراهممیراث  هايیادمان این از گردشگران بازدیدکننده براي را 

ــور آثار تاریخی از مکرر به بازدید  چندانی تمایل دیگر ،خود بازدید ــال  . ندارند موردنظر کش در  2013چن و فو در س

 در مقصــد پنداره که مهمی نقش دلیل بهکنند، پژوهش خود در رابطه با اهمیت وفاداري و بازگشــت به مقصــد ادعا می

شتن براي کند،می ایفا در بازدیدکنندگان وفاداري ایجاد شگران دا ست الزم وفادار گرد صد بین ارتباط ا شگران و مق  گرد

نماید و نقش محوري دربرند سازي مقصد ایفا می 6مقصد -هدایت شود. ارتباط گردشگر ریزيبرنامه با و هوشمندانه طوربه

 2005ســال در 7اویســال و یون. در همین راســتا کندمقصــد، وفاداري را تقویت می با بهبود احســاس گردشــگر در مورد

ــی را ــگران با مطالعه پژوهش ــتانی و تاریخی هايمحوطه گردش ــانگرانجام داده قبرس باس  اثر اند. نتایج این پژوهش نش

ضایت و انگیزش صد به وفاداري بر ر شگران دریافته مق ست. این پژوه ضایت اندکه بودها شگر ر  سفرش، تجربیات از گرد

  . دارد مقصد به او وفاداري بر مستقیمی تأثیر
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ـــت اما این پژوهش هاي ایرانی در حوزهپژوهش ـــگري میراث نیز از تنوع و فراوانی برخوردار اس ـــب باگردش  ها در تناس

ـــت ينیازمند ارتقاهاي میراث ظرفیت ـــال توان به پژوهش عباسدر این حوزه می .کمی و کیفی اس زاده و همکاران در س

هاي میراث معماري و شــهري بفات ســنتی ارومیه در توســعه گردشــگري  فرهنگی اشــاره کرد که به نقش ارزش  1394

 مربوط ايهگیريتصمیم براي مبنایی واندتمی هاارزش کشیدن تصویر به و اند که توجهپرداخته است. پژوهشگران دریافته

ــگري به ــد فرهنگی میراث و حوزه گردش ــو دیگر از. باش ــگري هايپروژه اجرایی مداخله بندياولویت با توانمی س  گردش

شناخت فرهنگی ضعیت بهبود هدف با شهري و معماري میراث هايمکان هايقابلیت با  صادي، و  اجتماعی و فرهنگی اقت

 تأثیر شاهد شهر این تاریخی هویت احیاي و حفظ جهت در و ايمنطقه و بومی هویت و فرهنگ ترویج و کنان، توسعه سا

ــال  .قابل توجهی بود ــکذري و همکاران در س ــی را تحت عنوان تحلیلی 1393زارع اش  میراث هاي جاذبه نقش بر پژوهش

ــ در فرهنگی ــهري در ایران مرکزي (مطالعه موردي: ش ــگري ش ــعه و جذب گردش ــیدند که توس هر یزد) به این نتیجه رس

سوب هاي ظرفیتشاخص شگران بازدیدکننده از یزد مح ضایتمندي گرد سی ر سا شگري میراث فرهنگی عامل ا هاي گرد

سرمایهمی سازي و احیاء بافتشود و  شگري میراث هاي تاریخی را عامل موثري براي رونق جاذبهگذاري براي باز هاي گرد

سی کنند. قلمداد می سال سجا شی در   تاریخی -فرهنگی هايجاذبه با عنوان نقش 1396قیداري و محودي نیز در پژوه

اند هیافتبینالود، به این نتیجه دست و مشهد هايشهرستان: موردي يگردشگري مطالعه يتوسعه در روستایی مقصدهاي

 باال به متوسط حد در فرهنگی عوامل و و خدمات تسهیالت برخورداري جذابیت، متغیرهاي بررسی، مورد روستاهاي در که

  داشته باشند. مثبت نقش روستایی گردشگري يتوسعه بر توانندمی

 :پژوهشمبانی نظري 

شگري میراث شگري فرهنگی قرار دارد و یکی از انواع قابلي عموماً در حوزه  ،گرد سترده و ، توجهگرد رین تقدیمی البتهگ

سفر  شکال  ساس محسوب میا ستان شواهد تاریخی،شود. بر ا صریان با شرافرومی ،حتی م ها از قرون زادهها و همچنین ا

). در حال حاضر تفاسیر و تعاریف 1996، 1تونر( کردندمیسفر هاي داراي ارزش تاریخی و اهمیت فرهنگی وسطی به مکان

میراث در هسته کلمه میراث است و  ينظران حوزهصاحبقبول در میان  متفاوتی از میراث شده است؛ شاید تعریف مورد

ــت ــته اس ــتفاده کنونی از گذش ــوارث( آن اس ). 2006به نقل از تیموتی و بوید،  2000و همکاران،  3و گراهام 2003، 2اش

 يهاهایجاد زمین، سبب جوامع به آن شناختن وو طبیعی  یاز منابع تاریخی، فرهنگ با محافظتردشگري میراث فرهنگی گ

ساکنان میزشتداوم و تقویت ار شهروندي در بین  این خود باعث افتخار در جامعه و باال بردن کیفیت زندگی  وشود هاي 

شد سویی دیگر .خواهد  سعه ،از  صد تو شرایط ویژه در مق سبب ایجاد  شگري میراث  سایر برتر وي گرد سبت به  ي آن ن

سازمان جهانی ( شدمسافران خواهد  توسطآن در فهرست انتخاب مقاصد احتمال قرارگیري  مقاصد و فراخور آن افزایش

                                                           
1 - Towner 
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3 - Graham 
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شگري شگري میراث ). 2013، 1گرد صر زنده معموالًگرد صنوع 2به عنا شته 3و م ست و از گذ و  4ي ملموسفرهنگ متکی ا

ـــگري بهره میبه 5ناملموس ـــامل می میراثگیرد. عنوان منبعی براي گردش ـــود: فرهنگموارد زیر را ش هاي موجود و ش

شتهندگی امروز که آنز 6هاي عامیانهشیوه شی از میراث گذ صر غیرمادي مانند ؛اندها نیز بخ سیقی، رقص،  :سایر عنا مو

از:  دانعبارتها. بقایاي مادي محیط فرهنگی مصنوع نیز هاي هنري و فستیوالزبان، دین، سبک آشپزي و پخت غذا، سنت

نه یادبود، خا ناهاي  تاریخی، مزرعهب ناهاي عمومی  ـــاهاي جامعها، قلعهها و ب یادگاريموزه ،7ها، کلیس یا و  قا هاي ها، ب

شود هاي هویتی هر جامعه محسوب میترین بخشتاریخی از مهم هايبافتالف).  8،2006تیموتی و بوید( شناختیباستان

ـــاختارهاي اقلیمی و فرهنگی  که فراخور از معماري، فرهنگ،  یاي منســـجممجموعه). 1384(فالمکی،  اندحیات یافتهس

یخی هاي تاربافت درگذر زمان سبب پدیدار شدن ،تاریخی يیک ساختار شهري با پیشینهدر اقتصاد و تبادالت اجتماعی 

 و فشــرده بافت تاریخی، قدمت چون مشــخصــاتی داراي شــهرها تاریخی بافتبنابراین،  )؛1386(موحد،  خواهند شــد

 بافت کل و افزایدمی شهر آن جذابیت و اهمیت بر شهر هايبافت سایر از متمایز بافت تاریخی وجود هست. دهیتندرهم

ــهر ــگري میراث). 85: 1384(دیناري،  کندمی مطرح جاذبه عنوان یکبه را ش ــتردهبه ،گردش با میراث فرهنگی  طور گس

اي بناه :، بر عناصــري همچونگونه از گردشــگرياینکه بدان معنی  ؛گذشــته و یا منابع فرهنگی فیزیکی مرتبط اســت

ترین بخش ، مهممیراث ،در حقیقت، تمرکز دارد. اندماندهياندازهاي زیبا که از گذشـــته برجاتاریخی، آثار هنري و چشـــم

هاي هاست که مؤلفهتبلور تمدن و فرهنگ تاریخی ملت حالینملکردهاي متنوع و درعصنعت گردشگري و منبعی پویا با ع

شگران گوناگون  و» ي محلیجامعه«میراث و  گیردیگوناگون فرهنگی، تاریخی و اخالقی را در برم سوب میگرد  دشومح

   .)1994، 11هال ؛1997، 10چانگ ؛1994، 9اشورث و الرخام(

گرد، هاي مدیران این حوزه نیز محســـوب میترین دغدغه شـــک از مهمگردشـــگري که بیي مهم حوزه یماز دیگر مفاه

ست.  صد ا شگر به مق ضایت و بازدید مجدد گرد ضایت«ر صر »ر سب يعن شگري مهم در ک صنعت گرد وکار رقابتی در 

سوب می صوالت و خدمات در نظر گرفتهو علت آن شودمح صرف مح صد و م ستهم تأثیر بر انتخاب مقا کوزاك و ( شده ا

ندازه مهم يو همچنین ابزار )؛2000، 12ریمینگتون ـــت (پلگیقلمداد گیري بخش فرهنگ و میراث براي ا ـــده اس ، 13ش

، به بدل شــده عنوان ظرفیتی براي جذب گردشــگرانبه صــد و). رضــایت مشــتري به چالشــی مهم براي مدیران مق1996

                                                           
1-UNWTO 
2 -Living 
3-Built 
4 -Tangible 
5 -Intangible 

6 -Folkways 
7 -Cathedral 
8 -Timothy and Boyd 
9 - Ashworth and Larkham 
10 - chang 
11 - Hall 
12 -Kozak & Rimmington 
13 -Peleggi 
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لیدي ک یاست. وفاداري گردشگر به یک مکان خاص موضوع ستواربر آن اهاي بازاریابی تمرکز اصلی استراتژياي که گونه

 هددرا نشان میوکار مهم براي گردشگري مقاصد فرصت کسبگردشگران، زیرا تکرار سفر   ؛در مدیریت گردشگري است

  ). 2000، 1(اوپرمن

سوب می صد نیز مح سی یک مق سا ستیابی به شوداز دیگر عوامل کلیدي که در واقع هدف ا شگران ا، د ت. سوفاداري گرد

صورت وفاداري صولی خاص که به به  سبت به یک خدمت و مح شت مجدد ن طور مداوم تعهد عمیق به خرید مجدد و بازگ

 وکارعنوان یک عنصــر اصــلی در موفقیت کســبوفاداري مشــتریان به در واقع، شــود.شــود، تعریف میدر آینده برگزار می

ست (آخوندشناخته شگري به2015، 2نژاد شده ا صوالت گرد صوالت تجربه«عنوان ). مح و کیفیت  ؛شوندتعریف می »مح

شی که نمی شگران  د.اتمام کامل تعطیالت آن را درك کرقبل از  توانارز شند، گرد ضی بوده با زمانی که از تجربه خود را

صد را براي دیگران بازگو میویژگی ،زیاداحتمالبه صیه ،رو. ازاینکنندهاي مق شفاهی تو  ار داراي پیامدهاي مهمی و تبلیغ 

 یک مقصد بنابراین، )؛2015، 3(ملدو و پاچی و پولینابه دنبال خواهد داشت عنوان یک کانال بازاریابی به براي فروشندگان

ستاي، طراحی مطلوب با محصوالت فرهنگی باید با ارائه میراث  میراث فرهنگی رد.گام برداگردشگران  تحریک عالقه در را

مک ک گردشگران رضایت کلی که بهشده را ارائه و خدمات امکانات زیربنایی از قبیلحمایت  هايویژگی تواندهمچنین می

ــامرناز دیدگاه  ).4،2013کند، تقویت کند (یا اومی ــئوبس ــگران در 2009( 5س ــایت و وفاداري گردش ــد) رض میراث  مقاص

در تحقیقی ) 2015( 6رشیدعبدل ال. چنگ و شودمحسوب می نیازهاي آنهاها و ابزاري براي ارزیابی سطح اقامتگاهفرهنگی 

هاي بزرگ در صــنعت هتلداري بر روي تصــویر شــرکت با عنوان رابطه بین کیفیت خدمات و رضــایت مشــتري و تأثیر آن

هاي بزرگ توجهی با رضایت مشتري و تصویر شرکتکه ادراك کیفیت خدمات توسط مشتریان رابطه قابل دریافتندمالزي 

   ها تأثیر مستقیم بر وفاداري مشتري در صنعت هتل دارد.داشته و عالوه بر این تصویر شرکت

ست. ایجاد وفاداري در گردشگ معیارهايوفاداري گردشگران جزو  صد گردشگري ا صلی موفقیت مقا ران یک مزیت رقابتی پایدار را ا

ي هست. در زمینه خاص چیزیک به فرد یک عمیق تعهد معناي به ). وفاداري68: 2013، 7دهد (اوسبیو و ویرابراي مقصد شکل می

 و 8کول -(فورگاس توصیه به میل و مجدد بازدید نیت یعنی بهره گرفتند، رفتاري نیات از پیشین مطالعات تربیش مقصد، وفاداري

                                                           
1 -Oppermann 
2 -Akhoondnejad 
3 -Meleddu , Paci, Pulina 
4 - Yao 
5 - Seubsamarn 
6 - Cheng and  Abdul Rashid 
7- Eusébio& Vieira 
8-  Forgas-Coll 
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 تا دارند تمایل چنین هم هادارند. آن مقصد از و بازدید مجدد بازگشت به زیادي تمایل وفادار ). گردشگران1311: 2012 همکاران،

  ).45: 2005، 2اویسال و یون ؛345: 2012 ،1رایان و (پرایاگ نمایند توصیه دیگران به را مقصد

با توجه به اهمیت رضایت و وفاداري به عنوان پیامد عملکرد صحیح یک مقصد، عملیات پیچیده بازاریابی نیز از در مقاصد 

ست.  شایانی برخوردار ا سانتیمیراث فرهنگی از اهمیت  ستاي در پژوهش 3)2011( اکو نور سعه میدر را راث معماري در تو

ا اماســـت.  پرداختههاي بازاریابی پایدار گردشـــگري در محیط مدیریت میراث ایده به، این پژوهش بازاریابی گردشـــگري

شان مییافته شگري  دهند،ها ن ست. معماري و مدیریت میراث میراث بازاریابی پایدار گرد معماري و کاربرد آن غیرممکن ا

) در 2014( 4نیازمند است. جان اسپچ ف خود، رقابت با رشد سریع مالی و...به انطباق با جهانی متغیر در اطراگردشگري، 

طور معماري را  تحت تأثیر فشــارهاي مســتمر بر روي بازدیدکنندگان و ســاکنان به، 5کتاب گردشــگري مبتنی بر معماري

 معماري ساده ممکن روال اصولی معماري باید با محل و وضعیت انس گیرد.رو، بر اساس یک یکسان تأثیرگذار است. ازاین

ست براي یک صربه ا شد و براي مکانی دیگر معماري خاص و پرجذبه با نماهاي منح سب با شود.مکان منا سوب   فرد مح

سعه شگري مدرن و محیط داراي تو شرایط محلی و همچنین ارتباط متقابل میان گرد شگري باید از  صد گرد دهندگان مقا

شند. ساخت ساز آگاه با شگري فرهنگی در جامعهبا هدف ترویج گ) در تحقیقی 2009( 6الفاس زوبافیو ي محلی نوادا و رد

ست که یکی از منابع فراوان آفریقاي جنوبی، مردمان آن  ضح ا ست. وا شده ا تالش براي حفاظت از فرهنگ و میراث انجام 

ست. یافتهبا فرهنگ شان میهاي متمایزش ا شگري فرهنگی در منطقه هاي تحقیق ن سبت به گرد دهد که ادراك مثبت ن

شارکت در فعالیتوجود دارد و ا ست. همچنین م شده ا سب ارائه یا بد مجهز  هاي مکانات فرهنگی در منطقه به طور نامنا

شیوه سود رساندن به فرهنگی در حد متوسطی و مدیریت گردشگري فرهنگی در منطقه به  اي نامناسب بود و اثري براي 

  ي محلی نداشت.جوامعه

  

  معرفی عرصه پژوهش:

ـــاري  ـــطح  253و ارتفاع  UTM 4048652,213، عرض جغرافیایی 682831,4296در طول جغرافیایی س متري از س

ست.هاي آزاد واقعآب شهرستان شده ا ست  15شهر و  4بخش،  6 کیلومترمربع و داراي 4/3248 مساحت این  دهستان ا

ستان مازندرانسالنامه( ساري به ).8: 1391، ي آماري ا سنتشهر  اي ی و دیرین مازندران داراي محالتی با پیشینهعنوان تختگاه 

                                                           

1- Prayag& Ryan 

2- Yoon & Uysal 

3-  Eko NURSANTY 

4 - Jan Specht 
5 - Architectural Tourism 
6-  ELPHAS ZOBAPHI 
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شد، برردرخور می ساري، نبا شهر بلکه سی و معرفی تاریخ محالت  صادي این  سی، اجتماعی و اقت سیا شی از تاریخ  شنگر بخ تنها رو

ــت. از مهم ــاري میمازندران اس ي آب ، محله2بهرام اتر ، محله»1ام زله بن«برق یا ي چراغزاده یحیی، محلهتوان: امامترین محالت س

شاه غازي بن، درب خانه یا چال مسجد، در مسجد، شیشه شاره کردگر محله، نعلآمبار نو یا چاله باغ، چناربن،   بندان و میرمشهد ا

  .)1393(اسماعیلی و همکاران،

 

 مطالعه مورد يمحدوده ):3-3نقشه(

 

 1398یافته هاي پژوهش سال  منبع:

دهند. دسترسی بـه ایـن حـوزه از را ابنیه مسکونی نوسازي شده در کنار منازل قدیمی شکل می انبار نومحله آبسیماي عمومی 

ي هـاي ایـن منطقـه، حـوزهشود. این حوزه نیز مانند سایر حوزهطریق معابر تنگ که داراي آسفالتی با کیفیت پائین است، تأمین می

شـود. اي تجـاري و خـدماتی ـ اداري مقیـاس شـهري در آن دیـده میهـمختلط شهري است که کاربري مسـکونی در کنـار کاربري

ي هاي شهرسازي ایرانـی اسـت. سـاختمان ادارهبندي کهن خود، داراي ارزشهایی از بافت این حوزه نیز با حفظ نظام استخوانبخش

ي فاضـلی و ي رمدانی، خانـهخانه، مسجد مصطفی خان، ي کلباديشده است. خانهمیراث فرهنگی شهر ساري نیز در این حوزه واقع 

انبـار ي عرفی قدیمی؛ محالت اصانلو، افغـان، آبمحله 6ترین بناهاي باارزش میراثی در این حوزه هستند. این حوزه را انبار نو، مهمآب

 ).1388ي شهر ساري، گیرد (طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسودهآباد عباس خانی، شاه غازي در برمینو، حاجی

 

 

                                                           
1 -Em zale ben 

2 -Bahram otor 
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  مطالعه مورد): تعدادي از بناهاي تاریخی در محدوده 1( شماره جدول

  )1393(اسماعیلی و عمادي،  ،فراهانیمنبع: 

  روش تحقیق:

است. جامعه آماري  همبستگی تحلیل و از نوع -توصیفی روش و ماهیت لحاظبه و هدف کاربردي برحسب ،حاضر پژوهش

خانه ( یخیتارهاي بناها و خانه قدیم شهر ساري، بافتاز  1398در بهار و تابستان  این تحقیق شامل گردشگرانی است که

ضل خانه و موزه کلبادي، سجد  نو انبارآب ،هایفا ساري، آبادفرحو م سجد شهر  صطفی خان و م اند و به کرده دیبازد...) م

ــاخته  ــنامه محقق س ــش ــخپرس ــخص بودن جامعه آماري از روش  .اندداده پاس  ي جامعه نامعلومریگنمونهبا توجه به نامش

    استفاده شده است.

 384. براي اطمینان از گردآوري است شدهگرفتهدر نظر  پژوهشنوان جامعه نمونه عنفر به 384 یاد شدهفرمول  بر اساس

کامل و قابل ازیابی  پرسشنامه 360که از این تعداد  نامه تهیه و توزیع نمود پرسش 410نامه کامل، گروه پژوهش  پرسش

نامه پرسش نیا شهر ساري بیشترین زمان شلوغی در زمان ایام عید و تابستان دارد. که نیباابا توجه  .شده است آوريجمع

شگران  31فروردین الی  2از  شد توزیعشهریور در بافت تاریخی در بین گرد حقیق در دو هاي تداده .و آراء آنها گردآوري 

شده اند. در بخش توصیفی از میانگین، فراوانی، درصد فراوانی و انحراف معیار استفادهشدهبخش توصیفی و تحلیل ارزیابی

طرفه براي اي و آزمون رگرســـیون خطی یکهاي من ویتنی، آزمون تی تک نمونهاســـت و در بخش تحلیلی نیز از آزمون

 ست.شده اپاسخ به سؤال تحقیق استفاده 

 

 

 

  آدرس  قدمت  شماره ثبت ملی  نام اثر  ردیف

  نو انبارآبمحله  -خ انقالب  قاجار  2148  کلبادي خان منوچهرعمارت   1

  نو انبارآبمحله  -خ انقالب  پهلوي -قاجار   1981  قدیمی فاضلی يخانه  2

  نو انبارآبمحله  -خ انقالب  پهلوي -قاجار   2549  خانه رمدانی  3

  نو انبارآبمحله  -خ انقالب  قاجار  6269  حمام وزیري  4

  نو انبارآبمحله  -خ انقالب  قاجار  20280  تکیه عباس خانی  5

  نو انبارآبمحله خ انقالب   قاجاریه  2561  آب انبار نو  6

  دور میدان ساعت ابتداي خ مدرس  قاجاریه  12547  حمام درویشعلی خان  7

  چناربن مرکز شهر محله  قرون اولیه اسالمی  2272  مسجد جامع ساري  8
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 کرونباخ آلفاي روش به پرسشنامه پایایی آزمون کلی نتایج): 2(شماره جدول 

 هامؤلفهتعداد  آلفاي کرونباخ استاندارد آلفاي کرونباخ

952. 953.  56 

  1398هاي تحقیق، یافتهمنبع: 

 کرونباخ آلفاي روش به پرسشنامه پایایی آزمونتفکیکی  نتایج ):3( شماره جدول

  آلفا

 (کرونباخ)

تــــعــــداد  سؤاالتعنوان 

 سؤاالت

قل  ـــت هاي مس متغیر

  تحقیق

کرد عمل-بناهاي متنوع-انبارآب-مسجد جامع-خانه فاضلی -خانه کلبادي  -بافت تاریخی فرهنگی   .933

ــاختار و عظمت-متنوع ــته-س  تیقابلدرك -بناي مذهبی-چیدمان بناها-قدمت بناها-تزیینات وابس

ـــی ـــنهاد بازدید-تأثیرات ملموس-مهندس ـــترك-هویت بخش-پیش عظمت -ایجاد تجربیات مش

 اطالعات فرهنگی-دانش مخاطب-نماد شهر ساري-نماد شهري-معماري

ي میراث هــاتیــظرف 22

 معماري

سی .884 شنا شی-تعامل-نیازها و ترجیهات-ابزار کمکی-زیبا  ر نظارت د-تمهیدات-راهنمایان-آگاهی بخ

 نظارت روزانه-یر کاربريتغی-مرمت-بافت

 عملکرد مدیریتی 12

-دستیعصنای-مواد غذایی-فضاي سبز-نصب درست تابلو-تابلو راهنما-پارکینگ-سهولت دسترسی .920

 رستوران-بانک-تبلیغات و بازاریابی-پمپ بنزین-مراکز بهداشتی-دسترسی به مرکز خرید

ــز 13 ــــاخــتی ــارس ي ه

 گردشگري شهر

تصاص اخ-تجربیات ارزشمند-هزینه کرد-انتخاب پیوسته-توصیه کردن-کردنبازگو -انتخاب مجدد  .898

 رضایت از میراث-ساکن محلی-زمان

ــاداري و  9 ــزان وف ــی م

  حمایت گردشگران

  1398 تحقیق، هايیافته: منبع

 هاي پژوهش:یافته

  :توصیفیهاي یافته

ساري در  با توجه شهر  سیلبه ماهیت پژوهش و قرار گرفتن بافت تاریخی کهن  شهر که داراي پتان  هاي تاریخیمرکزیت 

ست تعداد بی شگر از  360شماري ا سخ داده 20نفر گرد شنامه تحقیق پا س شور به پر ستان ک صیفی و اندا . در بخش تو

شتغال، انگیره ضعیت ا صیالت، و سیت، تح شناختی به معیارهاي همچون جن ست. جدول جمعیت  شده ا ها و... پرداخته 

  دهد. هاي جمعیت شناسی را نشان میوضعیت شاخص 4شماره 
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  شناختی جامعه نمونه): مشخصات جمعیت4( شماره جدول

  درصد  فراوانی    

 58,9 212  مرد  جنسیت

 41,1  148  زن

  

  تحصیالت

  

 31 8,6 زیر دیپلم

  90 25  کاردانی

  151 41,9  کارشناسی

 88 24,4 کارشناسی ارشد و باالتر

  

  وضعیت شغل

 43  142 دولتی

  56,4 186 آزاد

 .6 2 بیکار

  

  

  

  نوع شغل

 19,2 69  معلم یا استاد

 11,1 40  محصل

 21,1 76  آزاد

  0,8  3  نظامی

  18,3  66  کارمند

  1,1  4  هنرمند و بازیگر

  15,3  55  مهندس و دکتر

  3,3  12  دارخانه

  

  ترین انگیزهمهم

 26,7 96  تفریح و گردش

 20,6 74  دریا و جنگل

 43,6 157 دیدار از موزه و اماکن تاریخی شهر

 7,2 26  دیدار دوستان و آشنایان

  100,0  360    کل

  1398هاي تحقیق، یافتهمنبع: 

  فراوانی متغیر میزان وفاداري و حمایت گردشگران:

ي خاص و عوامل محیطی هر هاتیجذاب، هایژگیوگفت که  بایدو حمایت گردشـــگران از یک مقصـــد  وفاداري رابطه بادر 

ستان و اطرافیان مقصد از مهم نتایج آماري . شودمحسوب میترین عوامل انتخاب مجدد، حمایت و معرفی آن مقصد به دو

) داراي بیشترین 3,64با میانگین (» اندساکن محلی با من بسیار محترمانه رفتار کرده«گویه  :دهدحاضر نشان می پژوهش

دید من باز«ي هي گردشگري است. گوینواز بودن و تمایل مردمان ساري به پذیرش پدیدهي مهماندهندهتأثیر بوده و نشان

دهد. در را نشان میمتوسط به باال  میزان) 3,56با میانگین (نیز  »کنماز بافت قدیم شهر ساري را به دوستانم توصیه می

صوص می سرمایه توان گفتاین خ ساري، می ریزيگذاري و برنامهکه با  شهر  شگري   را به توان این منطقهدر بخش گرد
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ل طور که در جدونهایت مقصد گردشگري میراث فرهنگی تبدیل کرد. همان مناسب براي پذیرش گردشگران و در مقصدي

 ان استحاکی از . این نتایج دهندرا نشان میاست و سطح متوسط به باال  3 ها بیشتر ازمیانگین تمام گویه ،بینید) می4(

اند و همواره این شهر را به دوستان و آشنایان خود عنوان مقصدي مطلوب و جذاب ارزیابی کردهکه گردشگران ساري را به

 کنند.معرفی می

  ي میزان وفاداري و حمایت گردشگرانهاو انحراف معیار گویه  نیانگیم ی، درصد،فراوان )5( شماره جدول

ف
ردی

  

  فراوانی و درصد  هاشاخص  

ن
گی

یان
م

  

ف
را

ح
ان

 
ار

عی
م

  

ــؤاالت ــگران از  س ــوص میزان وفاداري و حمایت گردش زیر در خص

  است. شدهمطرحگردشگري میراث فرهنگی در شهر ساري 

م
 ک

ی
یل

خ
  

م
ک

  

ط
س

تو
م

  

اد
زی

  

اد
زی

ی 
یل

خ
  

  1,394  3,30  95  77  82 49 55  مقصد گردشگري انتخاب خواهم کرد. عنوانبهمن دوباره این مکان را   1

15,3  13,6  22,8  21,4  26,4  

  1,380  3,47  111  87  66  51  45  ي بافت قدیم شهر ساري را براي دوستانم بازگو خواهم کرد.هاجاذبهمن   2

12,5  14,2  18,3  24,2  30,8  

  1,385  3,56  122  85  67  38  46  کنم.من بازدید از بافت قدیم شهر ساري را به دوستانم توصیه می  3

12,8  10,6  18,6  23,6  33,9  

  1,419  3,15  86  70  79  61  64  کنم.مقصد گردشگري انتخاب می عنوانبهمن پیوسته این مکان را   4

17,8  16,9  21,9  19,4  23,9  

  رضایت دارم. کرد نهیهزمن از خدمات دریافتی در مقابل میزان   5

  

56  52  66  81  105  3,35  1,428  

15,6  14,4  18,3  22,5  29,2  

  1,282  3,49  102  86  87  50  32  ام.، تجربیات ارزشمندي را کسب کردهکرد نهیهزمن در مقابل   6

8,9  13,9  24,2  23,9  28,3  

  1,348  3,44  104  81  78  52  41  من از اختصاص زمان به بازدید از بافت قدیم شهر ساري رضایت کامل دارم.  7

11,4  14,4  21,7  22,5  28,9  

  1,417  3,64  145  70  63  36  46  اند.من بسیار محترمانه رفتار کردهساکن محلی با   8

12,8  10  17,5  19,4  40,3  

  1,505  3,08  99  54  57  78  72  من از خدمات سازمان میراث فرهنگی به گردشگران رضایت دارم.  9

20  21,7  15,8  15  27,5  

  1398هاي تحقیق، یافته منبع:
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  هاي تحلیلی:یافته

  وضعیت متغیر میزان وفاداري از دیدگاه گردشگران:سنجش 

 آزمون تی تک وفاداري گردشــگران به گردشــگري میراث فرهنگی در شــهر ســاري از متغیرهاي وضــعیت ســنجشبراي 

، میانگین 3برابر با میانه نظري  3,38 یعنی عددشــده  هاي دادهاســتفاده شــده اســت. با توجه به میانگین پاســخ اينمونه

ضعیت  جامعه در شانگر 0,000برابر  sigو مقدار  مطلوبی قرار داردو ست.معنا ن شان میاین معنا داري رابطه ا دهد داري ن

ــگران داراي توافقی ــخ که گردش ــنامه بوده یگویکلی در پاس ــش ــؤاالت پرس ــوص باید اذعان کرد که اند. دبه س ر این خص

ي میراث، تنوع و تعدد جاذبه :رضایت حاصل از عواملی همچونها و ارزش ،هاي موجود در بناهاي تاریخی شهر ساريمولفه

ین ا حفظ و بازسازي آثار و... توانسته میزان وفاداري را در بین گردشگران ارتقا بخشد.برخورد با جامعه بومی و مسئولین، 

شان می ساله ن صرف د: دهدم ستمیک دارند.  سی شده که عملکرد  شکیل  شگري از عوامل متعددي ت شتن محیط گرد ا

هاي میراث و بدون در نظر گرفتن، پذیریش گردشگري از سوي جامعه محلی، نگاه ذیفعان نهادي در مدیریت کالن ظرفیت

  مقاصد و... گردشگري عملکرد مطلوبی نخواهد داشت.

  يانمونه): آزمون تی تک 6( شماره جدول

 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

vafadari1 7,134 359 000.  38816. 2812. 4952. 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

vafadari1 360 3,3882  1,032  0544. 

 1398هاي تحقیق، یافته منبع:

  گردشگري میراث در شهر ساريعوامل تأثیرگذار بر وفاداري 

اد با استناستفاده شده است.  طرفه کبراي مشخص کردن میزان رضایت و وفاداري گردشگران از آزمون رگرسیون خطی ی

ابطه را در سطح خوبی ارزیابی توان رمی ،از این رو  ؛متوسط است و باالتر از سطح) 0,697برابر با ( Rمقدار  ،)8جدول ( به

ی ي خطرابطه در  ،اما است.هریمتغي رابطه بین معناداربودن رابطه و سطح  معنادار گربرابر صفر نشان Sigکرد. همچنین 

بر روي متغیر میزان رضــایت و وفاداري به گردشــگري میراث فرهنگی شــهر ســاري باید اذعان  رگذاریتأثي رهایمتغ میان

شت ساخت به دلیل رهایمتغاز بین  که دا سی، متغیر زیر شان  معناداررابطه خطی  نبود  .189برابر با  sigي مورد برر را ن
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ساخت. دهدمی صرف در بافت تاریخی براي ایجاد زیر شکالت دخل و ت سی شاید بتوان ماهیت تاریخی و م سا ها را عامل ا

 53,3.) یعنی 533( با میزان ظرفیت میراث ،و ظرفیت میراث ي مدیریترهایمتغ میاناز  ،این وضــعیت دانســت. همچنین

شترین تاثیر را دارا بوده و در حقیقت صد، بی ست.  در صاص داده ا  ،یزها ناین یافتهسهم زیادي از این رابطه را به خود اخت

صلی و پایهشک به ماهیت تاریخی منطقه و در حقیت جاذبهبی سویی،هاي ا ست. از  سی در ارتباط ا  اي منطقه مورد برر

ي رگذاریتأثجایگاه دوم سهم کمتري از رابطه را به خود اختصاص داده و در  ،درصد 24,2.) یعنی 242تغییر مدیریت با (م

ســتان ا گیریانبگرتر در مقیاســی کالنتوان میتنها براي بافت تاریخی شــهر ســاري بلکه ه این واقعیت ن گیرد.قرار می

هاي متمادي مقاصد سنتی محور بوده و براي دهه-غالب مازندران که طبیعتهاي مازندران دانست. در واقع با وجود جاذبه

هســتند، از اقبال نیز هاي میراث که از قضــا از نظر تعدد و تنوع چشــمگیر اند، مقاصــد و جاذبهشــدهمنطقه محســوب می

  کمتري برخوردارند.

  طرفه ): آزمون رگرسیون خطی یک7( شماره جدول

  

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 272. 1,889  144. 886. 

 .000 4,301 .242 .050 .216 مدیریت

 .000 11,558 .533 .023 .270 هاي میراثیتظرف

 .189 1,315 .071 .042 .055 زیرساخت

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 697.a 486. 480. 6,71667 

bANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.  

Regression 12009,136  3 4003,045 88,732 000.a  

Residual 12722,141 282 45,114    

Total 24731,276  285     

 1398هاي تحقیق، یافته منبع:

 وفاداري و حمایت گردشگران از گردشگري میراث فرهنگی در شهر ساري  بندي متغییرهايرتبه

بندي متغیرهاي میزان وفاداري و حمایت گردشــگران از گردشــگري میراث فرهنگی در شــهر ســاري از آزمون ناپارامتریک براي رتبه

) در رتبه 5,50با بیشترین میانگین یعنی ( "اندمحترمانه رفتار کردهساکن محلی با من بسیار "شاخص است.  شدهفریدمن استفاده 

صیه میمن بازدید از بافت قدیم "گیرد و اول قرار می ستانم تو ساري را به دو در رتبه دوم قرار دارد. ) 5,40با میانگین ( "کنمشهر 
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ــایت دارم"گویه  ــگران رض ــازمان میراث فرهنگی به گردش من "ي ي هفتم و گویه) در رتبه4,48ن (با میانگی "من از خدمات س

  ).8ي هشتم قرار دارند (جدول شماره ) در رتبه4,33با میانگین ( "کنمعنوان مقصد گردشگري انتخاب میبهپیوسته این مکان را 

عناداري که توافق متوان اذعان نمود برابر با صفر است، میعملکرد مدیریتی میراث فرهنگی سطح معناداري متغیر که  با توجه به این

کنید رضایت گردشگران از بازدید از شهر ساري، باعث شده طور که مشاهده می گویان وجود دارد و همانهاي ذهنی پاسخبین نگرش

ستان خود معرفی کرده و تجربه ساري را به دو شهر  ست تا  ضعیتا سفر خود را به دیگران بازگو کنند. این و شانگر میز ،ي خوب  ان ن

  نماید.ي آن مقصد را فراهم میگردشگران به مقصد گردشگري است که زمینه توسعهوفاداري 

 

  ) خروجی آزمون فریدمن براي میزان وفاداري و حمایت گردشگران از گردشگري میراث فرهنگی8جدول شماره (
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 1 5.50 1.425 3.61  349 اند.محترمانه رفتار کردهساکن محلی با من بسیار   1

 2 5.40 1.396 3.56  349 کنم.من بازدید از بافت قدیم شهر ساري را به دوستانم توصیه می 2

 3 5.26 1.370 3.49  349 هاي بافت قدیم شهر ساري را براي دوستانم بازگو خواهم کرد.من جاذبه 3

 5.26 1.263 3.51  349 ام.ارزشمندي را کسب کردهمن در مقابل هزینه کرد، تجربیات  4

 4 5.06 1.343 3.40  349 من از اختصاص زمان به بازدید از بافت قدیم شهر ساري رضایت کامل دارم. 5

 5 4.88 1.424 3.34  349 من از خدمات دریافتی در مقابل میزان هزینه کرد رضایت دارم. 6

 6 4.81 1.397 3.27  349 مقصد گردشگري انتخاب خواهم کرد.عنوان من دوباره این مکان را به 7

 7 4.48 1.488 3.07  349 من از خدمات سازمان میراث فرهنگی به گردشگران رضایت دارم. 8

 8 4.33 1.413 3.11  349 کنم.عنوان مقصد گردشگري انتخاب میمن پیوسته این مکان را به 9

  349 تعداد مشاهدات

  58,442  کاي اسکوئر

  8  درجه آزادي

  .000  سطح معناداري

 1398هاي تحقیق، یافته منبع:

 گیري:بندي و نتیجهجمع 

شگران به جاذبه سایی عوامل مؤثر بر میزان وفاداري گرد شنا ضر با هدف  ساري پژوهش حا شهر  هاي میراث فرهنگی در 

ست.  انجام ستفاده از آزمون تی گام نخست تحلیل،در شده ا وضعیت کلی متغیر میزان وفاداري از دیدگاه  ايتک نمونهبا ا

 با توجه به باال بودن میانگین جامعه از میانه نظري  این متغیر در وضــعیت مطلوبی . گردشــگران مورد ســنجش قرار گرفت

 گوییو براي پاسخ بعدياند. در گام نامه توافق کلی داشته هاي طرح شده در پرسشدارد و گردشگران نسبت به گویهقرار 

سیون خطی صلی پژوهش از آزمون رگر سؤال ا ست.  به  شده ا ستفاده  ساخت ا ضعیت نامطلوب متغیر زیر شان نتایج و را ن
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ساختدهندمی شت که ایجاد زیر صوص باید اذعان دا ساس که منطقه و فرهنگی بافت کهندر ها . در این خ سیار ح اي ب

سبت  ست ن صد از این د شکالت تمامی مقا ست، از م سوب میبه تغییرات ا ان توشود. به این معنی که به راحتی نمیمح

ــاخت ــگري را در بافتزیرس ــعه گردش هاي این اقدام با حفظ ارزش ازیر  ؛ایجاد کرد و مناطق فرهنگی هاي کهنهاي توس

ــت.  ــاد اس ــخگویان  ،به هر تقدیرمیراث در تض ــده از دیدگاه پاس ــوددیده مینقص در متغییر یاد ش ــدن  ،ش اما ایجاد نش

در گام نهایی تحقیق، با  ،همچنینهاي درخور وضــعیت از ســوي مدیران نیز دالیل منطقی خاص خود را دارد. زیرســاخت

شد که رتبه  ،0,533هاي میراث با بتاي ظرفیتبندي میزان اثرگذاري متغییرهاي پژوهش بر وفاداري گردشگران مشخص 

هاي میزان وفاداري و فهبندي مولرتبهدر  میزان وفاداري گردشـــگران دارد. ردرصـــدي و فراخور آن نقش مهمی د 53اثر 

ش شگري میراث فرهنگیحمایت گرد ساکن محلی و مو نیز گران از گرد ر با میهمانان از نظمحترمانه برخورد لفه ارتباط با 

ن پیشنهاد داد ي، مولفهتاریخیمیراث در بناهاي فرهنگی و هاي خاص شد و با توجه به ویژگی مهم ارزیابیدهندگان پاسخ

از  تنوع و تعدد آثار تاریخی تاریخ منطقه، قدمت،این وضعیت با  .قرار گرفتدر رتبه دوم مقصد به دوستان و آشنایان، این 

ماهیت تاریخی منطقه و قدمت شهر ساري بخش مهمی از  ،ساختار و تزئین و عملکرد ارتباط مستقیم دارد. در واقع منظر

سنتی و خودجوش گردشگري میراث فرهنگی را در این ناحیه گردشگري میراث را ایجاد کرده که به گونههاي ظرفیت اي 

د، ر وضعیت تقریبا مطلوبی قرار دارها دو نیازمندي فرهنگیرونق داده است. مدیریت منطقه نیز با توجه به حساسیت بافت 

پژوهش حاضــر با  پژوهش نتایج باشــد.می نیز جذب گردشــگر نیازمند توجهات مالی و فنی براي بهبود وضــعیت آثار و اما

سال  مطالعات سپچت در  سپچت  2014ا ست. بنا بر ادعاي ا شهر پکن مجموعه از بافتهمسو ا سنتی به نام در  هاي تاریخی و 

صد گردشگري میراث هاتونگ وجود دارد که ساس آن مقا سازي و احیا کرده و بر ا جدیدي را طراحی فرهنگی  دولت چین آنها را باز

در راستاي نتایج پژوهش ). 70-67: 2014کنند (اسپچت، از آن بازدید می نموده است که ساالنه گردشگران داخلی و خارجی زیادي

هاي معماري سنتی و ) به نام بازاریابی پایدار گردشگري فرهنگی و میراث در حوزه2010ي خود در سال (در مطالعهنیز چبرا حاضر، 

شمردن ظرفیتخانه موزه ضمن بر سنتی در حوزههاي تاریخی،  شمگیر معماري  شگري میراث فرهنگی هاي چ شگري، گرد ي گرد

سعهترین گونهمبتنی بر معماري را یکی از موفق شگري و تو شگران معرفی ي آن را بهترین راههاي گرد کار براي جذب دالرهاي گرد

ست. بنابراین، با تکیه بر تجربه شکرده ا صر، گواتماال، هند و...ي موفق ک و نمونه هاي موفق داخلی همچون  ورهایی همچون چین، م

شند. شگران میراث فرهنگی موفق با سته اند در جذب گرد صالت تاریخی خود، توان صفهان، یزد، کرمان که با حفظ ا شان ،ا اید ب کا

هاي موجود در این بافت در راســتاي ظرفیت توان ازمشــابهی بوده و می اذعان نمود که بافت قدیم شــهر ســاري نیز داراي شــرایط

  گردشگري میراث فرهنگی شهر استفاده نمود. توسعه

  

  

  



    145   میراث فرهنگی  و مؤلفه هاي اثرگذار بر بازگشت مجدد گردشگران به مقصد...         

 :منابع  

 ،جعفر و فرج پور اکبر ترجمه توسعه، در حال کشورهاي در گردشگري و فرهنگی ، میراث1390نیاوپان،  پی جیان و جی دالن تیموتی 

  .هکامهم :تهران ،باپیري

 انتشارات واژگان خرد مشهد گردشگري شهري در ایران و جهان،  1384احمد  ،دیناري. 

  ،هاي میراث فرهنگی در توسعه و جذب گردشگري شهري در ایران مرکزي ، تحلیلی بر نقش جاذبه1393زارع اشکذري، محمد و همکاران

  .407-427، صص: 3شماره هاي جغرافیاي انسانی، (مطالعه موردي: شهر یزد)، فصلنامه پژوهش

  کار فرما: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایران. 1389 ،بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر ساريطرح 

 تاریخی بافت :موردي فرهنگی مطالعه گردشگري توسعه در شهري و معماري میراث هايارزش ، نقش1394همکاران،  زاده، مظفر  وعباس 

 .77-90 ، صص:14ارومیه، فصلنامه مطالعات شهري، شماره 

 مدیریت میراث گذشته ، سرمایه گردشگري امروز وآینده شهر ساري  1393 ،فراهانی بنفشه و  اسماعیلی امین و عمادي محمد ابراهیم

 دومین کنگره تخصصی مدیریت شهري ایران مرکز همایش هاي توسعه ایران ساري.

 تهران سمت، انتشارات  شهري بهسازي و نوسازيمنصور  1384، محمد فالمکی 

 ) شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندي و وفاداري گردشگران(مطالعه موردي:شهر اصفهان)،اولین همایش 1392کیانی فیض آبادي، زهره؛،(

 .1392ملی گردشگري، سرمایه ملی، چشم انداز آینده، اصفهان، بهمن 

 و اطالعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزي. سالنامه آماري استان مازندران؛ ساري: معاونت آمار  ،1391، مرکز آمار ایران  

  اهواز.، چمران شهید دانشگاه انتشارات ،شهري گردشگري، 1386علی،  موحد 

  

 Akhoondnejad, A.(2015), Tourist loyalty to a local cultural event: The case of Turkmen handicrafts 

festival, Tourism Management 52 (2016) 468e477, Elsevie. 

 Ashworth, G.J. (2003) Heritage, identity and places: For tourists and host communities. In S. Singh, 

D.J. Timothy and R.K. Dowling (eds) Tourism in Destination Communities (pp. 79–97). 

Wallingford: CABI 

 Ashworth,GJ ؛ Larkham, P.J .Building a New Heritage: Tourism Culture and Identify in New 

Europe,Rutledge,London,Routledge,London and New York.1994. 

 Chabbra, D. (2010), Sustainable marketing of cultural and heritage tourism. London: Routledge 

publication. 

 Chen,C.F & Phou, S (2013). A closer look at destination : Image, Personality, relationship and 

Loyalty,Tourism Management, 36,269-278 

 Cheng .B.L; Rashid. Z.A.(2015), Interrelationships of Service Quality, Customer Satisfaction, 

Corporate Image and Customer Loyalty of Malaysian Hotel Industry, V. Katsoni (ed.), Cultural 

Tourism in a Digital Era, Springer Proceedings in Business and Economics, DOI 10.1007/978-3-

319-15859-4_3 



146      فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي و توسعه گردشگري                                                          2ي . شماره9. دوره 1399تابستان 

 
 Devidze, E. Cultural heritage and problems of tourism development in Imereti, Tbilisi 

(Thesis),2012. 

 Eusébio, C. ; Vieira, A. Luís . Destination attributes’ evaluation, satisfaction and behavioural 

intentions: a structural modelling approach, International Journal of Tourism Research, 2013,15, 66-

80. 

 Forgas-C, S.؛Palau-Saumell, R. ; Sánchez-García, J. ; Callarisa-Fiol, Luís J,Urban destination 

loyalty drivers and cross-national moderator effects: the case of Barcelona, Tourism Management, 

V33,2012, Pp:1309-1320 

 Ghanem, M. M. & Saad, S. K. (2015), Enhancing sustainable heritage tourism in Egypt: challenges 

and framework of action, Journal of Heritage Tourism, Vol 10, No 4, Pp: 1-21. 

 Graham, B., Ashworth, G.J. and Tunbridge, J.E. (2000) A Geography of Heritage: Power,Culture 

and Economy. London: Arnold. 

 Huibin, X et al (2012), PROTECTIVE DEVELOPMENT OF CULTURAL HERITAGE 

TOURISM:: THE CASE OF LIJIANG, CHINA, Theoretical and Empirical Researches in Urban 

Management , Vol. 7, No. 1, pp. 39-54. 

 Ivanovic, M. , Cultural Tourism. Cape Town, South Africa: Juta &Company Ltd,2008. 

 Kerstetter, D. L., Confer, J. J., Graefe, A. R (2001). “An Exploration of the Specialization Concept 

within the Context of Heritage Tourism.” Journal of Travel Research, 39: 267-274 

 Kozak, M., Rimmington, M., (2000). Tourist satisfaction with Mallorca, Spain, as an offseason 

holiday destination. J. Travel Res. 38, 260 

 Li, M., Wu, B., Cai, L (2008). Tourism development of World Heritage Sites in China: A 

geographic perspective. Tourism Management, 29: 308–319 

 Maurer, Ch. Digital Divide and Its Potential Impact on Cultural Tourism, (2014), Cultural Tourism 

in a Digital Era, First International Conference IACuDiT, Athens. Editor :Vicky Katsoni 

 Meleddu,M; Paci ,A ; Pulina.M. (2015), Repeated behaviour and destination loyalty , Tourism 

Management,V50,Pp:159-171. 

 Nursanty,E, Developing Heritage Archtecture on Tourism Marketing, University of 17 Agustus 

1945 (UNTAG) Semarang, Indonesia, Department of Architecture,2011. 

 Oppermann, M. (2000). Tourism destination loyalty. Journal of Travel Research, 39,78e84. 

 Peleggi , M. (1996). National heritage and global tourism in Thailand. Annals of Tourism Research, 

23(2), 340-364. 

 POWE, N.A., WILLIS, K.G (1996). Benefits received by visitors to heritage sites: a case study of 

Warkworth Castle. Leisure Studies, 15: 259–275 

  Seubsamarn, k.,(2009),  Tourist motivation to use homestays in Thailand and their satisfaction 

based on the destination's cultural and heritage based attribute,  Thesis, University of Missouri, 

DECEMBER .  

 Shackley, M (1998). Visitor Management. First edition. Oxford. Butterworth-Heinemann 



    147   میراث فرهنگی  و مؤلفه هاي اثرگذار بر بازگشت مجدد گردشگران به مقصد...         

 Shurma, A. & Shurma, S. (2017), “Heritage tourism in India: a stakeholder’s perspective” Tourism 

and Travelling, Vol 1, Pp: 20-33. 

  Shoemaker, S., Lewis, R. C (1999). Customer loyalty: the future of hospitality marketing. 

International Journal of Hospitality Management, 18: 345–370. 

 Specht, J., Architectural Tourism: Building for urbam teravel destinations, springer Gabler 

Publication,2014. 

 Soler, I. R et al. (2019), ICT and the Sustainability of World Heritage Sites Analysis of Senior 

Citizens’ Use of Tourism Apps, Sustainability Open Access Journal, Vol 12, Pp: 23-41. 

 Timothy, D. ؛ Boyd, S. (2006) , Heritage Tourism. New York: Prentice Hall, 2006. 

 Towner, J. (1996) an Historical Geography of Recreation and Tourism in the Western World: 1540–

1940. Chi Chester: Wiley 

 UNWTO ,(2005) ,Cultural Tourism and Poverty Alleviation: The Asia-Pacific Perspective 

 Wang, Y-J., Wu. K., Yuan. J (2010) 'Exploring Visitors' Experiences and Intention to Revisit a 

Heritage Destination: The Case for Lukang, Taiwan', Journal of Quality Assurance in Hospitality & 

Tourism, 11, 3: 162-178. 

 Weng, L et al (2019), Sustainability Assessment of Cultural Heritage Tourism: Case Study of 

Pingyao Ancient City in China, Sustainability Open Access Journal, Vol 11, Pp: 2-16. 

 Yao .Y. (2013). Assessing tourist experience satisfaction with a heritage destination, A Thesis , 

Purdue University 

 Yoon, Y ؛ Uysal, M , An examination of the effects of motivation and satisfaction on 

destinationloyalty: a structural model. Tourism Management, V26,2005,Pp:45-56. 

 Zobaphi ximba , E, Cultural and Heritage Tourism Development and Promotion in The Ndwedwe 

Municipal Area: Perceived Policy and Practice , aculty of Arts, the University of Zululand,  

November 2009.  


