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Abstract 
Urban places often contain a wide range of attractions, accommodation centers, 
and other tourist facilities, which form an essential part of the urban tourism 
foundation. Among these accommodation centers, we can mention the boutique 
hotels, which offer services at the highest level of quality as a new generation of 
accommodation in a building with unique architecture or historical and 
traditional texture. Due to the popularity of these hotels and their impact on the 
destination community, they can play an influential role in the development of 
urban tourism. For example, Hanna and Nezamiyeh boutique hotels located in the 
historical part of districts 11 and 12 of Tehran have great potential in urban 
tourism development due to their historical value. This research investigates the 
role of these two boutique hotels in three dimensions of urban tourism 
development (socio-cultural, economic, and environmental) from residents, 
tourists, managers, and staff of two boutique hotels. This research is descriptive-
analytical, and data is collected through library studies and field studies such as 
questionnaire distribution. In examining the hypotheses, the Chi-square test 
results show that from the point of view of the local community, managers and 
staff, these two boutique hotels affect all three dimensions of tourism 
development in Tehran. However, from the point of view of tourists, these 
boutique hotels only affect the socio-cultural dimension. Given that the present 
study was conducted during the Covid-19 pandemic, fewer tourists stayed in the 
two boutique hotels. This tourists’ impression was likely due to the pandemic 
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conditions, and perhaps their familiarity with economic issues & environment of 
the boutique hotels has not been enough. 

Extended Abstract 
1. Introduction 
Today, the existence of unusual and 
extraordinary tourism facilities and 
services has made cities attractive 
globally, such as hotels with fantastic 
architecture and design called boutique 
hotels (Inscape, 1398). Since tourism 
development has a significant impact on 
the economic, social and environmental 
dimensions of a city , It is, therefore, 
necessary to examine the effects that 
boutique hotels have on the three 
indicators of urban tourism development. 
The primary purpose of this study is to 
explain the role of Hanna and Nezamiyeh 
boutiques hotels in the development of 
urban tourism. Therefore, the central 
question of the research is to what extent 
can boutique hotels be effective in the 
economic, socio-cultural and 
environmental dimensions of urban 
tourism development in the 11th and 12th 
districts of Tehran? 

2. Research Methodology 
This research is descriptive-analytical. 
The data were collected by survey method 
and a questionnaire. The study's statistical 
population includes three groups of host 
and local community, managers and staff 
of Hana and Nezamieh boutique hotels and 
tourists who have had the experience of 
staying or visiting these two boutique 
hotels. As a research sample, 380 people 
from the local community were selected 
by the available sampling method. The 
managers and staff of the two boutique 
hotels, which numbered 14, were all 
selected. According to the Corona 
pandemic, which was one of the main 

limitations of this study, 30 people were 
examined by available methods in the case 
of tourists. In the present study, three 
questionnaires were designed on a Likert 
scale, and their validity was reviewed and 
confirmed using university professors and 
experts in boutique hotels and tourism. 
The reliability of the measurement tools 
was calculated through Cronbach's alpha. 
Cronbach's alpha level was above 0.80 and 
had the required reliability. Kruskal-Wallis 
and Chi-square tests were used to analyze 
the data in SPSS software. 

3. Research Findings 
The non-parametric Kruskal-Wallis test 
compares the socio-cultural, economic 
and environmental effects of henna and 
Nezamiyeh boutique hotels from the 
perspective of three groups of the 
statistical population. The results showed 
a significant difference between the local 
community and tourists (α= 0.000 ≤ 0.05). 
However, according to the managers and 
staff of these two boutique hotels, there is 
no significant difference between the 
factors (α= 0.325 ≥ 0.05).  

Examination of research hypotheses by 
Chi-square test shows that in the first 
hypothesis, the null hypothesis is rejected 
for all three groups of the statistical 
population (α= 0.000 ≤ 0.05). Therefore, 
we conclude that henna and Nezamieh 
boutique hotels are effective in the socio-
cultural dimension of urban tourism 
development. The second and third 
hypotheses results show that from the 
point of view of the local community and 
the hotels' officials, H0 in both hypotheses 
is rejected (α= 0.000 ≤ 0.05), and H1 
indicates the effect of henna and 
Nezamiyeh boutique hotels on economic 
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and environmental dimensions of urban 
tourism development is accepted.  From 
the tourists 'point of view in both 
hypotheses, considering the significant 
level in the economic dimension (α= 0.128 
≥ 0.05) and the environmental dimension 
(α= 0.158 ≥ 0.05), the H0 is confirmed. 
Therefore, tourists believe that these two 
boutique hotels are ineffective in urban 
tourism development's economic and 
environmental dimensions in Tehran's 11th 
and 12th districts. 

4. Conclusion 
The results show that the local community 
and hotel managers and staff believe that 
henna and military boutique hotels in 
socio-cultural and economic dimensions 
affect the life of the local community in 
those areas. According to them, boutique 
hotels can provide the basis for the 
development of urban tourism. Tourists 
agree with the local community and hotel 
managers and staff in social and cultural 
terms but differ in economic and 
environmental dimensions. They believe 
that these two boutique hotels cannot 
influence in economic and environmental 
dimensions of urban tourism development 
in the region. Their attitude towards 
environmental effects was due to the lack 
of knowledge about environmental 
protection activities in these hotels. Their 
attitude towards the economic effects 
should also be seen due to the coronavirus 
pandemic and the low number of hotel 
guests. In this regard, it is necessary, on 
the one hand, to advertise and raise the 
awareness of tourists about familiarity 
with the environmental activities of these 
hotels and their economic impact on the 
region and distinguish this type of hotel 
from large hotels. We need to Explain 

more in terms of the boutique hotels 
philosophy and function. On the other 
hand, the managers and staff of these 
accommodations should be trained to 
manage hotels as sustainably as possible 
and better interact with tourists. These 
plans can attract more participation from 
tourists and guests of these hotels to 
achieve the goals of hotel sustainability 
and urban tourism development in the 
region. 
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و   ۱۱نقش هتل بوتیک ها در توسعه گردشگری شهری،نمونه موردی: هتل بوتیک های مناطق . فراهانی  اشقلی گیتا قشالق،  ایمنی  سیاوش  دکتر
 تهران  ۱۲
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 چکیده
  خود   در  را  گردشگری  امکانات  سایر   و  اقامتی  مراکز  ها،  جاذبه   از  وسیعی   طیف  اغلب  شهری  اماکن
 توانمی  اقامتی  مراکز   این  جمله  از.  دهندمی  تشکیل  را   شهری   بافت  از  مهمی  بخش  که  اند،  داده   جای 

  خاص   معماری  با  ساختمانی  در  ها  اقامتگاه  از  جدیدی  نسل  عنوان  به  که  کرد  اشاره  ها  بوتیک  هتل  به
 استقبال   به  توجه  با.  دهند  می  ارائه  خدمات  کیفیت،  سطح  باالترین  در  سنتی،  و  تاریخی  بافت  یا

  گردشگری  توسعه  در   توانند می  دارند، مقصد جامعه  بر  که  تاثیراتی و  ها هتل نوع  این  از  گردشگران 
 مناطق  تاریخی  بافت   در  واقع  نظامیه  و  حنا  بوتیک  هتل  دو  نمونه  برای.  کنند  ایفا  موثری  نقش  شهری

  گردشگری  توسعه   در   زیادی  پتانسیل  تاریخی،  ارزش   از   مندی  بهره   دلیل  به  تهران،  شهر   12  و   11
  گردشگری   توسعه  بعد  سه  در  بوتیک   هتل  دو  این  نقش  بررسی  پی  در  حاضر،  پژوهش.  دارند  شهری
 مدیران  و  گردشگران  محلی،  ساکنان  منظر  از(  محیطیزیست  و  اقتصادی  فرهنگی،  - اجتماعی)  شهری

  از   هاداده   آوریجمع   و  بوده  تحلیلی  توصیفی  نوع  از  تحقیق  این.  باشد  می  بوتیک،  هتل  دو  پرسنل  و
 در.  است  گرفته  انجام  پرسشنامه،  توزیع  همچون  میدانی  مطالعات  و  ایکتابخانه   مطالعات  طریق

 پرسنل،   و  مدیران  و  محلی  جامعه  نظر  از  که  دهد  می  نشان  دو  کای  آزمون  نتایج  فرضیات،  بررسی
  نظر   از   اما   تاثیرگذارند،  تهران،  شهر   گردشگری   توسعه  بعد   سه  هر  بر  نظامیه   و  حنا  های  بوتیک  هتل

 و   اقتصادی  ابعاد  بر  و  دارند  تاثیر  فرهنگی_اجتماعی  بعد  بر  فقط  ها  بوتیک  هتل  این  گردشگران،
  پژوهش   اینکه  به  توجه  با.  ندارند  چندانی  تاثیری  شده،  یاد  مناطق  گردشگری  توسعه  محیطی  زیست
 بوتیک   هتل دو  در  کمتری  گردشگران  تعداد   است،  گرفته انجام  کرونا  بیماری  پاندمی  زمان   در  حاضر
  صورت   کرونایی،  شرایط  به  توجه  با  گردشگران  برداشت  این  که  رود  می  احتمال  و  اند  داشته  اقامت
 کافی  حد  به  ها،  بوتیک  هتل  محیطی  زیست  و  اقتصادی   مسائل  با  شان  آشنایی  میزان  شاید  و  گرفته
 .است نبوده
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و   ۱۱موردی: هتل بوتیک های مناطق  نقش هتل بوتیک ها در توسعه گردشگری شهری،نمونه. دکتر سیاوش ایمنی قشالق، گیتا اشقلی فراهانی 
 تهران  ۱۲

 مقدمه ۱
از   یکی  عنوان  به  گردشگری  قرن جدید صنعت  در 
خودروسازی  و  نفت  صنایع  از  پس  درآمدزا    صنایع 

تواند به  مورد توجه قرار گرفت. توسعه گردشگری می
عنوان یک بخش اقتصادی پیشرو، زمینه ساز توسعه  

می نیز  و  شود  مثبت  پایدار  سرریز  اثرات  تواند 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در کشور و سطح بین  

  1۳۹4المللی داشته باشد)ایمانی خوشخو و علیزاده،  
تفک 1( ۵:   تصویر  از طرفی شهرها،  و  .  زندگی  نوع  ر، 

تحوالت فرهنگی _ تاریخی ساکنان خود هستند، که  
مراکز   به  عموماً  صنعتی  انقالب  تحوالت  از  بعد 
گردشگر فرست تبدیل شده و پس از مدت کوتاهی  

های موجود در آنها، اصلی ترین مقصد  به دلیل زمینه
گرفته نام  پرچکانی،  گردشگران،   2(.۵2:  1۳۹۵اند) 

بسیار مهم در توسعه شهرها گردشگری شهری عامل  
می جهان  محسوب  شهرهای  اکثر  امروزه  زیرا  شود، 

اند، که هر ساله   آورده  را به دست  چنان جذابیتی 
خارجی  و  داخلی  گردشگران  از  کثیری  جمع  میزبان 

. یکی از  3( ۶2:    1۳۹4هستند) حاتمی نژاد و شریفی،  
مواردی که باعث جذابیت این شهرها در جهان شده  

د تسهیالت و خدمات غیر معمول و خاص  است، وجو
حساب  به  جاذبه  نوعی  خود  که  است؛  گردشگری 

آیند و گردشگران را برای بازدید از منطقه تشویق  می
نقش  می ایفای  مکمل،  جاذبه  عنوان  به  یا  و  کنند 
زیر  می موارد  شامل  خدمات  و  تسهیالت  این  کنند. 

 است :  

حی  الف( . مجتمع های تفریحی و تاریخی با طرا
 خاص، مانند: هتل کاخ ها، ساختمانهای تاریخی و ...  

 ب( . حمل نقل، رستوران، غذا و نوشابه و ...  

ج( . سایر مالحظات در جذابیت مقاصد همچون،  
امنیت   بهداشت،  قومی،  مذهبی،  های  وابستگی 

 عمومی و ...  

 
1 Imani khoshkhoo & Alizadeh 
2 Parchakani 
3 Hatami Nejad & Sharifi 
4 Inskeep 

 1۳۹8د(. هزینه های سفر به مقاصد)اینسکیپ،  
 :104 .)4 

و  گردشگری  های  زیرساخت  کلی،  طور  به 
مدیریت مقصد، به عنوان عواملی موثر در تحریک  
تقاضای گردشگری و اصلی ترین محرک های رقابت  
در کشور های درحال توسعه هستند. بسیاری از این  
زیرساخت ها در شهرها به وجود می آیند، از این رو  
اقامتی   بخش  تاثیر  تحت  عموما  شهری  گردشگری 

و هتل یکی از    5( 288  : 1۳۹۹سام و مومن،  )حاست
بخش های اصلی و پویای صنعت گردشگری، در هر  

؛ اما متاسفانه در کشور ایران با چالش  کشوری است
آموزشی،   های  زیرساخت  ضعف  همچون:  هایی 
و   مناسب  دولتی  تسهیالت  نبود  رفاهی،  مدیریتی، 

یک از  تقاضا  و  عرضه  بین  اندک اختالف  ورود  سو، 
داخلی  گردشگران  تمایل  نبود  و  خارجی  گردشگران 
برای اقامت در هتل های گران قیمت از سوی دیگر،  

 6(. 2:  1۳۹8مواجه است)تازیکه و باستانی، 

برند   استانداردسازی  ها  دهه  از  بعد  همچنین، 
های هتلی، که در آن برندهایی مانند: هالیدی این، 
به  را  باثباتی  محصوالت  هیلتون،  و    ماریوت 

مشتریانشان ارائه کردند، توجه رو به رشدی به ارائه  
وجود  به  اقامتی  در صنعت  تر  متفاوت  محصوالت 

امروزه به دلیل مورد   7(.2:    1۳۹۹آمده است)کاظمی،  
اهمیت مسائل   و  پایداری  توجه قرار گرفتن شرایط 
بسیاری   فرهنگی، سالیق  اجتماعی_  زیستی،  محیط 

کرده و تقاضاهای   از گردشگران در بحث اقامت تغییر
روزافزونی برای انواع مختلفی از هتل ها )به غیر از  
هتل های لوکس و گران قیمت( به وجود آمده است؛  
مانند: هتل های بوم گردی، اکولوژ ها، هتل های سبز، 

 و از جمله هتل بوتیک ها . 

که  شود  می  گفته  هایی  هتل  به  بوتیک،  هتل 
که غالبا بر    معماری و طراحی منحصر به فردی دارند

اثرات   و دارای کمترین  بوده  اساس معماری منطقه 

5 Hesam & Momen 
6 Tazike & Bastani 
7 kazemi 
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مخرب بر محیط زیست هستند. در واقع گردشگران  
ترین   اشیا، خاص  ترین  ها، قدیمی  بوتیک  در هتل 
را   طبیعت  دل  در  زندگی  حتی  و  زندگی  فضاهای 
تجربه می کنند. با توجه به اینکه این ظرفیت ها در  

حد کافی وجود دارد و  نقاط مختلف کشور ایران، به  
مطالعات کمتری در زمینه هتل بوتیک ها در داخل 
کشور انجام شده، لذا در پژوهش حاضر سعی شده، 

مناطق   در  پتانسیل  توجه   12و    11این  مورد  تهران، 
قرار گیرد و تاثیری که این نوع هتل ها، می توانند بر  
بررسی  باشند،  داشته  شهری  گردشگری  توسعه 

اصلی   هدف  هتل  شود.  نقش  تبیین  پژوهش،  این 
گردشگری   توسعه  در  حنا  و  نظامیه  های  بوتیک 
این سوال   مباحث مذکور  راستای  در  است.  شهری 
مطرح می شود که، هتل بوتیک های حنا و نظامیه  
به چه میزان می توانند در ابعاد اقتصادی، اجتماعی  
گردشگری   توسعه  محیطی  زیست  و  فرهنگی   _

 تاثیرگذار باشند؟  شهر تهران 12و  11مناطق 

 

 مبانی نظری  2
 هتل بوتیک  ۲.۱

واژه هتل بوتیک در اصل یک اصطالح تلفیقی است، 
که در گذشته، کشورهای آمریکای شمالی و بریتانیا 
می   کار  به  ها،  ازهتل  متمایزی  نوع  توصیف  برای 
به   دنیا  سراسر  در  اصطالح  این  اکنون  هم  گرفتند. 

استاندارد، استفاده می در مفهوم  شود.  صورت یک 
فضایی   با  کوچک  اقامتگاهی  بوتیک  هتل  کلی، 
منحصر به فرد است، که با ارائه خدمات متفاوت از  
ایجاد فضای خصوصی و آرام،  اقامتی و  سایر مراکز 
قصد دارد به مهمانانش فضایی شخصی ارائه کند، تا 
احساس  بر  عالوه  اقامتش  طول  در  مسافر  هر 

ی نیز بهره ببرد.  نواز آرامش، از باالترین سطح مهمان
هتل بوتیک ها به دلیل معماری خاص و سبک هنری  

 
1 Tazikeh & Bastani 
2 Kazemi 
3  .South Kensington 
4 .Blakes Hotel 

باستانی،   و  دارند)تازیکه  مخصوص به خود، شهرت 
ویژگی  1(.2:  1۳۹8 بوتیک،  مهمترین  هتل  های 

فرهنگی بودن، تاریخی بودن و اصالت آن است. این  
و   نیستند  زنجیره  یک   از  بخشی  ها  هتل  از  نوع 

ی را فراهم می آورند. خدمات منحصر به فرد و جالب
هتل بوتیک ها با "داشتن فضای تعاملی مانند: سالن  
نشیمن و کتابخانه با مرکزیت رویدادهای اجتماعی"  
اتاق"   مختص  کیفیت  با  و  متعدد  های  "ویژگی  و 

 .2(8: 1۳۹۹شناخته می شوند)کاظمی،

  1۹80هتل بوتیک ها برای نخستین بار در سال  
دو به عرصه ظهور گذاشتند.  اولیه،    پا  بوتیک  هتل 

جنوبی لندن، به نام هتل    3یکی در محله کنسینگتون 
بدفورد   4بلیکز  هتل  نام  به  دیگری  در    5و 

سانفرانسیسکو، به عنوان دو نمونه از نخستین هتل  
: 1۳۹۳بوتیک ها در جهان به شمار می آیند)احمدی،

پس از آن ها سومین هتل بوتیک توسط دو   6(. 7۵
نام ها به  در آمریکایی  روبل  استیو  و  ایان شارگر  ی 

افتتاح   1۹84در سال 7نیویورک با عنوان هتل مورگانز
شد. هتلی که صنعت هتلداری را تغییر داد و مفهوم  
معرفی   جهان  به  را  بوتیک  هتل  زندگی  سبک 

 (. ۶:  1۳۹۹کرد)کاظمی، 

برخی محققان معتقدند، ظهور هتل بوتیک ها به  
انبوه   توریسم  علیه  واکنشی  میعنوان  شود،  مطرح 

که منشاء آن در تکامل برخی از موسسات معروف  
به تخت خواب و صبحانه است. از طرفی برای هتل  
بوتیک تعریف واحدی وجود ندارد، بلکه ارائه ویژگی  

تواند آن را تعریف کند. ظهور و  های آن است که می
از   مشتریان  درک  به  همچنین  مفهوم  این  پذیرش 

انتظار دارند مربوط می شود، یک هتل یعنی    آنچه 
تجربه، نه فقط یک تخت خواب برای خوابیدن)دال  

 8(. ۵۶0: 2018آجنول و ناکاتانی، 

جستجوی   مانند،  وعواملی  ها  انگیزه  بنابراین، 
تجربه یا ایده سفر ماجراجویانه، افزایش درامد یکبار  

5  .Bedford Hotel 
6 Ahmadi 
7  .Morgans Hotel 
8 Dall Agnol 
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و   ۱۱موردی: هتل بوتیک های مناطق  نقش هتل بوتیک ها در توسعه گردشگری شهری،نمونه. دکتر سیاوش ایمنی قشالق، گیتا اشقلی فراهانی 
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دالیل   از  تر،  شخصی  خدمات  به  تمایل  و  مصرف 
بوتیک   هتل  برای  تقاضا  می  افزایش  شمار  به  ها 

(.  دادخواه و  ۵۶1:  2018روند)دال آجنول و ناکاتانی،  
می   سبب  که  اند  کرده  ذکر  را  علت  هفت  کاظمی 
مراکز   از  انبوهی  حجم  میان  در  گردشگران،  شود 
این هفت  کنند.  انتخاب  را  ها  بوتیک  اقامتی، هتل 

از:   عبارتند  محل،  1علت  در  بودن  تجربه  2.حس   .
. متعلقات جدید تر، 4یانه،  ،اقامت تجمل گرا۳نادر،  

باشکوه،  ۵ طراحی  به  ۶.  توجه  از  باالیی  درجه   .
: 1۳۹7. جو صمیمی )دادخواه و کاظمی،  7مشتری،  

۳.)1 

 انواع هتل بوتیک   2.2
از نظر مکان قرار گیری، هتل بوتیک ها را می توان   

به دو دسته تقسیم کرد، الف(. هتل بوتیک هایی که  
دارند   قرار  شهری  محدوده  بوتیک  در  هتل  ب(.  و 

هایی که در مقصد های تفریحگاهی و دنج استقرار  
 یافته اند. 

قابلیت  تنها به خاطر  بوتیک های شهری،  هتل 
دسترسی شان انتخاب نمی شوند، بلکه افراد، گاهی  
به دلیل ویژگی های شهری، که اینگونه هتل ها درآن 
اینکه   ضمن  دهند.  می  ترجیح  را  آنها  دارند،  قرار 
استفاده از فناوری های جدید، مهم ترین ویژگی هتل  
زرگر،  و  زاده  باشد)پویان  می  شهری  های  بوتیک 

تفریحگاهی  2(.7:  1۳۹2 بوتیک های  و هتل  ، مدرن 
دارای عناصر محلی، معموال خلوت و در گوشه هایی  
اند.   گرفته  قرار  کوهستانی  مناطق  یا  ها  جزیره  از 
در  جذاب  و  نامتعارف  خدمات  و  رفاهی  امکانات 
مقصد های تفریحگاهی، نقش فناوری را در مقصد  

 (. 7۶: 1۳۹۳های شهری، ایفا می کنند) احمدی، 

 

 هتل بوتیک ها در ایران 2.3
بوتی  حدود  هتل  ها  سطح    10ک  در  که  است  سال 

 1۳۹7جهان فعالیت می کنند، اما در ایران از سال  
فرهنگی،  میراث  سازمان  و  خصوصی  بخش  توجه 

 
1 Dadkhah & Kazemi 
2 Pouyanzadeh 

صنایع دستی و گردشگری، به ظرفیت اماکن تاریخی  
شهرها   سنتی  بافت  در  استفاده،  بدون  قدیمی  و 
تبدیل   برای  ظرفیت  این  از  اکنون  هم  و  شد  جلب 

بناهای   بوتیک  کاربری  هتل  به  معطل  تاریخی 
استفاده می شود. از سویی پس زمینه تاریخی کشور  
ایران و وجود تعداد زیادی از بناها و ساختمان های  
می   دوش  به  را  سنت  و  تاریخ  بارکلی  که  قدیمی، 
کشند، باعث شده تا هتل بوتیک هایی که در کشور  
و   تاریخی  سنتی،  فضاهای  در  اغلب  دارد،  وجود  ما 

ویژگی    هایخانه از  دقیقاً  که  گیرد،  شکل  قدیمی 
باالیی   بصری  جذابیت  و  فرد  به  منحصر  معماری 
و   ساختمان  خود  که  طوری  به  هستند،  برخوردار 

تواند یک جاذبه گردشگری باشد، تا  معماری آن می
محض   فقط  را  گردشگران  از  زیادی  تعداد  تنه  یک 
تماشای چنین محیط هایی   آنجا بکشاند.  به  تماشا 

ب از جذابیت مضاعفی  قطعاً  رای گردشگران خارجی 
تا قبل از این     3(.1:  1۳۹8برخوردار است)عظیم زاده،  

که این هویت در جهان مطرح شود، قطعا چیزی به  
اما  است؛  نداشته  وجود  ایران  در  بوتیک  هتل  نام 

ای که وجود این تفکر در ایران را اثبات می کند، نمونه
دهه   برمی  40به  کاریشمسی  کیوان    گردد.  که 

و   هتل  داد.  انجام  نایین  شهر  در  خسروانی 
نایین که در سال   ساخته شد،    1۳4۶مهمانسراهای 

نمونه اولین  از  به  یکی  اقامتگاه  یک  ساختن  های 
به   فرد  به  منحصر  و  بومی  ایرانی،  معماری  سبک 

آید، که المان های بومی، همراه با خدمات حساب می
 (. 2:  1۳۹8اظمی،  شد)کمنحصر به فرد در آن ارائه می

 

 گردشگری شهری و انواع آن 2.4
وارد فهرست   1۹80مفهوم گردشگری شهری از دهه  

: 1۳۹4تحقیقات شده است)حاتمی نژاد و شریفی،  
(. از آن جایی که کشور های در حال توسعه به  ۶4

سوی شهر نشینی پیش می روند، گردشگری شهری  
به عنوان یکی از مهم ترین اجزای گردشگری به شمار  
رفته و با تمرکز بر مقاصد شهری، یکی از رو به رشد 

3 Azimzadeh 
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ترین اشکال گردشگری محسوب می شود)یزدان پناه 
سازمان جهانی گردشگری    1(. 74:  1۳۹۹و همکاران،  
( گردشگری شهری را نوعی فعالیت  201۹ملل متحد )

کند، که در یک فضای شهری  گردشگری تعریف می
می ناتفاق  و  گسترده  طیف  شامل  و  اهمگن  افتد 

و  اجتماعی  فناوری،  معماری،  فرهنگی،  تجربیات 
همکاران،   و  زاده  است)حق   2(. 17۵:  1۳۹۹طبیعی 

گردشگری شهری عبارت است از مسافرت به شهر  
با انگیزه های مختلف، برپایه ی جاذبه های گوناگون،  
ایجاد   شخص  در  که  شهری،  تسهیالت  و  امکانات 

و زاده  نماید)نظری  انگیزه می  و  همکاران،    جذابیت 
1400 :1۳۳  .)3 

از    دیدار  گردشگر  انگیزه  شهری،  گردشگری  در 
جاذبه های شهری و یا دیدار اقوام و دوستان در شهر  
و یا ترکیبی از هر دو انگیزه است. با این همه به نظر  
داشته   وجود  شهری  گردشگری  نوع  دو  رسد  می 

از  1باشد:   نوع  این  در  خاص:  شهری  گردشگری   .)
ی، گردشگران تنها به یک شهر خاص  گردشگری شهر

کنند و از ابتدا تا انتهای مدت اقامت خود را سفر می
های همان شهر  گذرانند و از جاذبهدر همان شهر می

می از دیدن  نوع  این  محققین  از  برخی  کنند. 
می   یکجانشین  شهری  گردشگری  را،  گردشگری 

(. گردشگری شهری مختلط: در این نوع از  2نامند.  
بر دیدن  گردشگر  ی شهری، هدف گردشگران عالوه 

شهرهای   به  رفتن  دوستان،  و  اقوام  یا  و  ها  جاذبه 
کوچک، روستاها و ییالق اطراف و یا پیرامون آن شهر  
از   نوع  این  محققین  از  برخی  باشد.  می  نیز  اصلی 
می   کوچنده  شهری  گردشگری  را،  گردشگری 

 4(. ۵8: 1۳۹8نامند)نوایی، 

ه نظر، در صنعت  محیط های شهری از دو نقط
های شهری   کانون  دارند. نخست،  اهمیت  توریسم 
و  ها  فشار  و  ها  آن  در  جمعیت  تمرکز  لحاظ  به 
خستگی های ناشی از کار، تالش و فعالیت، به عنوان  
مبدا مسافرت های توریستی محسوب می شوند. از  

 
1 Yazdanpanah 
2 Haghzadeh 
3 Nazarizadeh 
4 Navai 

و  معیشتی  امکانات  وجود  علت  به  دیگر،  سوی 
بازر  اقتصادی،  های  فعالیت  صنعتی، رفاهی،  گانی، 

و   فراغتی  بهداشتی،  ارتباطی،  سیاسی،  فرهنگی، 
عنوان   به  توریستی،  و  تاریخی  های  جاذبه  داشتن 
می   حساب  به  جهانگردی  های  مسافرت  مقصد 

 5(. 72: 1400آیند)قهرمانی فرد و همکاران، 

 

اثرات توسعه گردشگری شهری بر  2.5
 شهرها و ساکنان 

ابزاری  در مبحث توسعه، صنعت توریسم به عنوان  
به  و  شود  می  تلقی  محلی  توسعه  برای  سودمند 
عنوان پاسخ مثبت به تغییرات منفی اقتصادی که در  
ایفای  دهد،  می  رخ  روستایی  و  های شهری  محیط 

بنابراین پیامد    6(. 20۶:    201۹نقش می کند )سارینن،  
های اجتماعی، اقتصادی و مکانی گردشگری در شهر  

گردشگری شهری    قابل توجه است. در سطح جهانی،
به یک محرک مهم اقتصادی تبدیل شده است. در 
سطح ملی، عملکرد بهتری نسبت به کل گردشگری  

 کشورها در رشد تولید ناخالص 

داخلی داشته است. در سطح منطقه ای و محلی  
نیزگردشگری شهری، به عنوان مرکز رشد نوآوری و  
فناوری درنظر گرفته شده است و یک عامل کلیدی  

عه اقتصادی شهر، محسوب می شود)پستما  در توس 
 7(. ۹۵:  2017و همکاران، 

گردشگری شهری، ترکیب پیچیده ای از فعالیت   
های مختلف است، که به هم پیوستن ویژگی های  
محیطی و میزان توانمندی و کشش شهر در جذب  
واقع می   در  است.  ارائه خدمات  و  کنندگان  بازدید 

ن شرط موفقیت  توان چنین اذعان داشت که نخستی
هر شهر در توسعه گردشگری، وجود زیرساخت های 
های   سازمان  ی  همه  یکپارچگی  شهری،  مناسب 
ذیربط و مدیریت عاقالنه و مدبرانه در عرصه های  

5 Ghahramani Fard 
6 Saarinen 
7 Postma 
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و  است)رحمتی  اجتماعی  و  فرهنگی  سیاسی، 
 1(.2۵۳: 1400پاشازاده، 

با   2کومار  باید  گردشگری  توسعه  است،  معتقد 
و   مدیریت  سایر مشارکت،  و  بومی  افراد  مالکیت 

وی   پذیرد.  صورت  محلی  های  اکوسیستم  و  جوامع 
خاطر نشان می کند که، جهانگردی مبتنی بر تعامل  
است و تعامل باعث ایجادزمینه برای گفتگو، تفاهم 

شود)کومار،   می  افراد  و  جوامع  بین  صلح  :    2017و 
۵۶  .) 

 

 پیشینه پژوهش 2.6
منابع داخلی و خارجی  ، مهم ترین  1در جدول شماره  

که به طور مستقیم با موضوع تحقیق ارتباط داشته،  
پیشینه   بندی  است. جمع  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
تحقیق نشان می دهد، تاثیرات اقتصادی هتل بوتیک  
اکثر  و  است  گرفته  قرار  توجه   مورد  بیشتر  ها 
محققان معتقدند، هتل بوتیک ها می توانند اثرات  

گردشگری جامعه مقصد داشته    مثبت اقتصادی در
 باشند. 

 

 
 پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با هتل بوتیک ها و توسعه گردشگری شهری   1  جدول 

 سال نتایج عنوان  نویسنده 

رحمتی و  
 پاشازاده

شناسایی پیشران های کلیدی 
 گردشگری شهر سرعین

متنوع و نسبتا زیادی در توسعه گردشگری شهر عوامل 
سرعین تاثیرگزارند، که زیبا سازی، توزیع مناسب امکانات، 
رسانه ها، خدمات درمانی و تنوع بخشی باالترین رتبه ها را  

 کسب کرده اند. 

1400 

حسام و 
 مومن 

بررسی وضعیت پراکنش هتل 
 های شهری در ایران

دشگران شهر ها به انواع به دلیل تنوع سالیق و بنیه مالی گر 
 هتل ها بر حسب درجات مختلف نیاز دارند. 

1۳۹۹ 

 
تازیکه و 
 باستانی

 
هتل بوتیک جاذبه گردشگری 

 شهری 

هتل بوتیک ها در کشور راهی مناسب برای بهبود وضعیت  
 1۳۹8 کسادی بازار هتل ها و رونق اقتصاد گردشگری هستند. 

جهانیان و 
 همکاران

بوتیک بررسی نقش هتل 
کندوان در توسعه اقتصادی  

 جامعه محلی 

راهبردهای منطقه به راهبردهای تدافعی نزدیک است و  
مسئولین باید سعی کنند با شناخت نقاط ضعف تاثیر 

تهدیدات را کاهش یا حذف نموده و به سمت این راهبردها  
 گام بردارند

1۳۹7 

 
 بزرگ چنایی 

معماری پایدار در طراحی هتل  
یت توسعه بوم بوتیک با محور

گردشگری، نمونه موردی: هتل 
 بوتیک هنر و طبیعت گیالن 

احداث مراکز اقامتی و هتل هایی با طراحی پایدار در کنار 
دیگر عوامل در نزدیکی جاذبه های گردشگری مهمترین راهبرد 
در توسعه بوم گردشگری پایدار بندرکیاشهر میباشد و احداث 

تواند  گردشگران باشد می هتل بوتیکی که بتواند محل تمرکز 
 به این امر کمک کند. 

1۳۹4 

دادخواه و 
 کاظمی 

تغییر کاربری انطباقی خانه  
تاریخی حاج شیخ با رویکرد 
احیای فضای داخلی به هتل  

 بوتیک 

باز زنده سازی خانه های تاریخی و تغییر کاربری به هتل  
تاریخی بوتیک به عنوان یک راهبرد حفاظتی برای این اماکن 

 می باشد. 
1۳۹7 

 
1 Rahmati & Pashazadeh 2  .Kumar 
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 فغفوریان

بررسی نقش هتل های بوتیک  
در جذب گردشگر برای توسعه 
اقتصادی شهرها، نمونه موردی: 

 هتل صخره ای الله کندوان

ارائه راهبردها و راهکارهایی جهت بهره وری بیشتر هتل  
ای کندوان و بررسی تأثیر اقتصادی آن بر شهر بوتیک صخره 

 اسکو و تبریز 
1۳۹1 

ایرینی  
 آنجلو پولو 

ارزش مهمان نوازی در هتل 
 های بوتیک 

همه مشتریان بر این نظر توافق داشتند که هتل بوتیک 
نوازی همیشه با هدف ایجاد صمیمیت و گرمی ارزش مهمان

کند البته موارد منفی های مختلف ترویج می خوب را در زمینه
 د. نیز وجود داشت که در خصوص آن ها توصیه هایی ارائه ش 

2021 

 راهمایانتی
احیای ساختمان قدیمی 

کرتانیگا در جاکارتا به عنوان 
 یک هتل بوتیک 

احیای مجدد ساختمان های قدیمی به عنوان هتل بوتیک با 
شده همچون کافی  ریزی اضافه کردن امکانات عمومی برنامه

شاپ می تواند عالوه بر حفظ میراث قدیمی، در رشد و توسعه 
 ا  تاثیر فراوانی داشته باشد. گردشگری در جاکارت

2020 

مهمان نوازی اصیل در یک   لی و الم 
 هتل بوتیک محلی

ارائه خدمات عالی شخصی و در عین حال استفاده از میراث 
فرهنگی غنی و اصیل که هتل از نظر معماری و طراحی ارائه 

تواند تجربه لوکس و مقرون به صرفه را برای  می دهد، می 
 ن آورد. مهمانانش به ارمغا

2020 

 
مورالدا و  
 همکاران

تمایل به پرداخت هزینه های  
بیشتر برای اقامت در یک هتل 

بوتیک با سیستم مدیریت  
 زیست محیطی 

تواند  سطح آگاهی زیست محیطی مسافران هتل بوتیک می 
بر تمایل آنها به پرداخت هزینه بیشتر برای محصوالت دارای  

زیست محیطی تاثیر  گواهی پایدار یا دارای سیستم مدیریت
 گذار باشد. 

201۹ 

 
 مالچوا 

 
هتلهای بوتیک سبز بازاریابی و 

 مزایای اقتصادی 

بازاریابی سبز برای هتل های بوتیک ابزاری قدرتمند برای  
دستیابی به  مزیت رقابتی می باشد و هتل بوتیک ها با اعمال  

شیوه های مدیریت سبز عالوه بر صرفه جویی، به منافع  
 اقتصادی زیادی دست خواهند یافت.

201۹ 

 
دال آجنول  
 و ناکاتانی

 
هتل بوتیک، یادداشت هایی 

 درباره مفاهیم و ویژگی ها 

های هر مقصد تعیین می کند که چه ها و توانمندی ویژگی
سبک از هتل بوتیک در ناحیه مقصد احداث و رواج پیدا کند  

اده از  در واقع هتل بوتیک ها در مقاصد مختلف با استف
 ویژگی هایی که دارند تعریف می شوند. 

2018 

 نگارندگان   توسط   موضوع   با   مرتبط   پیشینه   و   مقاالت   بررسی :  منبع 

 

 روش تحقیق 3
اساس   بر  و  کاربردی  هدف،  نظر  از  حاضر  تحقیق 

توصیفی   آوری    -روش،  جمع  در  و  بوده  تحلیلی 
از روش های اسنادی و میدانی   اطالعات و داده ها 
آماری   جامعه  است.  شده  استفاده  )پرسشنامه( 
الف(. جامعه    : از سه گروه اصلی  پژوهش، عبارتند 
بهارستان در   و محلی؛ شامل ساکنان محله  میزبان 

  11و ساکنان محله شیخ هادی در منطقه    12نطقه  م 
ب(. مدیران و پرسنل دو هتل بوتیک حنا و نظامیه  

و ج(. گردشگرانی که تجربه اقامت و یا بازدید از این  
 دو هتل بوتیک را داشته اند.

در محاسبه حجم نمونه برای جامعه محلی،  طبق  
سال   و    1۹7۶۶،  1۳۹۵آمار  بهارستان  محله  در  نفر 

نفر نیز در محله شیخ هادی ساکن هستند،    1۳000
نفر حجم    ۳80که جمعا با استفاده از جدول مورگان،  

نمونه، به روش دردسترس مورد بررسی قرار گرفت.  
جامعه آماری مدیران و پرسنل دو هتل بوتیک نیز به  

شماری،   کل  مورد   14روش  در  شدند.  انتخاب  نفر 
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کرونا، که  گردشگران نیز، با توجه به شیوع بیماری  
  ۳0یکی از محدودیت های اصلی این پژوهش بود،  

نفر به روش در دسترس، مورد بررسی قرار گرفتند.  
شده  استفاده  پرسشنامه  سه  از  حاضر  تحقیق  در 
هر   اولیه  های  پرسش  از  تعدادی  که  است، 
قبیل،  از  جمعیتی  اطالعات  به  مربوط  پرسشنامه 
  سن، جنس، میزان تحصیالت، وضعیت شغلی و ... 

  47سوال جامعه محلی،    44و بقیه سوال ها شامل:  
سوال    ۳۹سوال مدیران و پرسنل هتل بوتیک ها و  

بر   را  ها  بوتیک  هتل  تاثیر  که  است  گردشگران، 
شاخص های توسعه گردشگری شهری مورد سنجش  

ای و اند. این سواالت به صورت پنج گزینهقرار داده
جام  در مقیاس لیکرت طراحی شده است. قبل از ان 

تحقیق پایایی از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد، 
شماره   جدول  در  آن  نتیجه  است.    ۳که  آمده 

همچنین روایی آن نیز با استفاده از نظرات اساتید  
دانشگاه و کارشناسان حوزه هتل بوتیک و گردشگری  

 مورد تایید قرار گرفت.  

به طور کلی در این پژوهش سه فرضیه به شرح  
که در بخش یافته ها مورد بررسی   زیر مطرح شده،

 قرار می گیرد: 

(. هتل بوتیک های حنا و نظامیه در بعد  1فرضیه   
شهری   گردشگری  توسعه  فرهنگی   _ اجتماعی 

 تاثیرگذارند. 

در  2فرضیه    نظامیه  و  حنا  های  بوتیک  هتل   .)
 بعد اقتصادی توسعه گردشگری شهری تاثیرگذارند. 

ن۳فرضیه    و  حنا  های  بوتیک  در  (. هتل  ظامیه 
شهری   گردشگری  توسعه  محیطی  زیست  بعد 

 تاثیرگذارند. 

آمارهای  از  نیز  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  برای 
توصیفی و استنباطی و آزمون های کروسکال والیس  
استفاده شده است. سواالت پرسشنامه   دو  کای  و 
های سه گروه جامعه آماری شامل متغیر ها و گویه 

را می سنجد، به تفکیک  هایی که هرکدام از متغیر ها  
 آمده است. 4در جدول 

 
 نتایج پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ   2  جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سواالت  آزمون اعتبار پرسشنامه ها
 8۹۳/0 44 جامعه محلی 

 ۹4۹/0 47 مدیران و پرسنل
 81۵/0 ۳۹ گردشگران

 
 متغیر ها و گویه های مورد بررسی در هر سه پرسشنامه 3   جدول 

 متغیر  گویه

رضایت ساکنان، توسعه فرهنگی محله، رواج نوگرایی و الگو های غیر بومی، تغییر ساختار محله، افزایش  
متقابل جامعه محلی و گردشگران افزایش ناهنجاری و بی توجهی به رفتارهای غیر اخالقی، رعایت احترام 

هویت ملی، افزایش دزدی و سرقت، افزایش مشارکت مردم محلی، رواج فعالیت های بومی و سنتی،  
بهبود روابط بین مردم محلی_ گردشگران و پرسنل هتل بوتیک، افزایش پوشش نامتعارف و مدگرایی،  

های فرهنگی_ اجتماعی، بهبود امکانات رفاهی و خدمات عمومی، رونق  ت ارتقاء امنیت، افزایش فعالی
بازدید و حفاظت از آثار تاریخی، احیای سنت ها و آداب و رسوم، افتخار مردم محلی به هویت تاریخی  

محله ، استقبال مردم محلی ، رواج استفاده از پوشاک سنتی و تاریخی، استقبال گردشگران از 
 نتی محصوالت تاریخی و س

اثرات 
اجتماعی_ 

 فرهنگی

افزایش درآمد جامعه محلی، ایجاد شغل های جدید، رونق کسب و کارها و کمک به بهبود اقتصادی 
های جدید، تامین گذاری محله، خالقیت و نوآوری در کسب و کار ها، افزایش قیمت ها، جذب سرمایه

اثرات 
 اقتصادی 
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د محلی، کاال و تولیدات هتل بوتیک از منابع محلی، افزایش فرصت اشتغال زنان، تنوع بخشی به اقتصا
افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت، افزایش مشاغل غیررسمی همچون دستفروشی، برگزاری تورهای 

نشت درآمد، انتخاب دوباره هتل بوتیک در سفرهای بعدی، معرفی هتل بوتیک توسط گردشگر  ،جدید
 به دوستان و آشنایان 

حساسیت جامعه محلی نسبت به محیط زیست، توسعه استفاده از مصالح بومی در هتل بوتیک، 
ها و فضاهای اجتماعی، ایجاد سروصدا در محله، توجه به منظر و زیباسازی محله،  مدیریت پارک

ها، کاهش زیبایی و اصالت بافت تاریخی و  پسماند و زباله، توجه به الیروبی کانال های فاضالب و جوی 
زیست محیطی، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، رعایت جمعیت، آگاهی های سنتی محله، تراکم 

مصرف بهینه انرژی، تغییر کاربری خانه های مخروبه اطراف هتل به فعالیتی مرتبط با گردشگری، دفع 
های هتل بوتیک به روش تفکیک، بررسی کیفیت مواد غذایی هتل بوتیک توسط کارشناس، مقاوم  زباله

 سازی، بهداشت محله 

اثرات 
زیست  
 محیطی 

 

 مطالعه موردی پژوهش 4
حاضر،   پژوهش  در  بررسی  مورد  مناطق  از  یکی 

قرون    12منطقه   منابع  در  که  است،    7و    ۶تهران 
هجری، مرکز شکل گیری شهر تهران بوده است. در  

ارزشمند،   محدوده  ثبت   177این  به  تاریخی  اثر 
تاریخی  رسیده و بیش از این میزان، آثار دارای ارزش  

دارد)راهنمای جامع   و فرهنگی در شرف ثبت وجود 
منطقه   تهران،    12گردشگری   1(. 12:  1۳۹۶شهرداری 

تهران قرار    12یکی از محالت قدیمی که در منطقه  
دارد، محله بهارستان است، که هتل بوتیک نظامیه  
شده   واقع  محله،  این  در  نظامیه،  کوچه  در  واقع 

هت خصوصیات  است. عمارت قدیمی نظامیه به ج
سبکی و معماری واجد ارزش فرهنگی و تاریخی بوده  
و از طرفی به علت احتمال نوسازی که بنا را تهدید 
را   ملی  آثار  فهرست  در  ثبت  شایستگی  کرد،  می 

 داشته است. 

 

 
 ۱۲بهارستان واقع در منطقه  نقشه موقعیت جغرافیایی هتل بوتیک نظامیه، محله    1  شکل 

 Google earthمنبع :  

 
1 Comprehensive Tourism Guide of Region 12 
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آذر   هفتم  در  ملک  این  شماره   1۳8۳بنابراین،  با 
، به ثبت آثار ملی رسید. بنای این عمارت، پس 11244

به هتل بوتیک تبدیل و    1۳۹8از مرمت، در شهریور  
هتل   رسمی  شد)سایت  افتتاح  رسمی  صورت  به 

هدف از احداث این هتل    مهم ترین  1بوتیک نظامیه(.
بوتیک، آشنایی گردشگران خارجی با فرهنگ و سنت  
ایران   مردم  نوازی  مهمان  و  ایرانی  اصیل  های 

 2  (.1: 1۳۹8است)میراث آریا، 

این پژوهش قرار   منطقه دیگری که مورد توجه 
کالن شهر تهران است، که به علت    11گرفت، منطقه  

سفارتخان و  خاص  حکومتی  های  مکان  ها، وجود  ه 
دارای   تاریخی  وجود خانه های  دارد.  زیادی  اهمیت 
چندین   داشتن  قرار  و  قاجاریه  دوره  معماری خاص 
موزه و کلیسا در این منطقه، همگی نشان از اهمیت  
همکاران،   و  پریزادی  است)  گردشگری  لحاظ  به  آن 

1۳۹۶ :۹2 .)3 

منطقه   شده  شناخته  بسیار  محالت  از   11یکی 
 است.تهران، محله شیخ هادی 

کوچه لوالگر، واقع در محله شیخ هادی، که جزء 
آثار ثبت شده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری  
آن،   های  ساختمان  بودن  قرینه  علت   به  است، 
پنجره،  هر  برابر  در  که  این صورت  به  دارد.  شهرت 
پنجره دیگری و در برابر هر درب، درب مشابه دیگری  

ختمان پالک  در آن سوی کوچه قرار دارد. مرمت سا
آغاز شد. خانه پالک    1۳۹۵دو کوچه لوالگر در سال  

ساله اش را در خود نمایان    ۹0دو این کوچه، که تاریخ  
سال   در  و   1۳۹7دارد،  تبدیل  حنا  بوتیک  هتل  به 

افتتاح شد. معماری داخلی این هتل بوتیک، تلفیقی  
از سبک معماری معاصر ایران و جهان است)سایت 

 4(. رسمی هتل بوتیک حنا

 

 
 تهران تهران   ۱۲نقشه موقعیت جغرافیایی هتل بوتیک حنا، محله شیخ هادی واقع در منطقه    2  شکل 

 Google earth:  منبع 

 
1 The official website of Nezamiyeh Boutique Hotel 
2 Aria Heritage News Agency 

3 Parizadi 
4 The official website of Hana Boutique Hotel 
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از جمله دالیلی که موجب شد هتل بوتیک های حنا  
انتخاب  و نظامیه برای مطالعه موردی این پژوهش  

(. این هتل بوتیک ها در جهت حفاظت و  1شوند؛  
صیانت از مکان هایی تاریخی که به ثبت ملی رسیده  
اند، مورد بازسازی قرار گرفته و به هتل بوتیک تغییر  

اند، که این امر یکی از مواردی است که کاربری داده
تواند نقش این هتل بوتیک ها را در بعد اجتماعی  می

توسعه  نماید.    _ فرهنگی  تقویت  گردشگری شهری 
هتل  2 دو  این  مکانی  موقعیت  بودن  ارزشمند   .)

بوتیک است که در دو محله بسیار قدیمی و تاریخی  
تهران واقع شده اند و از لحاظ گردشگری بیشترین  
بازدید و حضور گردشگران را دارند. بنابراین ضروری  
است تا تاثیری که این هتل بوتیک ها می توانند از  

فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی    - اجتماعی  نظر
مورد  باشند،  داشته  منطقه  گردشگری  توسعه  بر 

 ارزیابی قرار گیرد. 

 یافته ها و بحث 5
یافته های پژوهش در دو بخش تنظیم شده اند. در  
بخش اول اطالعات مربوط به ویژگی های جمعیت  
شناختی پاسخ دهندگان، شامل: جنسیت، وضعیت  

ب مربوط  و سن  پژوهش تاهل  آماری  های  جامعه  ه 
ارزیابی شده است. سپس در بخش دوم، با استفاده 
در   شده  مطرح  فرضیه  سه  آماری،  های  آزمون  از 
پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج ارائه شده  

 است.

در بخش یافته های توصیفی، بر اساس اطالعات 
سواالت   به  پاسخگویان  بین  از  آمده،  دست  به 

جامعه و   ۶8/۵۵محلی،    پرسشنامه  مرد  درصد 
درصد زن هستند، در بین مدیران و پرسنل    ۳2/44

درصد را مرد و   2۹/4۶دو هتل بوتیک حنا و نظامیه، 
مورد   71/۳۵ در  اند.  داده  تشکیل  زن  را  درصد 

درصد زن    ۳1/۵2درصد مرد و    ۶2/47گردشگران نیز،  
جامعه   تر  بیش  تاهل  وضعیت  لحاظ  از  هستند. 

 2۹/۶4صد فراوانی، متاهل اند و  در   ۶2/۵7محلی، با  
و   بوتیک  هتل  دو  پرسنل  و  مدیران   ۶۶/۶7درصد 

درصد گردشگران، مجرد هستند. از لحاظ سن، در هر 
فراوانی   درصد  بیشترین  آماری  جامعه  گروه  سه 

سال،   ۳۵تا    2۵مربوط به پاسخگویانی است که، بین  
 سن دارند.  

های   داده  تحلیل  و  تجزیه  به  دوم،  بخش  در 
ی، از طریق تحلیل استنباطی داده ها پرداخته، آمار 

کروسکال   آزمون  و  دو  کای  آزمون  از  استفاده  با  و 
افزار   نرم  در  فرضیات    spssوالیس  بررسی  به   ،

افزار   نرم  در  اینکه  به  توجه  با  پردازیم.  می  تحقیق 
spss    کولموگروف تست  انجام  اسمیرونوف،    –با 

آزمو از  شد.  رد  ها  داده  بودن  نرمال  ن  فرض 
عامل   مقایسه  برای  والیس  کروسکال  ناپارامتریک 

اجتماعی اثرات  و    -های  اقتصادی  اثرات  فرهنگی، 
و   حنا  های  بوتیک  هتل  محیطی  زیست  اثرات 
استفاده  آماری،  جامعه  گروه  منظر سه  از  نظامیه، 

 کنیم:   می
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 میانگین رتبه ها برای سه عامل مورد نظر از دیدگاه جامعه های آماری پژوهش رتبه ها و  4   جدول 

 رتبه ها 

مدیران و پرسنل دو هتل  گردشگران جامعه محلی  عامل ها 
 بوتیک 

حجم   
 نمونه

میانگین 
 رتبه

حجم  
 نمونه

میانگین 
 میانگین رتبه حجم نمونه  رتبه

فرهنگی - اثرات اجتماعی
 2۹/2۵ 14 48/2۶ ۳0 88/42۵ ۳80 ( 1)گروه 

 ۵4/1۹ 14 07/22 ۳0 42/70۹ ۳80 (2اثرات اقتصادی )گروه 

اثرات زیست محیطی )گروه 
۳ ) ۳80 70/4۹0 ۳0 4۵/47 14 ۶8/1۹ 

Total 1140  ۹0  42  

 

، رتبه ها و میانگین رتبه ها را برای  ۵در جدول  
 سه عامل مورد نظر مشاهده می کنید. 

 
 جدول آماره های آزمون کروسکال والیس از نظر سه گروه جامعه آماری پژوهش 5   جدول 

 آزمون کروسکال والیس 

 مدیران و پرسنل دو هتل بوتیک گردشگران  جامعه محلی  آماره های آزمون 

 08۶/2 080/24 421/170 آماره آزمون کروسکال والیس

 2 2 2 آزادی درجه 

 ۳۵2/0 0/ 000 0/ 000 سطح معنی داری 

 

جدول   آزمون  ۶در  داری  معنی  مقدار  به  توجه  با   ،
کروسکال والیس از نظر جامعه محلی و گردشگران،  

می باشد، فرض     a=   0۵/0و کمتر از    0/ 00که برابر با  
اختالف   ها  عامل  بین  یعنی  شود،  می  رد  صفر 

همعنی و  دارد  وجود  و داری  حنا  های  بوتیک  تل 
نظامیه تاثیر یکسانی بر سه عامل ندارند. اما از نظر  
به   توجه  با  بوتیک،  هتل  دو  این  پرسنل  و  مدیران 

و بیشتر    ۳۵2/0مقدار معنی داری آزمون، که برابر با  
می باشد، فرض صفر پذیرفته می شود،     a= 0۵/0از  

یعنی بین عامل ها اختالف معنی داری وجود ندارد و 
هتل بوتیک حنا و نظامیه تاثیر یکسانی بر عامل  دو  

 ها دارند. 

 

{
𝐻0:  اختالفی  بین  عامل  ها وجود  ندارد
𝐻1:  اختالف  بین  عامل  ها وجود  دارد 
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بررسی فرضیه اول با استفاده از  5.1
 آزمون کای دو 

برای آزمون فرضیه اول )وجود رابطه دو هتل بوتیک  
فرهنگی توسعه گردشگری شهری(    -و بعد اجتماعی

کای استقالل  آزمون  از  استفاده  فرضیه  -با  ابتدا  دو، 

}های آزمون را می نویسیم :     
𝐻0: R = 0
H1: R ≠ 0

 

 

ضریب  مقدار  بودن  صفر  بیانگر  صفر،  فرض 
بین هت  رابطه  وجود  عدم  نتیجه  در  و  ل  همبستگی 

اجتماعیبوتیک بعد  و  و نظامیه  فرهنگی    - های حنا 
توسعه گردشگری شهری می باشد، فرض مقابل نیز  
تاثیرگذاری دو هتل   بیانگر وجود رابطه و در نتیجه 

فرهنگی توسعه گردشگری   - بوتیک  بر بعد اجتماعی
 شهری است. 

 

، نتایج آزمون کای دو، شامل ضریب 7در جدول  
دو، نسبت احتمال و همبستگی پیرسن آزمون کای  

وابستگی، محاسبه و نمایش داده شده اند. از نظر  
هر سه گروه جامعه آماری، با توجه به مقدار سطح  
با  برابر  که  پیرسن  همبستگی  ضریب  داری  معنی 

، می باشد، فرض صفر  a=0/ 0۵و کمتر از مقدار    0/ 00
رد می شود و می پذیریم که، بین نقش هتل بوتیک  

و بعد اجتماعی_ فرهنگی توسعه    های حنا و نظامیه
می   واقع  در  و  دارد  وجود  رابطه  گردشگری شهری، 
و   بوتیک های حنا  توان گفت متغیر مستقل )هتل 
فرهنگی   اجتماعی_  )بعد  وابسته  متغیر  بر  نظامیه( 

 توسعه گردشگری شهری(، تاثیرگذار است.  

 
 ای دو برای بررسی فرضیه اول آزمون ک 6   جدول 

 گردشگران  مدیر و پرسنل  جامعه محلی  

درجه   مقدار  
 آزادی 

سطح 
معنی  
 داری 

نتیجه  
بررسی 
 فرضیه 

درجه   مقدار 
 آزادی 

سطح 
معنی  
 داری 

نتیجه  
بررسی 
 فرضیه 

درجه   مقدار 
 آزادی 

سطح 
معنی  
 داری 

نتیجه  
بررسی 
 فرضیه 

ضریب  
همبستگی  

پیرسن  
آزمون کای  

 دو 

10۳۶.184a ۵4۶ 0/000 
تایید  

H1 78.7۵0a 72 0/000 
تایید  

H1 ۹2.۳71a 80 0/000 
تایید  

H1 

نسبت  
  0/۹81 80 ۵۵/۹۵7  0/۹87 72 47/8۹4  0/7۵۳ ۵4۶ ۵2۳/074 احتمال 

وابستگی  
  0/002 1 ۹/۶۶2  0/00۵ 1 8/040  0/000 1 1۵۶/۹۳1 خط به خط 

    ۳0    14    ۳80 حجم نمونه 

 

فرضیه دوم با استفاده از بررسی   5.2
 آزمون کای دو 

برای آزمون فرضیه دوم )وجود رابطه دو هتل بوتیک  
و بعد اقتصادی توسعه گردشگری شهری( با استفاده 

دو، ابتدا فرضیه های آزمون را -از آزمون استقالل کای
 می نویسیم:  

{
𝐻0: R = 0
H1: R ≠ 0
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و   ۱۱موردی: هتل بوتیک های مناطق  نقش هتل بوتیک ها در توسعه گردشگری شهری،نمونه. دکتر سیاوش ایمنی قشالق، گیتا اشقلی فراهانی 
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ضریب  مقدار  بودن  صفر  بیانگر  صفر،  فرض 
بین هتل   رابطه  وجود  عدم  نتیجه  در  و  همبستگی 

توسعه  بوتیک اقتصادی  بعد  و  نظامیه  و  حنا  های 
گردشگری شهری می باشد، فرض مقابل نیز بیانگر  
وجود رابطه و در نتیجه تاثیرگذاری دو هتل بوتیک  

 بر بعد اقتصادی توسعه گردشگری شهری است.

 

جدول   به  توجه  و  8با  محلی  جامعه  نظر  از   ،
با توجه به مقدار سطح   مسئولین دو هتل بوتیک، 
با  برابر  که  پیرسن  همبستگی  ضریب  داری  معنی 

، می باشد، فرض صفر  a=0/ 0۵و کمتر از مقدار    0/ 00
را رد کرده و می پذیریم که بین نقش هتل بوتیک  

ری  های حنا و نظامیه و بعد اقتصادی توسعه گردشگ

توان گفت   می  واقع  در  و  دارد  وجود  رابطه  شهری 
 متغیر مستقل )هتل بوتیک  

 

)بعد   وابسته  متغیر  بر  نظامیه(  و  حنا  های 
اقتصادی توسعه گردشگری(، تاثیرگذار است. اما از  
نظر گردشگران، با توجه به مقدار سطح معنی داری  

و بیشتر    0/ 128ضریب همبستگی پیرسن که برابر با  
می باشد، فرض صفر را تایید کرده    a=0۵/0از مقدار  

و می پذیریم که بین نقش هتل بوتیک های حنا و 
شهری   گردشگری  توسعه  اقتصادی  بعد  و  نظامیه 
توان گفت متغیر   واقع می  و در  ندارد  رابطه وجود 
مستقل )هتل بوتیک های حنا و نظامیه( بر متغیر  
شهری(،   گردشگری  توسعه  اقتصادی  )بعد  وابسته 

 گذار نیست. تاثیر 

 

 آزمون کای دو برای بررسی فرضیه سوم 7   جدول 

 گردشگران  مدیر و پرسنل  جامعه محلی  

 مقدار  
درجه  
 آزادی 

سطح 
معنی  
 داری 

نتیجه  
بررسی 
 فرضیه 

 مقدار 
درجه  
 آزادی 

سطح 
معنی  
 داری 

نتیجه  
بررسی 
 فرضیه 

 مقدار 
درجه  
 آزادی 

سطح 
معنی  
 داری 

نتیجه  
بررسی 
 فرضیه 

ضریب  
همبستگی  

پیرسن  
آزمون کای  

 دو 

7۹۳.۶08a ۵4۶ 0/000   تایید
H1 

۵2.2۶7a 48 0/000   تایید
H1 

۹2.۶۵۳a 80 0/1۵8   تایید
H0 

نسبت  
 احتمال 

4۳۹/۳81 ۵4۶ 1/000  ۳۹/071 48 0/817  ۵۶/77۵ 80 0/۹77  

وابستگی  
  0/0۶7 1 ۳/۳۵۹  0/0۳۳ 1 4/۵۵8  0/000 1 8۹/8۹7 خط به خط 

    ۳0    14    ۳80 حجم نمونه 

 

بررسی فرضیه سوم با استفاده از  5.3
 آزمون کای دو 

(. هتل بوتیک های حنا و نظامیه در بعد  ۳فرضیه  
شهری   گردشگری  توسعه  محیطی  زیست 

 تاثیرگذارند. 

هتل   دو  رابطه  )وجود  فرضیه  این  آزمون  برای 
گردشگری   توسعه  محیطی  زیست  بعد  و  بوتیک 

دو، ابتدا -شهری( با استفاده از آزمون استقالل کای 
 فرضیه های آزمون را می نویسیم:  

{
𝐻0: R = 0
H1: R ≠ 0
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ضریب   مقدار  بودن  صفر  بیانگر  صفر،  فرض 
بین هتل   رابطه  وجود  عدم  نتیجه  در  و  همبستگی 

محیطی  بوتیک زیست  بعد  و  نظامیه  و  حا  های 
توسعه گردشگری شهری می باشد، فرض مقابل نیز  
تاثیرگذاری دو هتل   بیانگر وجود رابطه و در نتیجه 
گردشگری   توسعه  محیطی  زیست  بعد  بر  بوتیک 

 شهری است. 

، از نظر جامعه محلی و مدیران  ۹ر طبق جدول  ب
توجه به مقدار سطح   با  بوتیک،  و پرسنل دو هتل 
با  برابر  که  پیرسن  همبستگی  ضریب  داری  معنی 

، می باشد، فرض صفر  a=0/ 0۵و کمتر از مقدار    0/ 00
را رد کرده و می پذیریم که  بین نقش هتل بوتیک  
توسعه  محیطی  زیست  بعد  و  نظامیه  و  حنا    های 

می   واقع  در  و  دارد  وجود  رابطه  شهری  گردشگری 
و   بوتیک های حنا  توان گفت متغیر مستقل )هتل 
محیطی   زیست  )بعد  وابسته  متغیر  بر  نظامیه( 
از   اما  است.  تاثیرگذار  شهری(،  گردشگری  توسعه 
نظر گردشگران، با توجه به مقدار سطح معنی داری  

ر  و بیشت   0/ 1۵8ضریب همبستگی پیرسن که برابر با  
می باشد، فرض صفر را تایید کرده    a=0۵/0از مقدار  

و می پذیریم که بین نقش این دو هتل بوتیک و بعد  
رابطه   شهری  گردشگری  توسعه  محیطی  زیست 
وجود ندارد و در واقع می توان گفت متغیر مستقل  
وابسته   متغیر  بر  و نظامیه(  بوتیک های حنا  )هتل 

شهری گردشگری  توسعه  محیطی  زیست  (،  )بعد 
 تاثیرگذار نیست.

 
 آزمون کای دو برای بررسی فرضیه سوم 8   جدول 

 گردشگران  مدیر و پرسنل  جامعه محلی  

درجه   مقدار  
 آزادی 

سطح 
معنی  
 داری 

نتیجه  
بررسی 
 فرضیه 

درجه   مقدار 
 آزادی 

سطح 
معنی  
 داری 

نتیجه  
بررسی 
 فرضیه 

درجه   مقدار 
 آزادی 

سطح 
معنی  
 داری 

نتیجه  
بررسی 
 فرضیه 

ضریب  
همبستگی  

پیرسن  
آزمون کای  

 دو 

7۹۳.۶08a ۵4۶ 0/000   تایید
H1 

۵2.2۶7a 48 0/000   تایید
H1 

۹2.۶۵۳a 80 0/1۵8   تایید
H0 

نسبت  
 احتمال 

4۳۹/۳81 ۵4۶ 1/000  ۳۹/071 48 0/817  ۵۶/77۵ 80 0/۹77  

وابستگی  
 خط به خط 

8۹/8۹7 1 0/000  4/۵۵8 1 0/0۳۳  ۳/۳۵۹ 1 0/0۶7  

    ۳0    14    ۳80 حجم نمونه 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع 6
، می  هتل بوتیک به عنوان نسل جدید مراکز اقامتی

تواند عالوه بر جذب گردشگر، تاثیر زیادی را بر ابعاد 
محیطی،  -اجتماعی زیست  و  اقتصادی  فرهنگی، 

توسعه   باعث  و  کند  ایفا  شهری  های  محیط 
این   در  شود.  مقصد  جامعه  در  شهری  گردشگری 
در   نظامیه  و  حنا  های  بوتیک  هتل  نقش  پژوهش 

جامعه   منظر  از  تهران،  شهر  گردشگری  توسعه 
دشگران و مدیران و پرسنل دو هتل بوتیک، محلی، گر 

بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که، با توجه به 
جامعه   گروه  دو  نظر  از  پژوهش  فرضیات  بررسی 
محلی و مدیران و پرسنل دو هتل بوتیک، مشخص  
ابعاد  در  نظامیه  و  حنا  های  بوتیک  هتل  که،  شد 

فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی، در    -اجتماعی
جامعه محلی تاثیرگذار هستند، که این مورد  زندگی  
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توسعه   مفهوم  به  دستیابی  برای  مساعد  ای  زمینه 
کند. اما باید یادآور شد  گردشگری شهری فراهم می

که این توسعه در ابعاد اقتصادی و زیست محیطی،  
از نقطه نظر گردشگران محسوس نیست و از نظر 

عد  آنان، هتل بوتیک های حنا و نظامیه، فقط در ب 
شهری،    -اجتماعی گردشگری  توسعه  فرهنگی 

ابعاد   دیگر  بر  چندانی  تاثیر  و  هستند  تاثیرگذار 
ندارند.  علت این امر را می توان به دلیل عدم اطالع  
از فعالیت های مرتبط با حفاظت از محیط زیست  
نیز   اقتصادی  اثرات  مورد  در  دانست.  ها  هتل  این 

بیمار  اثر همه گیری  در  توان  را می  و  علت  کرونا  ی 
خلوت بودن هتل ها در این ایام دید. الزم است در  

ریزی برنامه  راستا  و این  تبلیغات  جهت  در  هایی 
با   آشنایی  مورد  در  گردشگران  های  آگاهی  باالبردن 
این هتل ها و همین   فعالیت های زیست محیطی 
طور تاثیرات اقتصادی آن ها در منطقه اشاره و تمایز  

با   از هتل ها  از نظر  این نوع  را  هتل های بزرگ تر 
فلسفه و کارکرد آنها تبیین کرد. در این صورت می  
توان مشارکت های بیشتری از گردشگران و مهمانان  
این هتل ها در راستای تحقق به اهداف پایداری هتل  
ها و توسعه گردشگری شهری منطقه جلب کرد. از  

حمایت باید  دیگر  جهت  سوی  در  بیشتری  های 
کمک   و  برای  آموزش  ها  اقامتگاه  این  مدیران  به 

مدیریت هرچه پایدارتر این مراکز گردشگری، انجام  
 گیرد. 

نتایج آزمون کروسکال والیس نیز، برای سه گروه   
جامعه آماری پژوهش نشان داد، که از نظر جامعه  

اجتماعی  ابعاد  بین  گردشگران،  و  فرهنگی،    -محلی 
بوتیک،  هتل  دو  اثرات  محیطی  زیست  و   اقتصادی 

داری وجود دارد و هتل بوتیک های حنا  اختالف معنی
و نظامیه تاثیر یکسانی بر سه عامل ندارند. ولی از  
فوق  ابعاد  بین  در  بوتیک،  هتل  دو  مسئولین  نظر 
اختالف معنی داری وجود ندارد و هتل بوتیک های  

 حنا و نظامیه تاثیر یکسانی بر عامل ها دارند. 

فرهنگی، از    -اعینتایج این تحقیق، در بعد اجتم 
و   با پژوهش دادخواه  آماری،  نظر سه گروه جامعه 

(، تحت عنوان "تغییر کاربری انطباقی  1۳۹۳کاظمی)

فضای   احیای  رویکرد  با  شیخ  حاج  تاریخی  خانه 
آنان   زیرا  دارد،  مشابهت  بوتیک"  هتل  به  داخلی 
معتقدند باز زنده سازی خانه های تاریخی و تغییر  

ه عنوان یک راهبرد حفاظتی کاربری به هتل بوتیک ب 
بعد   در  نتیجه  در  و  است  تاریخی  اماکن  این  برای 
شهری   گردشگری  توسعه  فرهنگی  و  اجتماعی 
بعد   در  این تحقیق  نتایج  تاثیرگذار است. همچنین 
اقتصادی، از نظر جامعه محلی و مسئولین دو هتل  

(، با عنوان  1۳۹8بوتیک، با پژوهش تازیکه و باستانی)
اذبه های گردشگری شهری" مشابه  "هتل بوتیک، ج

به   رویکرد  گسترش  بودند  معتقد  آنان  زیرا  است، 
بهبود   برای  بوتیک ها در کشور راهی مناسب  هتل 
اقتصاد  رونق  و  ها  هتل  بازار  کسادی  وضعیت 
گردشگری است. در بعد زیست محیطی، نتایج این  
هتل  دو  مسئولین  و  محلی  جامعه  نظر  از  تحقیق، 

بز  تحقیق  با  چنایی)بوتیک،  عنوان  1۳۹4رگ  با   ،)
"معماری پایدار در طراحی هتل بوتیک با محوریت  
مشابه   حدودی  تا  پایدار"  گردشگری  بوم  توسعه 
است. زیرا نتایج تحقیق وی نیز حاکی از این است 
که احداث مراکز اقامتی و هتل هایی با طراحی پایدار  
و لوکس در نزدیکی جاذبه های گردشگری، مهم ترین  

در توسعه بوم گردشگری پایدار است و این راهبرد  
امر نقش هتل بوتیک ها را در بعد زیست محیطی  

 توریسم شهری پر رنگ می کند. 

در راستای توجه هر چه بیش تر به بخش هتل  
به مسئولین   زیر  کاربردی  پیشنهاد های  ها،  بوتیک 

 اجرایی ارائه می شود: 

تل  الف( . ارائه برنامه های آموزشی برای مدیران ه 
از   نوع  این  پایدار  مدیریت  جهت  در  ها  بوتیک 

 اقامتگاه ها 

جهت  کشور  فعال  های  ظرفیت  معرفی   . ب( 
 گسترش هتل بوتیک و توسعه برنامه های تبلیغاتی  

ج( . توجه به مزیت رقابتی این بخش در مقایسه 
با بوم گردی ها در جهت اشتغال و کسب درآمد برای  

 جامعه محلی  
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 تقدیر و تشکر 
 

 تشکر ویژه از : 

  ، ایران  . ریاست محترم جامعه هتلداران کشور 
 جناب آقای دکتر جمشید حمزه زاده

. مدیران و پرسنل محترم هتل بوتیک های حنا و 
 نظامیه تهران 

 

 سهم نویسندگان
و  • مطالعه  طراحی  در  توجه  قابل  کمک 

دکتر ایمنی  تحلیل یا تفسیر داده های آن :  
 قشالق و اشقلی فراهانی 

یه پیش نویس مقاله یا اصالح نمودن آن  ته  •
 دکتر ایمنی قشالق و اشقلی فراهانی : 

تصویب نهایی نسخه آماده شده برای چاپ   •
 دکتر ایمنی قشالق  :
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