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  ي گردشگري. شهري، شهر تبريز، توسعه  هايشهري، نمادها و المان گردشگري كليدي: گانواژ
  

  مقدمه
 عنوانبه كه آيد مي شماربه ايرشته ميان  ي گردشگري، دانشي توسعه مديريت و ريزيبرنامه

  تحرك از شود. اين صنعت محسوب مي ايجامعه هر در پايدار توسعه صنايع ترين مهم از يكي
 درآمد با است و برخوردار محيطي و شهري اجتماعي، سياسي، اقتصادي،  تغييرات در بااليي
    و  درآمد لحاظ از كه است پاكي صنايع  از جهان، در ميليارد دالري صد ي چند  ساالنه
 مختلف هايجنبه بر تمركز .كند مي رقابت و خودرو نفت نظير صنايعي با خوبي به زايياشتغال
با  بسيار نقش ايهر جامعه ملي و محلي  مديريت هايريزيبرنامه با همراه گردشگري،  صنعت
به همين دليل است كه . كند ايفا تواند مي اي جامعه هر ملي و المللي بين فرايندهاي در اهميتي

 و امكانات هاظرفيت تمامي از و كنند مي نگاه ضرورت يك عنوانگردشگري به به اغلب كشورها
  .يابند  دست خود موردنظر مزاياي و منافع كسب به تا كنند مي استفاده خود

 است، فضاهاي گرفته قرار گردشگران توجه مورد كه گردشگري فضاهاي  از يكي امروزه
 مكاني و فضايي هايفعاليت ترينپيچيده و ترين مهم از يكي شهري، گردشگري . است شهري
 بزرگ فرصت يك شهري نظران، گردشگردي صاحب است. به عقيده ي شهري جامعه در انسان

 بسيار نقش فرصت اين كه آوردمي وجودمادرشهرها به براي اقتصادي و اجتماعي فرهنگي،
: 1390كند (شربتيان،  ايفا تواند مي مختلف ابعاد در شهروندان زندگي  كيفيت ارتقاي در مؤثري

 احياي هايروش از يكي به عنوان تواند مي گردشگري  محورهاي صورت كه ايجاد ). بدين179
 دارا صورت در گردشگري محورهاي . گيرد قرار استفاده مورد گردشگر جذب و شهري فضاهاي 

 اين واقع در .نندك متحول را خود پيراموني بافت تواند مي شده ياد هايويژگي و هاارزش بودن
 و فراغت اوقات گذران براي خاص فضاهاي دادن اختصاص اساسبر شهري، ي  جامعه در صنعت
 از اقتصادي و اجتماعي فرهنگي، فضايي، ساختارهاي در مهمي بسيار نقش مختلف، نيازهاي
  .است داده اختصاص خود به خارجي و داخلي گردشگران آمد  و  رفت طريق

ماندگاري هستند كه در طول ساليان  عالئم ها وفضاهاي خاص، نمادها، المانيكي از همين 
 هنري بازتاب نمادها گونه اين .اندوجود آمدهبه معابر عمومي و هايادمان متمادي در قالب بناها،

 و اجتماعي - فرهنگي سمبل  عنوانبه گاه كه اندبوده مردم اعتقادات  و حوادث ها،انسان خاطرات 
 بخشدمي هستي شهر يك به آنچه. است كرده پيدا نمود طراح خود هايانديشه نمايانگر گاه

دارد  وجود اشگذشته رويدادهاي و عناصر ي فضاهايش، اندازه ميان كه است هاييرابطه
 شهري اصلي عناصر كه شود مي باعث شهري هايالمان از منديبهره .)6: 1388 مقتدايي، مير(

 و سياسي فرهنگي، اجتماعي، تعامل در سياسي و حقوقي اجتماعي، فرهنگي، نظام چون
  باشد.  بوده و نوعي جذابيت براي آنان داشته اثرگذار شهروندان و بازديدكنندگان اخالقي
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 از يكي عنوانبه ي خود،  ي كهن و مدنيت ديرينه  در اين راستا، كالنشهر تبريز با پيشينه
ي  دروازه و داده پيوند شرق به را غرب ابريشم، جاده طول در بوده و معروف ايران مهم شهرهاي
اين  ديرباز جا مانده گواه همين ادعا است. ازاست. آثار تاريخي فاخر به شده خوانده زمين مشرق 

اين موقعيت  و هست و بوده جهان نقاط اقصي در تجارت و سياحت اهل شهر، آشناي
 سياسي،  ارتباطات و گرديده هنگي آنفر و اقتصادي شكوفايي استراتژيكي تبريز موجب

 سرزمين اين مردم رسوم و آداب و تمدن فرهنگ، تحول و تغيير موجبات فرهنگي و اقتصادي
 در اين شهر به را مدني نهادهاي و مؤسسات مكاتب، علوم، از بسياري ايجاد مقدمات و شده

  است. آورده ارمغان
 هاينمادها و المان طراحي و ايجاد ساززمينه شهر اين بستر در مهم تاريخي حوادث  گذران

      هنر كه ساخته مبدل شهرهايي از يكي به را شهر اين آن بوده و جاي جاي در مختلف
 با همگام تبريز شده موجب امر اين داشته و دارد. مناسبي رونق آن در سازي و نمادسازيالمان
با توجه  .باشد داشته شهر سطح در تريمتنوع و زيباتر ديداري عناصر و نمادها كالنشهرها ساير

 در گردشگري صنعت  اهميت به توجه با كه بوده اين بر تالش پژوهش اين به اين موارد، در
شهري و با عنايت به قابليت كالنشهر تبريز با تاريخ كهن خود در اين زمينه و  ي پايدار توسعه

 نمادها نقش علمي، فضاي يك در اخير،هاي همچنين افزايش گردشگران شهري تبريز در سال
قصد بر اين بوده كه با  واقع در .قرار گيرد بررسي مورد گردشگر جذب در شهري هايالمان و

 ساماندهي مؤثر نقش شهر و اين هايتوريستي بخصوص نمادها و المان فضاي  بررسي و شناخت
پاسخ به سؤاالت زير، با مديريت شهري بر گسترش صنعت گردشگري شهري، با  ريزيو برنامه

  آسيب شناسي اجمالي، راهكارهايي براي ارتقاي اين صنعت ارائه شود:
ي   زمينه تواند مي شهري هاي المان و نمادها همجوار كاربري اراضي اصول رعايت آيا - 1

  آورد؟ فراهم را گردشگران تعداد افزايش و ي گردشگري توسعه
  گردد؟مي ي گردشگري توسعه موجب شهري هاي المان و نمادها كالبدي هايمؤلفه آيا - 2
  دارند؟ ي گردشگري توسعه تاثيري در شهري نمادهاي  و مناسب عناصر رساني اطالع آيا - 3

  ي تحقيق  مباني نظري و پيشينه
مختلف  هايجاذبه به عالقمندان كه است گردشگري از ي جديدي  گونه شهري، گردشگري 

 فراغت اوقات از بخشي گردش، ضمن طبيعي و مذهبي تاريخي، هاي فرهنگي،جاذبه همانند
). كه 1 :1389 و همكاران، لياقتي( گذرانندمي فضاهاي آن در شهر و ي  در محدوده در را خود

گيرد مي انجام بصري بلكه ذهني، طريق از تنها نه گردشگران ادراكات  از بخش مهمي
 نظران با توليد شهري از نظر بسياري از صاحب ). در حقيقت، گردشگري 75: 1390رهنمايي، (

نهد  مي جاي بر شهري فضاي  در را آثار متفاوتي شهري مناطق  به سفر پيرامون گردشگري فضاي
 ي پايدار شهري توسعه در مؤثري نقش محيطي،زيست و اقتصادي اهداف  تأمين بر عالوه كه
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عموماً  شهرها سطح  در گردشگران كه است نهفته نكته اين در گردشگران و شهر اهميت .دارد
تاريخي،  شناسي،زيبايي عناصر درك براي مناسب فرصت ترتيب به اين و كنند مي حركت پياده

  ).26: 1387 رهنمايي،( دارند شهر در را غيره و رفتاري اجتماعي، هنري، فرهنگي،
 گردشگري امر در محيطي زيست و اقتصادي فرهنگي،  - اجتماعي پيامد سه به توجه با
 نيز و بومي و سنتي هنرهاي و معرفي را بومي و قومي هويت شهري گردشگري  راه از توان مي

 مهم دستاوردهاي از جديد مشاغل معرفي و اشتغال ايجاد. را تقويت كرد عمومي ادبيات
 و شود مي اجتماعي هاي نابرابري كاهش سبب اشتغال افزايش است. گردشگري امر به پرداختن

 توانمي گردشگري افزايش با نيز محيطي ي زيست حوزه در. سازدمي فراهم را اقتصادي تعادل 
 هايمشاركت جلب حوزه و اين به مربوط نهادهاي را با تقويت محيطيزيست شرايط بهسازي
  ).5: 1386 ابراهيمي، آورد (اكبرزاده فراهم عمومي

و  تنوع. است شهري گردشگري  محصول كيفيت  به وابسته شهري ي  جاذبه يك موفقيت
 ،1پوتوف( كشاندمي خاصي شهر به را موجود، بازديدكنندگان هايفعاليت و هاجاذبه تماميت
 و ريزيبرنامه نيز و هاو زيرساخت امكانات همراه به شهري گردشگري  هاي. جاذبه)24: 2006

  و تقوايي ( شوندمي محسوب ي گردشگري توسعه براي الزم هايمؤلفه از جمله مديريت،
 خود به را انساني گوناگون هايسليقه تواندمي كه مهمي ). از همين عوامل7: 1390 همكاران،

هاي نمادين و يا كالبد و ها و ساختمانشهرها است كه شامل عمارت تاريخي  كند، جلوه جذب
 با آشنايي مندانعالقه و محققان در واقع، و گردشگران از بسياري شود؛فرم كهن شهري مي

 و ساختارها بزرگ، شهرهاي  تاريخچه كشف به زيادي تمايل مختلف، هايفرهنگ
 و توسعه روند جوامع، اين گونه فرهنگ شهرها، اين مردم شهري، روحيات  هاي زيرساخت
 شهرها، به گردشگران جاذب  عوامل ديگر از. دارند ها آن تاريخي و بكر اندازهاي چشم و پيشرفت
 گوناگون هاي فرهنگ معرفي و هانمايشگاه برپايي اجتماعي، تظاهرات  انواع ها،جشنوارهبرگزاري 

 آنچه هر و فرهنگي و اجتماعي تعامالت  گوناگون اشكال هاي محلي، جشن و هاآيين برپايي با
است كه  ساله هزار ي تاريخي چند سابقه با بزرگ ملت يك قومي و فرهنگي تنوع مظهر
  .خارجي باشد و داخلي گردشگران  جلب و گردشگري صنعت رشد ساززمينه تواند مي

نمود:  تقسيم دسته دو به توان مي را معاصر شهرهاي  در شهري كلي، فضاهاي   در حالت
 و هاميدان سراها،فرهنگ مدرن، فروش  مراكز ها،پارك نظير جديد يا مدرن فضاهاي    )الف

تاريخي  اماكن ساير و مساجد ها،باغ ها،زادهامام بازارها، نظير سنتي فضاهاي  )پالزاها. ب
 قابل نيز شهري فضاهاي  كالبد بر گردشگري تأثير منظر، اين از. )1386 نساج، و  آريا (انوري
 است: ذيل دو صورت به تقسيم

                                           
1 Pothof 
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 شهري فضاهاي  جذاب: ايجاد و مدرن شهري  ي فضاهاي توسعه و ايجاد و گردشگري) الف
 هايجاذبه ايجاد و گردشگري هاي ي فعاليت توسعه بر تأكيد و جديد هايفعاليت اساس بر قوي

 و هاموزه سرگرمي، خريد شهري، تفريحي، فضاهاي مدرن، اقامتي مراكز ي انواع بيشتر و توسعه
 و گردشگري) ب گردشگري. توسعه هدف با بومي هنر و فرهنگ ويژه به هنري و مراكز فرهنگي

ي  هسته و كانون تاريخي هايشهري: بافت كهن فضاهاي سازيباز زنده و تاريخي هاي بافت احيا
 حتي و رسوم  و  آداب از ي بسياري پايه گذشته هايسده طي هابافت اين حيات. هستند شهرها
 از قبل تاريخي شهري فضاهاي . است بوده منطقه و شهر اقتصادي رونق  نيز و موجود فرهنگ

. سازند جاري زندگي در و كنند حفظ را شهر ذهني و عيني هويت تاريخ، دارند وظيفه همه
 جاي خود كالبد در را هاييفعاليت بايد رو، اين از و بوده هايادمان و هاي خاطره همه پاسدار
 مراكز حيات تجديد براي ايبهانه خود موضوع يابد. اين انطباق شده ياد هدف با كه دهند

 به فضاها اين هايظرفيت به توجه با برتر و فاخر كاركردهاي بازگردانده شدن موجب و تاريخي
  .)1386 نساج، و آريا انوري ( است ها آن

ي هر دو گروه از عناصر گردشگري  در زيرمجموعه هاي شهرينمادها و المان ،با اين تفاسير
معرفي و  ا با هدفگردشگري در شهره ي هاگيري از جاذبهبهرهگيرند. از اين رو، قرار مي

 شهري  ريزي محور اصلي برنامههاي مديريت شهري باشد و بايست از اولويتها مي آنشناساندن 
ي  با هدف توسعهرفاهي و ساماندهي فضاي شهر،   تسهيالت ،امكانات تأمين در اين گونه شهرها

 گردشگري است.
  شهري هاينمادها و المان

 آن ساكنين رفتار و هافعاليت نيازها، براساس كالبدي،- فرهنگي ايعنوان مجموعهبه شهر
 و قدرت تمركز حداكثر آن در كه است اينقطه خود، تاريخي معناي در است و گرفته شكل

 رفتاري الگوهاي و نمادها ماندگار، عالئم به انساني تجارب. شودمي متبلور اجتماع يك فرهنگ
 غير ي نواحي پراكنده مصنوعات با مقايسه در عمومي، معابر و هايادمان بناها،. شود مي ترجمه
. )30- 21: 1385 ،1مامفورد(كند مي نمايي خود هاانسان ديدگان برابر در گذشته از بيش شهري،
 جذاب و پويا را شهر يك كه آنچه بلكه نيستند، هانقشه روي تحرك بي هاينقطه تنها شهرها

تاريخ، فرهنگ،  شود،مي گردشگران جذب و شهروندان بين در رضايت ايجاد سبب و كندمي
) كه نمود ويژه آن در 3: 1393است (كاشاني اصل و همكاران  شهري  منظر و بصري زيبايي 
 ها و نمادهاي شهري به وضوح قابل رويت است.المان

 و احجام دروني هايويژگي از آن ساخت در كه وارپيكره است شهري، تركيبي نماد يا المان
 آنچه هر كلي طوربه و هافريم ها،كابل اي،سازه اجزاي منحني، يا قائم صفحات هندسي، اشكال

 موارد از تلفيقي و يكپارچه كليت يك صورتبه باشد داشته ساختماني و تزئيني جنبه تواندمي

                                           
1 Mumford 
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 و پايدار تعادلي و هندسي نظام يك داراي تركيب اين چيز هر از قبل شود و مي استفاده فوق
نمايد مي خود جذب ايگونه به را افراد شهر سطح در خودنمايي از پس كه ايگونه به زيبا است

 سطح در هنري اتمسفر يك و زيبا فضاي يك ها،). در واقع، نمادها و المان59: 1392(نصر، 
    خارج شدن تكراري و يكنواختي حالت از را شهرها مختلف هاي قسمت كه هستند شهرها

 زندگي روح شهر كالبد در .بخشدمي خاص ويژگي و هويت يك شهر از بخش هر بهنمايد و مي
  .بخشدمي انساني و زيستي مقياس شهري هايمحيط به ها اين همه از تر مهم و دمدمي

نمايشي:  هاي المان - 1: از اند عبارت كه دارند مختلفي انواع خود شهري هاينمادها و المان
          كنند؛نمي بيان اصوالً را خاصي دارند و مفهوم زيبايي و هنري - نمايشي جنبه صرفاً كه
 در را رسالتي اثر طراح هاست و آن گراييعام ها درالمان مهم اين بياني: ويژگي هايالمان - 2

 طراح فضاها، اين گونه طراحي عملكردي: براي هايالمان - 3 كند؛مي دنبال خاص پيامي انتقال
 و بدني استانداردهاي و هاثابت ي درباره انسان خاص نيازهاي از سري يك دانستن به ملزم

 كه تركيبي هايالمان     - 4 است و طراحي مورد موضوع از ي بهينه استفاده براي انساني نيازهاي
  ).7: 2006: 1باشند (متيوس قبلي شكل نوع سه هر حتي يا دو از تلفيقي صورتبه توانندمي

 در كليه معني انتقال جهت ايوسيله عنوانبه شهرينماد  از استفاده پژوهشگران، نظر از
 مردم براي مشترك اي ي خاطره كننده تداعي است و در واقع، بوده متداول هافرهنگ و عصرها
 نيز شهر با ناآشنا گردشگر به ماندگار شكلي به آن، گاه از بازديد با كه اي خاطره بوده؛ شهر

 هاالمان متناسب طراحي و مناسب كارگيريبه ).7: 1392و دليري، شود (فروردين  مي منتقل
 در راستا اين در. باشدمي مؤثر ي اقشار جوامع همه فكري و ذهني خالقيت رشد در بسا  چه

 ها،المان بودن درك قابل و خوانايي انگيزي،خاطره مانند ايجاد هاييمشخصه المان طراحي
 بايد ايمني و كنجكاوي حس و انگيزش ايجاد رواني، و فيزيكي ابعاد با متناسب مقياس رعايت

  .يابد دست شده ذكر اهداف به بتواند تا مدنظر قرار گيرد
 كردن پيدا و شود مي ديده خوبيبه شهرها شهرهاست و در هويت يادآور هميشه نمادها

 مانند شوند مي تبديل نماد به زمان مرور به و تاريخ طول در گاه آثار است. اين آسان اغلب ها آن
 شهري مسئوالن و طراحان گاهي و يا يك حادثه شدگان در كشته مكان يا قديمي بناي يك

هايي  ويژگي كه جا است اين و گيرند مي شهر بديلي در بي و آثار مدرن نماد يك ايجاد به تصميم
: 1388كند (حسني اصفهاني،  مي پيدا اهميت شهر ساكنان هاي كه گفته شد و همچنين ارزش

39.(  
 جذب در موفقي عامل شهرها در نمادسازي جهان، در توريسم رقابت بازار امروزه در

 تقويت شهري را هاي سمبل و نمادها توان بارزترين نقشآيد و مي مي حساببه گردشگر
 شهرهاي در گردشگري هاي جاذبه ترين مهم و ترين بزرگ از دانست. يكي شهري  گردشگري

                                           
1 Mateus 
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 هر كه گفت توان مي نوعي، به. هاست آن مذهبي و ملي باستاني، نمادهاي و ها بنا دنيا، معروف
 چشم به مهم شهرهاي تمام در موضوع اين و شده شناخته خاصي نماد با دنيا در مهم شهر
 منظوربه و كرده ريزي برنامه را خود هاي سفر آثار، اين محبوبيت براساس گردشگران و خورد مي

اند بوده شهرها هاي شناسنامه ديرباز نمادها از زيرا .كنند مي سفر مناطق اين به آثار اين از ديدار
 هاي شكل شهرها، فرهنگ و سابقه بنابر و ساختند مي متمايز ديگر شهر از را شهري طوري كهبه

 كه است شهر معرف و گويا زبان واقع در درست نماد انتخاب. گرفتند مي خودبه گوناگوني
 يا نماد خود، بازديد طول در گردشگران. شود گردشگران مي اذهان در شهرها ماندگاري موجب

 جزئيات و ديگر ديدني هاي مكان كه حالي در سپارند، مي خاطر به خوبيبه را شهري نمادهاي
  برند. مي ياد از مدت كوتاه در را شهر جذاب
 شهر آن حال و گذشته هاي ويژگي و ها ارزش با بوده فردتر به منحصر نظر مورد نماد چه هر

ي  دوباره يادآوري و بيشتر گردشگر ذهن در اش ماندگاري باشد، داشته تطابق بيشتر مردمانش و
  يابد مي افزايش گردشگر در شهر آن از دوباره بازديد به ميل حال، عين در و شود مي ترآسان آن 

 ي گردشگري حوزه به ها آن وارد كردن و ها نماد اين . شناخت)7: 1392 دليري، و فروردين(
 اين گوناگون اهداف پيشبرد در بومي، اعتقادات و فرهنگ صدور و گسترش بر عالوه تواند مي

 شوند، مي گرفته كاربه صنعت اين در اي حرفه طور به ها نماد كه زماني مثمر ثمر باشد. صنعت
 قالب در توان مي راحتياست كه به زمان اين در كنند و مي جلب خودبه را گردشگران توجه
 اقدام سوغات كاالهاي و دستيصنايع انواع ساخت به كارو كسب و كارآفريني كوچك هاي طرح

 مقصد جوامع در سوغات و يادگاري كاالي اين. كرد صادر مقصد جوامع به را نمادها نوعي به و
 و تاثيرگذار بسيار سفر به گردشگران ترغيب در و كنند مي عمل بازاريابي سفيران همچون
  .خواهند بود كننده كمك

اند  دگرگون كرده را شهرها اين گردشگري معروف در جهان كه صنعت شهري از نمادهاي
 نماد است و شده واقع سن رود كنار كه در ايفل هاي زير اشاره كرد: الف) برجتوان به نمونهمي
 ي اصلي جاذبه سه از يكي ورساي، كاخ و ي لوور موزه كنار در حاضر حال در و بوده پاريس شهر

ي  مجموعه از بخشي يونان، آتن شهر در پارتنون رود؛ ب) معبد مي شماربه پاريس گردشگري
 به آتن دموكراسي طاليي عصر در كه جهان شاخص تاريخي آثار از يكي و آگروپليس تاريخي
 ريودوژانيرو شهر مسيح كه در آزاديي  معروف شده است؛ ج) مجسمه شهر اين نماد عنوان
ي  است؛ چ) مجموعه شده تبديل ريودوژانيرو شهر نماد به اخير هاي دهه در و گرفته قرار برزيل

عنوان قاهره به شمالي  حاشيه در شده و ساخته باستان مصريان توسط كه ثالثه اهرام تاريخي
 ترين معروف و ين تر از بزرگ يكي بن، بيگ ساعت روند؛ ح) برج مي شماربه اين شهر نماد
عالوه  ايتاليا كه پيزا در كج خ) برج شود؛محسوب مي لندن شهر نماد كه جهان ساعت هاي برج

 ي رود  دهانه در كه ي آزادي بر نماد شهر پيزا، نمادي براي كشور ايتاليا است و د) مجسمه
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است. از ديگر  شده تبديل نيويورك شهر نماد به ها قرن طي و دارد قرار نيويورك هودسون در
كواالالمپور،  شهر در پتروناس دوقلوي هاي توان به برجنمادهاي معروف شهري جهاني مي

ي استانبول اشاره نمود كه  صوفيه ايا پكن، مسجد شهر بهشت سيدني، معبد شهر در اپرا ي خانه
  هستند. جهان سراسر از گردشگر ها ميليون ميزبان ساالنه

 تنوع فرهنگي، غناي ساله، هزاران تمدن و تاريخ نيز با ما كشور در نمادسازي البته روند
     ايران هاي شهر از برخي كهطوري است به  كهن ايپيشينه طبيعي داراي هاي گونه و اقليم

        خارجي و داخلي گردشگران و دارد جهاني شهرت ي تاريخي، ابنيه از ي برخي واسطه به
 آثار از جداي اما دهند. مي قرار خود ي سفرهاي برنامه در را ايران در حضور آثار، ي اين واسطه به

ها نمادها و المان خلق به خاصي توجه اخير هايدهه در دارد، وجود ما كشور در كه تاريخي
 با را منطقه هر هاي ويژگي هنري، مختلف هاي رشته از استفاده با درصددند مسئوالن و شده

كنند كه به صورت اجمالي به  معرفي مردم به ممكن شكل بهترين به هنر زبان از استفاده
 است شهري هاي نشانه و نماد از اي نمونه آزادي، پردازيم: الف) برج ها مي معرفي تعدادي از آن

 زيبا نمادي به آن تبديل و اسالم قبل و بعد از معماري هاي طاق تلفيق آن، شاخص معماري كه
 ايران برج بلندترين ي ميالد تهران، چندمنظوره مخابراتي همچنين برج .است معماري لحاظ به

شوند؛ ب) حرم مطهر ثامن الحجج كه در كنار برج آزادي نمادهاي شهري تهران محسوب مي
 امام رضا (ع) كه نماد شهر مشهد محسوب شده و سمبل مذهبي ايران نيز است؛ پ) ميدان

 جهان نقش ي تاريخي مجموعه در كه اصفهان شهر زيمرك ميدان ،)امام ميدان(جهان  نقش
تواند در كنار آثار تاريخي جهان، هركدام مي نقش ميدان در موجود تاريخي دارد. بناهاي قرار

ي  ديگري چون سي و سه پل به عنوان نمادي براي شهر اصفهان معرفي شود؛ ت) مجموعه
آيد؛ ث) بناهاي حساب مينماد شهر يزد به كه انبار آب و مسجد تكيه، بازار، شامل اميرچخماق

    عنوان سمبل ادبيات و فرهنگ، نمادي براي شهر شيراز و نيز ايران حافظيه و سعديه كه به
 از يكي كه است اهواز شهر هاي پل از يكي معلق پل يا اهواز سفيد آيد؛ ج) پلشمار ميبه

 و فيلسوف سينا ابن الرئيس شيخ يادبود شود و چ) بناي مي محسوب نيز شهر اين نمادهاي
است. همچنين نمادهاي  شده  نمادي براي اين شهر همدان شهر مركز در ايراني مشهور طبيب

  ي مورد مطالعه به تفصيل شرح داده خواهد شد. شهر تبريز كه در محدوده
 ي درباره تاكنون پژوهشگران كه را ي تحقيق نيز بايد گفت موضوعاتي  ي پيشينه درباره

      و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، ي اثرات بيشتر درباره اند،داده انجام شهري شگريگرد
 شهري، توزيع گردشگري براي مديريت، بازاريابي ريزي،شهري، برنامه گردشگري محيطيزيست
ي موضوع  شهري بوده ولي درباره گردشگري آماري شناسي و نظامتسهيالت، گونه فضايي

  جز چند مورد در ايران صورت نگرفته است. تحقيقات چنداني بهپژوهش اين مقاله 
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 و شهروندان براي شهري هايباالي المان اي با اشاره به اهميتبهراميان و عبدالهي در مقاله
    كيفيت بهبود ضمن تواند مي شهريمبلمان و هاالمان به كند توجهگردشگران بيان مي

 و گردشگران براي شهريامنيت  و فعاليت زمان بيت،افزايش جذا در مهمي نقش شهري،زندگي
). مصطفي 2: 1392باشد (بهراميان و عبدالهي،  داشته شهري ي گردشگري توسعه آن تبع به

ي  توسعه شهر اصفهان و شيراز در دو شهري هاينقش المان بررسي به طالشي نيز در تحقيقي
 تهديدهاي و هافرصت و قوت، ضعف نقاط SWOT ماتريس از استفاده با و پرداخته گردشگري

است  كرده را مشخص شهر اين دو ي گردشگري توسعه در شهري هايالمان نقش بر مؤثر
 شهر ي شمالي ). فروردين نيز در پژوهشي كه در محدوده1: 1392(مصطفي طالشي و غريبي، 

      كه دهدمي نشان است انجام داده، بيشتر گردشگري هايجاذبه تجمع آن در كه شيراز
داشته  مؤثري نقش خوانا و هويت فضاهايي زيبا، با ايجاد در توانندمي شهر در موجود هايالمان
نمايند (فروردين و دليري،  شاياني كمك شهر گردشگري ي صنعت توسعه در رو اين از و باشند
1392 :3.(  

  تحقيق روش شناسي
 روش. شودمي محسوب تحليلي - توصيفي هايروش جزء ماهيت و روش نظر از پژوهش اين

 با توصيفي بخش در كه گرفته صورت ميداني و ايي كتابخانه  گونه دو به اطالعات گردآوري
 فراهم نظر مورد اطالعات موضوع، با مرتبط اسناد و هاپژوهش ها،گزارش و مقاالت از استفاده

 به توجه با نيز تحليلي بخش در است. تحقيق به دست آمده قلمرو از كلي گرديده و تصويري
 ابزار و عيني مشاهدات و توصيفي مطالعات بر تكيه با تبريز، شهر گردشگري هاي جاذبه غناي

 با پرسشنامه به مربوط سؤاالت پايايي نظري، سنجش مفاهيم تحليل و تطبيق پرسشنامه با
 هاگويه دروني پايايي به ضريب اين محاسبه با تا گرديد انجام آلفاي كرونباخ آزمون از استفاده

 .شود برده پي

=                                         )1(    :كرونباخ آلفاي فرمول ∙ 1 − ∑  

  و ام j زيرآزمون واريانس  پرسشنامه، هايي سوال زيرمجموعه تعداد j اين فرمول در
 بيانگر صفر ضريب اين در كه است 1 تا صفر بين ي آلفاكرونباخ  دامنه. است آزمون كل واريانس

 بيشتر يا 7/0 برابر شده محاسبه آلفاي ميزان اگر و دهدمي نشان را هاگويه كامل پايايي عدم
. هستند مناسب نظر مورد مفهوم سنجش براي هاگويه و سؤاالت كه است معني بدين باشد،
 آلفاي گردشگر، جذب در شهري هايالمان و نمادها به نقش مربوط سؤاالت سنجش براي

 مربوط سؤاالت كه گيريممي نتيجه است 7/0 از باالتر مقدار اين چون و 79/0 با برابر كرونباخ
 طراحي اي نظري، پرسشنامه مباني از استفاده با. است مناسب بسيار پايايي داراي متغير اين به

 ميداني پرسشنامه، انتخاب علت. است شده توزيع شده انتخاب ي نمونه اعضاي بين در و شده
 تحقيق ي آماري جامعه. است جامعه افراد زياد حجم و وسيع اطالعات آوريجمع و آن بودن
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 ايجاد با تعدادي از شهرهاي جهان مانند استانبول، وين و باكو دارد، براي كه و علمي مشتركي
  فرهنگي، با اين شهرها قرارداد (پيمان) خواهرخواندگي دارد. و انساني بيشتر اتحاد و همبستگي
هنرمندان و  با توجه به موقعيت مهم آن به شهر اين بستر در مهم تاريخي حوادث گذران

 شهر، جاي جاي در مختلف هايطراحي نمادها و المان با تا داده را اجازه اين شهريفعاالن حوزه
كه  هست شهرهايي جزو تبريز علت اين به سازند. مبدل شهرها زيباترين از يكي به را تبريز

 شده موجب امر و اين داشته و دارد مناسبي رونق آن ايراني در - الميذوق هنري و معماري اس
  .باشد داشته شهر سطح در تريمتنوع و زيباتر نمادهاي شهرها ساير به نسبت تبريز
  هاي گردشگري شهر تبريزجاذبه

ي تاريخي شهر تبريز، آثار فاخر و ارزشمند تاريخي، فرهنگي و مذهبي  با توجه به سابقه
 توان به مسجدخورد كه ميبه چشم مي مدرنيته و سنت از در اين شهر با تلفيقيگوناگوني 

تبريز،  بازار رشيدي،الشعرا، ربعمقبره حمزه،سيد مسجد و عليشاه، بقعهكبود، ارك مسجد جامع،
كاخ و عمارت شهرداري  مقبره،مسجد تبريز،مشروطيت، كليساهايآذربايجان، خانه گلي، موزه ايل

اي كه در اينجا قابل ذكر است اين است كه تعدادي از پوشان اشاره نمود. اما نكته خلعتو برج 
و يا كاربري سرگرمي و تفريحي،  هنري دليل قدمت تاريخي و يا غناي فرهنگي،اين آثار به
ها و  گذارياند و اين قابليت را دارند كه با سرمايهشهري تبريز شناخته شدهعنوان نماداكنون به

برداري نمود. در ذيل به معرفي اجمالي ها استفاده و بهره هاي ويژه گردشگري از آن ريزي نامهبر
  پردازيم: اين شش نماد اصلي شهر تبريز مي

    و است ي ايلخاني دوره از مانده جابه عظيم و مهم بناهاي از يكي عليشاه: اين آركارك - 1
 .است شده ساخته ه.ق 724 تا 716 هاي سال طي تبريزي، جيالن عليشاه الدين تاج وسيلهبه

 است كه در تبريز شهر يكي از نمادهاي و كشور تاريخي ديوارهاي بلندترين از يكي ارگ اين
 جنوبي شبستان بلند بسيار محراب و عظيم ديوارهاي از بخشي تنها امروزه شهر قرار دارد. مركز
  .است گذشته در آن آباداني و شكوه مويد خود كه است مانده جاي بر مسجد اين

 ترين مهم از يكي و بوده تبريز شهر تاريخي بناهاي از تفرجگاه گلي): اين شاه(گلي ائل - 2
 ي صفويان دوره در و شده ايجاد قويونلوها آق زمان در مكان اين است. تبريز شهر هاي گردشگاه
 كه دارد وجود ضلعي تهش فرهنگي كاله  عمارت گلي، شاه استخر مركز در. است يافته گسترش
. است مشهور گلي شاه كاخ به و گيرد مي قرار مورد استفاده پذيرايي تاالر يك صورت به امروزه
المللي و مهمان  بين نيز هتل و پارك، شهربازي اينترنت نظير هاييي زيرساخت توسعه با امروزه
  است. كرده پيدا جهاني گلي جنبهائل آن، گردشگاه داخل متعدد هاي پذير

 دستور به است كه بنا تبريز تاريخي مساجد از :)شاه جهان مسجد مچيد يا (گوي كبودمسجد - 3
 است. شده بنا ه.ق 800ي  اواسط سده در قويونلو قره تركمان سلسله از شاه جهان ابوالمظفر

 كار رفته به خطوط انواع اسليمي و نيز و مهندسي بديع هاي طرح و كاري كاشي ظرافت و تنوع
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شده  سبب آن معرق هاي كاري كاشي الجوردي و اي فيروزه رنگ دليلبه به خصوص و آن در

 آجري يابد. گنبد شهرت اسالم ي جهان فيروزه به اسالمي معماري هنر اين شاهكار كه است 
 ي معماري ادامه كه است ه.ق قرن نهم اسالمي معماران آجري هاي ساخته ترين بزرگ از مسجد
  است. آذري شيوه به بنا اين معماري شود. سبكمحسوب مي ايلخاني عصر

 شهرداري (بلديه) نهاد به عنوان نخستين تبريز شهرداري كاخ عمارت و كاخ شهرداري: بناي - 4
 و مستحكم تاريخي، هاي عمارت جمله از كه شده است نهاده ه.ش بنيان 1314 سال ايران در

 است. كاخ  شده واقع شهر ي اين نقطه ترين مركزي در رود. اين كاخ مي شماربه شهر اين ديدني
 نماي است. متر 30ارتفاع حدود  به  اي چهار صفحه ساعت برج يك داراي تبريز شهرداري
 پرواز درحال عقاب يك طرح به شبيه ساختمان نقشه و  شده تراشيده سنگ از بنا اين خارجي
هايي از  مطابقت دارد. قسمت دوم جهاني جنگ از قبل هاي آلمان، ي ساختمان  نمونه با است كه

 برداري بهره و تبديل ايران هاي شهرداري و ي شهر موزه به نخستين 1386 سال در عمارت اين
  .دارد قرار نيز جهان هاي شهرداري هاي موزه اولين رديف چين، در كشور از است كه پس شده

 شاهكارهاي از يكي و جهان آجريي  سرپوشيده بازار ترين بزرگ تبريز: اين بازاربازار  - 5
 هكتار 70( مساحت مترمربع ميليون يك حدود اكنون با هم تبريزبازار  .است ايراني معماري
 مسقف و پيوسته همي به مجموعه ترين بزرگ كيلومتر يك طول عرصه) و هكتار 30 و حريم
 پيوسته، هم به آجري هاي  سازه آن، بلند مقرنس گنبدهاي و ها  طاق معماري، است. سبك دنيا

 كنار در كه مسجد و مدرسه زيادي تعداد و مشاغل انواع وجود ها،  تيمچه كثرت ها، مغازه آرايش
 و اسالمي زندگي و تجارت محيط از عالي اي نمونه را بازار اين اند، گرفته قرار بازرگاني هاي سرا

 از كه جهانگرداني از بسياري ولي نيست؛ مشخص مجموعه اين بناي تاريخ. است ساخته شرقي
 ارائه اطالعاتي ي آن درباره اند، كرده بازديد بازار اين از ي قاجاريان دوره تا هجري ي چهارم سده
 ايران جهاني ثبت اثر يازدهمين عنوان به 2010در سال  تبريز تاريخي ي بازار مجموعه .اند داده
 ميراث فهرست در ابريشم هراهشا از بخشي و ي جهان ي سرپوشيده سازه ترين بزرگ عنوانبه

  است. رسيده ثبت به يونسكو جهاني
    اسامي با گذشته در كه است تبريز شهر تاريخي هاي گورستان از الشعرا: يكيمقبره - 6

 ي سيد بقعه شرقي ضلع در سرخاب، محله شده و درمي ناميده القضاه نيزحظيره الشعرا وحظيره
 عارفان، شاعران، از تن 400 از بيش. است گشته واقع باشيمال و مقام ي قائم مقبره و حمزه

 اسدي حكيم از ترتيب به پيش سال 800 از منطقه كشورهاي و ايران نامي رجال و دانشمندان
 يادبود عنوانبه زيبايي و معظم بناي. اند شده سپرده خاك به اينجا شهريار در استاد تا طوسي
 نمادهاي از يكي يادبود مقبرةالشعرا بناي اكنون و هم گرديده در اين مكان احداث فوق بزرگان
  شود. مي محسوب تبريز شهر
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هاي اصدها و المان

است ممكن شهري
ي سليقه را ها آن
خ هايگروه در ا

ج بنديطبقه از
قالب در ردشگري

اين با. شود مي ي
م هايزمينه و ا
شاخص حالت ه
و است شده ها

بازديدكنند خگوي
اس  از گردشگري

د صنايع رهنگي،
نفر هزار 25 از ن
4كبود از حدود د

اساس آمانين بر
اند و نيز دد نموده

تاريخ مراكز از ي
الشمقبره از رجي

 اين آثار تاريخي
ه و تقويت آن بر

باشيم كه  داشته

هاي شه و نشانه

: نما3 شكل

  ها اده
شمديران و سان

آ شدن كاربردي
ها آن نوع اساسر

پس كه نيست
ي گر جاذبه يك

بنديدرجه جهاني
كاربردها با تبريز

به زديدكنندگان
هالمان اين رونق

پاسخ اند،كرده ن
جا به آماريين

فر ي كل ميراث
استان به ورودي
مسجد از  بازديد

چن سيده است. هم
بازديد 1392ال

نوروزي ميهمانان
خار و داخلي گر

ي مردم به عالقه
و بايد براي توسعه
ي اساسي توجه

نمادها تاثير سي

  ع: نگارندگان
زيه و تحليل د

كارشناس ديد از
اهميت ليكن شد،
بر هاجاذبه كه نا

ترديدي. شوند
ي برد. است شش
ج و ملي اي، طقه

الذكر تهري فوق
ي با عالقه و يقه

ر باعث دشگران
تأمين را هروندان

سب است در اي
ي ساس آمار اداره

خارجي دشگران
يش يافته و نيز

رسي 1390 سال
تبريز در سا يخي
و مسافران از

گردشگ نفر هزار 
دوستي و ع هنگ

صل شده است و
ي د به اين نكته

برر
  

منبع
تجز

باشد
معن
مي
كش
منط
شهر
سلي
گرد
شهر
مناس
براس
گرد
افزا
در
تاري
نفر
16
فره
حاص
بايد
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كاري در هاي شهري روابطي متقابل وجود دارد كه با كمگردشگري و نيز امكانات و زيرساخت
ها و ثالً اگر زيرساختيك حوزه تأثير چشمگيري در طرف مقابل مشاهده خواهيم نمود؛ م

شهري را هم رفاهي دچار كمبود و نقصان باشد؛ هرچند بهترين و زيباترين نمادهاي تسهيالت
  صاحب باشيم، به پيشرفت چنداني در گردشگري دست نخواهيم يافت.

شهري برداري از اين نمادهايتأمل اين است كه چه بسترهايي براي بهرهي قابل حال نكته
هاي جديد اند يا بايد زمينه براي خلق نمادها و المانو آيا نمادهاي فعلي كافي انديشيده شده

ي  گردشگران و توسعه هاي شهري تا چه حد در جذبمهيا شود؟ و در نهايت اين جاذبه
 از اين آثار هايقابليت ترين است؟ براي اين منظور ابتدا بايد مهم گردشگري شهري مفيد بوده

  از: اند شوند كه عبارتبررسي  توريستي نظر
  توريستي؛ و فرهنگي تاريخي، قدرگران هايارزش بودن دارا - 1
  مناسب؛ مكاني موقعيت -2
  شهر؛ اداري و خدماتي و تجاري مراكز با جواريهم - 3
  فرهنگي؛ و اقتصادي گذاريسرمايه و بالقوه هاي قابليت دارابودن - 4
  بالقوه؛ هاي قابليت از مناسب برداريبهره امكان - 5
  )1389شهري (تقوايي و مباركي، تجهيزات و تأسيساتي خدماتي، منابع بودن دارا - 6

  كنندگان نتايج ذيلي اعمال شده و براساس نظرات بازديد موارد ذكر شده در پرسشنامه
  است: دست آمدههاي پژوهش بهعنوان يافتهبه

  ها و نمادهااطراف المانهاي مندي بازديدكنندگان به كاربريدرصد عالقه :1 جدول

  حاضر تحقيق محاسبات: منبع
 

ها و جذب هاي اطراف الماني كاربري براي سنجش رابطه )F(طرفه : مدل واريانس يك2 جدول
  گردشگر

  حاضر تحقيق محاسبات: منبع
 طراحي پژوهش اين در نمادها و هاالمان اطراف هايكاربري سنجش براي كه هاييشاخص

 براي. است مسكوني، آموزشي، اداري و فضاي سبز تجاري، هايكاربري :از است عبارت بود شده
 سطح مقدار به توجه با است، شده استفاده طرفهيك واريانس تحليل از فرضيه اين آزمون
     بين كه دهدمي نشان آزمون اين است تر كوچك 05/0 از كه Sig=000/0 داري معني

  هاكاربري  تجاري  آموزشي  مسكوني  فضاي سبز  اداري
  درصدها  30  5 15 44 6

 داري سطح معني  منبع تغييرات
)Sig(  مقدار F 

مربع 
  مجذورات

ي  درجه
  آزادي

مجموع 
  مجذورات

واريانس 
  طرفهيك

  مقادير  810/78  4  404/39  ----   -------   گروهي درون

  -------   568/79  95  692/1  56/46  000/0  گروهيميان



  133 .................................................هاي شهري در توسعه گردشگرينمادها و نشانه تاثير بررسي
  

 
 

و  دارد وجود داريي معني رابطه گردشگر جذب ميزان و نمادها و هاالمان اطراف هايكاربري
درجات  با) 56/46( آمده دست به مقدار آيد،برمي F آزمون معناداري سطح از كه هم چنان

   لذا. كندمي رد را H0ي  فرضيه همچنين و H1ي  ي فرضيه كنندهتأييد 95 و 4 يعني آزادي
 گردشگر جذب ميزان و نمادها و هاالمان اطراف هايكاربري بين كه نمود قضاوت توانمي

 .دارد وجود تفاوت معناداري
  ها و نمادها: نحوه آشنايي بازديدكنندگان از المان3 جدول

  حاضر تحقيق محاسبات: منبع
  

  گردشگر جذب ميزان و رسانياطالع بين رابطه سنجش براي )F(طرفه واريانس يك: مدل 4 جدول

  حاضر تحقيق محاسبات: منبع
   

اطالعات و فناوري  بين رابطه سنجش براي طرفهيك واريانستحليل  همان يا fآزمون  از
 مقدار بايد آزمون اين در. است شده گرفته قرار استفاده مورد جذب گردشگر ميزان و ارتباطات
 ايرابطه رساني و ميزان جذب گردشگراطالع ميان تا باشد 05/0 از تر كوچك يا برابر معناداري

 با برابر معناداري مقدار كنيممي مالحظه باال جدول در كه گونههمان. باشد داشته وجود
024/0 =sig نسبت توانمي. است تر كوچك 05/0 از مقدار اين اينكه به توجه با. است f را 

ها و گيريم كه هر چقدر المانپس نتيجه مي. است 279/2 با برابر f مقدار. دانست معنادار
اطالعات و ارتباطات به مردم بشناسانيم بر ميزان جذب نمادهاي شهر تبريز را از طريق فناوري

 شود.گردشگر افزوده مي

  
  ها و نمادها در بازديدكنندگانهاي كالبدي المان: درصد تاثيرگذاري نوع مؤلفه5 جدول

  حاضر تحقيق محاسبات: منبع
  

  نحوه آشنايي  اينترنت  كتاب  تلويزيون-راديو  دوستان و آشنايان
  درصدها  31  11  30  28

  منبع تغييرات
سطح 

 داري معني
)Sig(  

 Fمقدار 
مربع 

  مجذورات
ي  درجه
  آزادي

مجموع 
  مجذورات

واريانس يك 
  طرفه

  مقادير  719/3  3  240/1  ----   ------  گروهيدرون
  ------   031/93  96  969/0  279/2  024/0 گروهيميان

  ايجاد فضاي چندوجهي
  هامؤلفه  هافرم المان  هامصالح به كار رفته در المان  هاعملكرد المان  گبا تركيب ساختار و رن

  درصدها  26  27  16  31
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  گردشگر جذب نمادها و كالبدي هايمؤلفه بين رابطه سنجش) F(طرفه : مدل واريانس يك6 جدول

  حاضر تحقيق محاسبات: منبع
 جذب گردشگر از ميزان و هاهاي كالبدي نمادها و المانمؤلفه بين رابطه سنجش براي
نيز  آزمون اين در. است گرفته قرار استفاده مورد طرفهيك واريانس تحليل همان يا f آزمون
جذب  ميزان هاي كالبدي ومؤلفه ميان تا باشد 05/0از  تر كوچك يا برابر معناداري مقدار بايد

 با برابر معناداري مقدار شده ياد آزمون در داشته باشد. وجود ي معناداري گردشگر رابطه

132/0=sig نسبت تواننمي. است تر بزرگ 05/0 از مقدار اين اينكه به توجه با. است f را 
هاي كالبدي مؤلفه ميان كه گيريممي نتيجه پس. است 915/1 با برابر f مقدار. دانست معنادار

  .ندارد وجود ايرابطه جذب گردشگر ميزان و هانمادها و المان
 

  ها و ميزان جذب گردشگرهاي اطراف المانكاربري : مدل رگرسيون براي سنجش رابطه بين7 جدول

  حاضر تحقيق محاسبات: منبع
جذب  ميزان و نمادهاها و هاي اطراف المانكاربري به منظور بررسي رابطه بين متغير

است. براساس نتايج حاصله، همبستگي قوي  از تكنيك آماري رگرسيون استفاده شده گردشگر
)590/0=Rها و ميزان جذب گردشگر وجود دارد. مقدار هاي اطراف المان) بين كاربري

174/0=R2 دهد كه متغيير مستقل تأثير قابل توجهي در تبيين متغير وابسته داشته نشان مي
دهد. ي مستقيم بين دو متغير را نشان مي جهت مثبت و رابطه Beta=886/0است. ضريب بتا 

حاكي از اين است كه به ازاي هر واحد افزايش در متغير مستقل  B=398/44ضريب 
شود. در واحد به متغير وابسته (جذب گردشگر) افزوده مي 39/44ها) هاي اطراف المان (كاربري

     ي فوق با رابطه Sig=00/0و  F=130/9ي فوق با توجه به مقادير  رابطهدار بودن مورد معني
  شود.ي فوق تأييد مي دار است، لذا فرضيهدرصد سطح اطمينان معني 95

 
  گردشگر جذب و ميزان نمادها كالبدي هايمؤلفه بين رابطه سنجش : مدل رگرسيون براي8 جدول

  حاضر تحقيق محاسبات: منبع

  منبع تغييرات
سطح 

داري  معني
)Sig(  

مقدار 
F 

مربع 
  مجذورات

ي  درجه
  آزادي

مجموع 
  مجذورات

واريانس يك 
  طرفه

  مقادير  186/8  3  729/2  ----   ----   گروهيدرون
  -------   814/136  96  425/1  915/1  132/0  گروهيميان

سطح 
 B داريمعني

مجموع 
 مربعات

بتا ضريب 
)Beta) 

R2 F ي آزادي درجه  R  
مدل 

  رگرسيون
  مقادير  590/0  98  130/9  174/0  866/0  186/12  398/44  019/0

سطح 
 B  داري معني

مجموع 
  مربعات

بتا ضريب 
)Beta)  R2 F ي آزادي درجه  R 

مدل 
  رگرسيون

  مقادير  033/0  98  078/0  002/0  028/0  115/0  029/0  781/0
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از  گردشگر جذب ميزان و هاالمان و نمادها كالبدي هايمؤلفه بين رابطه سنجش براي
همبستگي متوسطي است. براساس نتايج حاصله،  خطي استفاده شدهتكنيك آماري رگرسيون

)033/0=R002/0 ها و ميزان جذب گردشگر وجود دارد. مقداري كالبدي المان  ) بين مؤلفه=R2 
است. ضريب بتا  توجهي در متغير وابسته نداشتهدهد كه متغير مستقل تأثير قابلنشان مي

028/0=Beta 029/0دهد. ضريب ي مستقيم بين دو متغير را نشان مي جهت مثبت و رابطه=B 
 و نمادها كالبدي هايمستقل (مؤلفهحاكي از اين است كه به ازاي هر واحد افزايش در متغير

دار بودن شود. در مورد معنيواحد به متغير وابسته (جذب گردشگر) افزوده مي 029/0ها) المان
درصد سطح  95ي فوق با  رابطه Sig=781/0و  F=078/0ي فوق با توجه به مقادير  رابطه
 شود.ي فوق تأييد نمي دار نيست، لذا فرضيهمعني اناطمين

 
  گردشگر جذب ميزان و رسانياطالع بين رابطه سنجش : مدل رگرسيون براي9 جدول

  حاضر تحقيق محاسبات: منبع
 از گردشگر نيز جذب ميزان و اطالعات و ارتباطاتفناوري متغير رابطه بين بررسي براي
 دهد كه، حاكي از آن نشان مي نتايج. است شده استفاده خطيرگرسيون آماري تكنيك

 وجود گردشگر جذب ميزان و ها المان اطراف هايكاربري بين) R=015/0( ضعيفي همبستگي
تغييرات  تبيين در توجهيقابل تأثير مستقل متغير كه دهدمي نشان R2=011/0 مقدار. دارد

ي  رابطه و مثبت جهت Beta=015/0 بتا ضريب. است داشته وابسته مشاهده شده در متغير
 هر ازاي به كه است اين از حاكي B=012/0 ضريب. دهدمي نشان را متغير دو بين مستقيم

متغير وابسته  به واحد 012/0) اطالعات و ارتباطاتفناوري(مستقل متغير در افزايش واحد
 مقادير به توجه با ي فوق رابطه بودن دارمعني مورد در. شودمي افزوده) گردشگر جذب(
8/43=F 033/0 و=Sig ي فوق فرضيه است، لذا دارمعني اطمينان درصد 95 با ي فوق رابطه 

  .شودمي تأييد
گيري از مطالعات ميداني ها و نيز بهرهحاصل از تحليل پرسشنامهبا استفاده از نتايج 

داده  نشان) 10( شكل كه طورتوان اينگونه استنباط نمود كه از منظر موقعيت مكاني، همان مي
 عبارتبه. اندشده جمع آن اطراف و مركزي بخش در تبريز شهرياكثر نمادهاي شده است؛

سبب  كه دهد،مي پوشش را آن تاريخي و مركزيبخش بيشتر شهر، توريستي فضاي بهتر؛
 با مرتبط هايسازمان و مسؤوالن خاص توجه سهولت بازديدكنندگان شده است و ليكن نيازمند

 اين در خدمات و امكانات توسعه و ايجاد با كه است شهر از بخش اين به صنعت گردشگري،
 .كنند كمك شهر مركزيبخش  احياي و پويايي به نسبت بتوانند گردشگران، به شهر از بخش

سطح 
 B داريمعني

مجموع 
 مربعات

بتا ضريب 
)Beta) 

R2 F 
ي  درجه

 R  آزادي
مدل 

  رگرسيون
  مقادير  015/0  99  8/43  011/0 015/0 021/0 012/0 033/0
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 فضاهاي بين
 ذهني صوير

 به آن، در ود

  

   باً نمادها با 
 متعدد مراكز

ري و معقول 
 از برداريهره

 نباشد همراه
 پذير توريست

 نيز و ياري
 همين از ل
 بهترين به و

    ها برمي آيد
 مثل فضاي 

ي  توسعه در
 و داخل در ع

 تبليغات ري،

مدهم، زيازي  ماره

بي ها،المان ناسب
تص با بتواند دشگر

موجو هايالمان 

  بريز

وان گفت تقريب
نمونه مثل مان 

د نيازهاي ضرور
شاره كرد كه به

ه ريزي برنامه با ر
ت كشورهاي به ي

بسي تاريخي اي
حاصل درآمد با 
و كرده استفاده ا

هز نتايج تحليل
مناسب هايشيوه
د بايد شهر يي
متنوع رسانيالع
شهرهايجاذبه ر

، سال سوم، شمري

من تسلسل و لي
گرد تا نموده رار

هدايت با و شده

نمادهاي شهري تب

توف نمادها مي
ها به عنواكاربري

توانندنمادها، مي 
يد به اين نكته ا

اگر انبوه، ردشگر
نگاهي. شودمي 
ها سايت و آثار 
بلكه شود،نمي 

ها تكنولوژي رين

گونه كه ازهمان
ش و در موقع به 

اجرا مديريت د.
اطال هايشيوه و 

تصاوير دشگري با

 توسعه گردشگر

توال با توانند مي
برقر مثبتي و ب

ش تعيين دشگري

  

قعيت جغرافيايي ن

هاي اطرافاربري
جوارند و اين ك
اد شده در كنار
و اين مبحث باي

گر ورود شهري و
تاريخي آثار الك
عالوه بر ها آن

تخريب ثارشان
تر پيشرفته از ن،
  .زند

د متذكر شده ه
ي علمي،  شتوانه
خواهد بود گذار

گردشگري هايت
گرد راهنماي ي

ريزي وبرنامهي 

هاي مربوطهمان
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 هايو نيز برنامه تفريحي و استراحت هاياقامتگاه ها،ي مكان حوزه در خارجي و داخلي
  كنند. اقدام فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و...

رساني مناسب از برگزاري توانند با اطالعي تبريز مديران مربوطه مي عنوان مثال دربارهبه
هاي نوروزي و ي تخم مرغ هاي مناسبتي ديگر مثل جشنوارهجشنوارههاي تابستاني و جشنواره

هاي ي نمايش ي عكس فيروزه، جشنواره ي موسيقي عاشقالر، جشنواره همچنين جشنواره
المللي تبريز ي نمايشگاه بين ي موسيقي مقامي موغام و يا مجموعه خياباني تبريزيم و جشنواره

هاي اقتصادي زمينه را براي  تخصصي است ضمن فعاليتهاي ي مستمر نمايشگاه كه برپاكننده
  است. پذيرش گردشگر از نقاط مختلف جهان هموار كرده

  گيري و پيشنهادهانتيجه
 و ها بنا مانند شهرينمادهاي  از كه استفاده توان گفتمي نوشتار اين از بنديدر يك جمع

 و عصرها در كليه معني الانتق جهت ايوسيله عنوانبه نمادهاي ملي، مذهبي و فرهنگي
 ي گردشگري حوزه به ها آن وارد كردن و ها نماد اين شناخت. است بوده متداول هافرهنگ

صنعت  اين گوناگون اهداف پيشبرد ي پايدار شهرها و نيز توسعه در مهمي نقش تواند مي
گردشگري به ي   توان در اكثر شهرهاي موفق دنيا در زمينهاين نكته را مي باشد. تاثيرگذار

ي مهمي كه بايد خاطر نشان كرد اين است كه، براي مديريت  وضوح مشاهده نمود. ولي نكته
 با دراز مدت، هايبرنامه هاي از قبل تعين شده وي گردشگري شهري، بايد با سياست  بهينه
گويي به نيازهاي گردشگري شهروندان، وسيع، حركت كرد تا بتوان ضمن پاسخ اندازهايچشم
هاي شهري نيز در بحث نمادها و المان هاي گردشگران و مسافران را نيز برطرف نمود.استهخو

در مورد نمادها اشاره  رسانيتوان به اطالعهاي راهبردي صادق است. براي نمونه مياين سياست
 توان از گردشگران و مسافران، انتظار اطالع، آشنايي ونمود، كه بدون اطالع رساني مناسب، نمي

 و قدرتمند بازاريابي نوعي، به تاريخي يك شهر را داشت. پس -  ها و آثار فرهنگيبازديد از المان
 اين را در شماريبي متخصصان شكاين امر باشد كه بي تواند راهگشايتوسعه، مي هايبرنامه
شهرها از سازي براي سازي و نمادتوان اشاره نمود، برندي ديگري كه مي نكته .طلبدمي زمينه
هاي ها است كه بدون ترديد در صورت داشتن طرح مناسب و ويژگي هاي شهري آنالمان

توان با در نظر مطلوب، جاذب گردشگران خواهد بود، مانند برج ايفل در پاريس. همچنين مي
هاي شهرسازي معاصر و هاي نوين و پيشرفتآوريبومي و يا توجه به فن- گرفتن فرهنگ ملي

هاي جديد مرتبط با فرهنگ و ها، زمينه را براي ايجاد نمادها و المانوانايينيز سنجش ت
     شهري،  ها در امورتكنولوژي جديد فراهم آورد تا عالوه بر استفاده متداول از اين المان

وجود آيد كه مثال روشن از اين گفتار، برج ميالد  برداري گردشگري نيز به سازي براي بهرهبستر
سازي توان براي آگاهت. پس از نتايج اين گونه مباحث مطرح شده در اين پژوهش، ميتهران اس
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گردشگري بهره برد و زمينه را براي پيشرفت و استفاده مراكز دولتي و خصوصي مرتبط با حوزه
  هاي محتلف آن فراهم آورد.نبهجهر چه بيشتر در 

 داشتن با تبريز شهركالن گردشگري، عرصه فعاالن و كارشناسان اكثر اذعان در اين راستا به
   شهر، مختلف هاي عرصه هاي شهري دربخصوص نمادها و المان پذيرگردشگر جذاب نقاط
 خودبه گردشگر در جذب پايداري و مناسب سهم هوشمندانه، راهبردي رويكرد يك با تواندمي

 بحث در .سازد متحول پيش از بيش را خود پيرامون و خود شهريو اقتصاد  داده اختصاص
 اشاره كرد، بايد جديد هايالمان و نمادها خلق براي سازيزمينه يا و فعلي نمادهاي بودن كافي

 شده داده نسبت عناوين و منطقه در آن گوناگون هاينقش و تبريز شهركالن وسعت به توجه با
پايتخت تشيع  يا و ها اولين شهر براي نمادي مثل ديگري هايالمان و نمادها توانمي آن به

 كه شود طراحي خاصي هوشمندي و ظرافت با چنان اين كار بايد اما كرد؛ خلق ايران بودن
شكيل، جاذب گردشگران باشد. در  ظاهري با و كرده حفظ را فعلي نمادهاي عظمت و شكوه

 حالت در توانمي را تبريز شهر شده مشخص نمادهاي از كدام هر گفت كه توانحالت كلي مي
 شهروندان، توريستي نياز تأمين بر كرد كه عالوه ارزيابي مطلوبي براي جذب گردشگر نسبتاً

  هستند. و بوده نيز خارجي و داخلي بازديدكنندگان پاسخگوي
از  SPSS افزار هاي نرمتحليل مختلف پيش آمد، هايبخش مباحث در كه آنچه اساسبر
 اطراف اراضينوع كاربري بين كه دهدمي نشانخطي رگرسيون و طرفهيك واريانس هايآزمون
 به توانمي راستا، همين در. دارد وجود ي معناداري رابطه گردشگر جذب و نمادها و هاالمان
اشاره نمود و  ي گردشگري شهري توسعه و هاالمان و نمادها رسانياطالع بين ي معناداري رابطه

 با ها و جذب گردشگر اذعان نمود. لذادي المانهاي كالبدار بين مؤلفهنيز عدم ارتباط معني
  :گردد مي ارائه شرح بدين نكات پيشنهادهايي اين به عنايت

 ي گردشگري؛ استانداردهاي حوزه رعايت با تسهيالت و خدمات كيفيت ارتقاي  
 مديريت يكپارچه شهري؛ ايجاد گردشگري شهري با ريزيبرنامه امور به بخشيانسجام  
 رساني خدمت براي هاي هدف،مكان در راهنمايان مناسب و همچنين استقراررساني اطالع 

 بهينه؛

 مناطق هدف؛ در گردشگري هايكاربري با ناسازگار هايكاربري تعديل يا حذف  
 گردشگري؛ ريزيبرنامه در مديريت ويژه از استفاده ها، باجاذبه از پايدار برداريبهره  
 ها؛ آن درآمد و ساليق به توجه با گردشگران سكونت محل به بخشيتنوع  
 گردشگري؛ جديد منابع براي گردشگري هايبرنامه ي ارائه و شناسايي  
 گردشگران. جاذب دستي هنرهاي و صنايع تقويت  
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