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 دهیچک
 نیا در. دارد شهرها در یمختلف نتایج كه است ییفضا ییالگو یشهر یگردشگر یریگشکل

 یمدت ماندگار وگردشگران  شیافزا ،روزافزون شهرها شیمهم گرا هایاز موضوع یکی نیب

؛ استمناسب  یو انسان یطیمح طیشرا كردنفراهم یبرا تالش همراهبهآنان در شهرها 

توان شهرها در  یابیمهم در ارز یشاخص شتریب یماندگار یبراگردشگران  لیتما ن،یبنابرا

از  یکی رشت پژوهش، نیا در. دیآمی شماربه یگردشگر یایمناسب از مزا یبرداربهره

آنجا  از .است شدهانتخاب  یمورد ةمطالع برای یمتماد انیسال دركشور  یردشگرگ یمقصدها

 اندک یشهر، ماندگار نیا یدر گردشگر یاز مشکالت اساس یکی رسدیم نظربهكه 

اندک گردشگران  لیتما لیدال ،یفیروش ك یریكارگبه باحاضر  پژوهش در ،استگردشگران 

روش  براساس. شودمی بررسی یانیبن یاز تئور استفاده با شهر ایندر  یبه ماندگار

ب عنوان نمونه انتخابه شهروندان و متخصصان ،از گردشگراننفر  43 ،هدفمند یریگنمونه

مه ین ةبر مصاحب نیز ها و اطالعات الزمداده یگردآور یشده براار گرفتهكبه فنون .شدند

 کیاشباع تئور ةمرحل شدنحاصلها تا مصاحبه و یافت زكتمر یدانیافته و مشاهدات میساختار

ستخراج ال شدند و یتحل یدگذارك ةها در سه مرحل، دادهیانیبن ةینظر یابر مبن .پیدا كرد ادامه

 جادیا ،یزیربرنامهو  تیریمد نه،یهز ،یمراكز اقامت تیفیك غات،یتبل شامل یاهسته ةمقول هفت

 .بود آمده دستبه ایجنت از هامکانبه  یو دسترس یفرهنگ راثیم ،هاجاذبه

 

 .یماندگار ،یشهر یگردشگر دار،یپا یگردشگررشت،  ،یانیبن یتئور :یدیكل هایهژوا
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 مقدمه

بهرو یهارکشودر  ژهیوبه ،کشورها یـفرهنگو  یجتماعا ،یدقتصاا ساختار یارتقادر  یگردشگر ؤثرـمو  فعال نقش

 از یکی یگردشگردر عصر حاضر  ،نیا براساس (46: 1394 حسام،است )زده  رقم دتصاقدر ا را یخاص هگایجا ،توسعه

 زمانهم یریکارگبه و بیترک قیطر از دارد و مهم ینقش یمحل داریپا ةتوسع در که است یاقتصاد یهاتیفعال نیاتریپو

 ،زادهیآقاس و زادهمیابراه) است همراه یادیز یفرهنگ و یطیمحستیز ،یداقتصا ،یاجتماع منافعبا  یخارج و یداخل منابع

1388.) 

 ,Liue) ناـزبیم ةجامع دممر یندگدر ز اترییتغ جادیا منزلةبه یجتماعا اتریتأث مانند یمختلف اثرات یگردشگر هرچند

 و زادهیآقائافزوده )ارزش جادیا قیطر از اشینیآفرتحولتوجه به  باآن  یمثبت اقتصاد پیامدهای ،دارد( 465 :2003

اعم از کشور، شهر و  ییایجغراف یاز فضا یمتفاوت یهااسیمق در ،گرید سوی از وقرار گرفته  مدنظر (115: 1389 ،رهیم

: 1386 ،)موحد یگردشگر مطالعات از یدیجد ةجنب یشهر یگردشگر ،انیم نیا در. است شده یفراوانآن توجه  به روستا

 تالش و یورودگردشگران  شیافزا برای شهرها روزافزون شیگرااز  یناش متعدد موضوعات باکه  آیدمی شماربه( 106

 . استمسئله درگیر  اینگسترش  یبرا مناسب یانسان و یطیمح طیشرا کردنفراهم یبرا رانیمد

 ةتوسع در مهم اریبس یعامل گردشگر، جذب در ادزی توان داشتن لیدلبه یشهر یگردشگرذکر است  شایان

را  یگردشگر یایاز مزا یحداکثر ةاستفاد ،موارد نیا مجموعه و( 11 :1386 ،خوشنو و نیهشتج ییموال) ستشهرها

به این، بر افزون. استکوچک و بزرگ  یشهرها در تداولم یامر یگردشگر امروزه که ییتا جا داند؛می مهم یموضوع

شهرها در  یشهر یهاوجوشجنبو  هارستوران د،یخر ،یو فرهنگ یخیتار یهاجاذبهاز  یعیوس ةگستر وجود لیدل

 ،شهرها در انگردشگر شتریب چههر یماندگار یبرا تالش د،یکه به ورود گردشگران خواهد انجام (11: 1381 ،یکرد)

 .است یشهر یدرآمدها شیافزا یمناسب برا یهکاررا

 ازکه  است یگردشگر ةتوسع در یشهر رانیمد از موارد مدنظر ،زبانیم ةجامع سودبردن شد بیانآنچه  براساس

است تا  جدید یمفهومدر شهرها  یگردشگر یماندگار ةمقول ورنیا از ؛شد نخواهد محقق گردشگران داریناپا ورود قیطر

 یگذارارزشدر شهرها  هاآن 1اقامت مدت براساسبلکه  ،یصرف به تعداد گردشگران ورود وجهت براساسنه  یگردشگر

به عبارت بهتر  وگردشگران به اقامت  لیتما ن،یبنابرا؛ بود خواهد برابر زبانیم ةجامع درباالتر  درآمد کسب با که شود

 به ینوعبه که است داریتوان شهرها در کسب درآمد پا یابیزارمهم در  یشاخص ،در شهرها آنان یمدت ماندگار طول

  .دیانجام خواهد خدمات بهتر ةو توان شهرها در ارائ یگردشگر نیب ییافزاهم

 انتخاب مانندبه هم  وابسته گوناگون یهامؤلفه مورددر دیبا ،سفر یبرا یزیربرنامه با همراه گردشگراست  گفتنی

 تیاهم نهیزم نیا در ریاخ ةمؤلفکند که  یریگمیتصماقامت  مدتهمچنین  ،...و سفر ةلیسو اقامت، محل نوع مقصد،

 ،(Alegre and Pou, 2006: 1343بود )به خود جلب کرده  یعلم اتیرا در ادب یتوجه اندک یزمانمهم  نی. ادارد یاریبس

پژوهشگران  نیب در یاژهیو توجهاست،  یگردشگر یهانهیهز ةکنندنییتععامل  نیترمهماینکه  دلیلبه امروزه اما

با توجه به  همچنین ،(Wang, Fong, Law, and Fang, 2017: 2) است آورده دستبهمقصد  در نشاغالو  یدانشگاه

مطالعات  بر بنا. است افتهی یاندهیفزا تأثیر (Riasi, Schwartz, Liu, and Li, 2017:1)درآمد  کردننهیبه در شتیاهم

 از ؛دارد ارتباط شاناقامت مدت با یگردشگر مقصد در هاآن یهاتیفعال و ،اقتصاد بر گردشگران یکل اثرات شدهانجام

 de) است یمصرف منابع محل زانیگردشگران و م یهانهیهز یبرا کنندهنییتع یعاملاقامت گردشگران  مدت رونیا

Menezes, Moniz, and Vieira, 2008: 205). 

                                                                                                                                                            
1 . Length of Stay (LOS) 
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 آن رد زیادی یهاتالش یدرآمد از گردشگر کسب منظوربه ،ریاخ یهاسالاست که در  ییاز جمله کشورها رانیا

در بعد  و هایاستاندار رینظ ییاجرا یهادستگاه یاز سو یامنطقهبعد  دردولتمردان،  یاز سو یبعد مل در که گرفته صورت

راه  ربازیاز د که النیگ استان این بین، در. است شده انجام مربوط یهاتیریمد یاز سو ییو روستا یشهر ژهیوبه ،یمحل

 با استان نیا ،طلبدیم یگردشگر تیفعال با ارتباط در را یاژهیو توجه ،شمال کشور بوده است ةدر منطق یمهم یارتباط

 غرب و شرق در آستارا و چابکسر یساحل یشهرها وسیلةبه که است مرزهم لیاردب و زنجان ن،یقزو مازندران، یهااستان

 مرز آستارا یساحل شهر قیطر از ،یداخل ارتباط نیا کنار در همچنین ،شودمی متصل لیاردب و مازندران یهااستان به خود

 یشورو یکشورها با استان نیا یمواصالت راه تنها آستارا یمرز ةانیپا ،درواقع .دارد جانیآذربا یجمهور با ینیزم مشترک

 یابدمی یاژهیو تیاهم جنوب -شمال دوریکر شدنمطرح با یژگیو نیا که است نرایا و اروپا به ورود ةدرواز و ،سابق

 یمل سطح در جاذب گردشگر ةشدشناخته یهااستاناز  یکی ،النیگ استان(. 4-5: 1395 ،یرمحمدیش و زادهیآقائ)

 یعنی استان اینپنج شهرستان  ران،یآمار ا مرکز زارشگ براساس کهینحوبه است؛گردشگر  یدایز تعداد پذیرای سالههر

 تعدادنظر ) نیا ازکه  رندداکشور قرار  دیپربازد شهرستان بیست ةزمر در فومن و آستارا جان،یاله ،یانزلبندر رشت،

شهرستان رشت  ،انیم نیا در(. 19: 1393 ران،یآمار ا مرکز) استنخست در کشور  ةرتب دارندة( دیپربازد یهاشهرستان

 ةنکت. (همان)است  قفو شهرستان بیست نیکشور در ب دیشهرستان پربازد نیتهران و مشهد، سوم یهاشهرستان از پس

 یانسان و یعیطب یباال توان کنار در که است یشمال یهااستان غرب به شرق اتصال ریمس در شهر این نگرفتقرار مهم

 ،مطالعات به توجه با اما ،است کرده فراهم گردشگر یحداکثر جذب برای یمناسب اریبس تیموقع الن،یگ استان در موجود

 و مقدمیمانیسل) است رشت ستانشهر یگردشگر یرو شیپ یدهایتهد نیترمهم از یکی گردشگران یماندگار کاهش

 در قامتا به دشگرانگر کم لیتما ،شهر این در موجود ضعف نقاط نیترمهم از یکی نیا اساسبر ،(112 :1390 ،یاسالم

 که یگردشگران از درصد 62 حدود متوسط طوربه کشور، دیپربازد مراکز نیب در شهرستان این یباال ةرتب رغمبه. است آن

 موقت و کوتاه اقامتبرای  مکانی ای یعبور ایمنطقه را آن و نداشته اقامت آنجا در وجهچیهبهاند، شده وارد رشت به

 متوسط طوربه یمل بعد در نکردناقامت ،یآمار منبع همان براساس کهیدرحال ؛(19 :1393 ،رانیا آمار مرکز) انددانسته

 متوسط از درصد 21 حدود شهرستان این رتبة ددهیم نشان که (19: 1396 ران،یا آمار مرکز) است درصد 41 با برابر

 مراکز از یاریبس و شده ارائه شهرستان سطح در آمار نیا که آنجا از. است کمتر یمل ةگستر در اقامت مدت تیوضع

 ستانشهر ،درواقع. است کمتر مراتببهآن نیز  در اقامت مدت رسدیم نظربه ،دارند یتفعال شهر این از خارج در یاقامت

 سبب امر نیا که استگردشگران  برای یگذرگاه یشهر منزلةبه شتریب باشد، گردشگران اقامت محل آنکه از شیب رشت

 نیا بروز. باشد نیاورده دستبه را متناسب یاقتصاد منافع ،گیالن استان در گردشگران یباال حجم وجود رغمبه شده

 در نیا براساس ،کندمی آشکار رشت شهر در اقامت یبرا را گردشگران اندک لیتما لیدال به پرداختن ضرورت ط،یشرا

 و کشف، شهر این در گردشگران نبودنماندگار در رگذاریتأث مختلف ابعاد ،یانیبن یتئور از استفاده با حاضر پژوهش

 .شودمی ارائه موجود طیشرا با برخورد یبرا ییراهبردها تیدرنها

 کدلین و یرمضان ةمقال جمله از ،است شده انجام یخارج و یداخل ادابع در یمطالعات پژوهش، نیا موضوع با ارتباط در

 در این مقاله ،«سراصومعه شهرستان در گردشگران یماندگار مدت شیافزا بر مؤثر عوامل شناخت» عنوان با( 1389)

و  بوده دوستان و اقوام با دارید و فراغت اوقات ح،یتفر ،سراصومعه به ورود از گردشگران هدف هشده است ک مشخص

 است گردشگران یماندگار مدت با یگردشگر یهاجاذبه شناخت و یمعرف نیب یمعنادار ةرابط دهندةنشان مقاله ةجینت

  (.1389 کدل،ین و یرمضان)

 یماندگار مدت «شهرها در گردشگر یماندگار و جذب در مؤثر عوامل یبررس» عنوان با یامقاله در (1390) یواحد

 نیترمهم ،نور شهر ةیحاش ساحل به یترسدس که است رسیدهبه این نتیجه  و کرده یبررس نور شهر در را گردشگران
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 و یخیتار -یمذهب اماکن ،یجنگل پارک ،وهواآب ،هاجاذبه گرید انیم در .است شهر این به گردشگر جذب عامل

  (.1390 ،یواحد) است بوده گرانگردش یماندگار در عوامل نیترمهم بیترتبه نیز یمحل سنن ورسومآداب

 با «مشهد در یرانیا زائران اقامت مدت یشناختجامعه لیتحل» عنوان با یامقاله در ،(1391) همکاران و زادهفروغ

و  پرداخته مشهد در یرانیا زائران اقامت مـدت یشناختجامعه لیتحل و فیتوص به گراساخت و گراکنش اتینظر از استفاده

 دفعات تعداد ،شهر این با وی ییآشنا زانیم مشهد، تا زائر سکونت محل شهر ةفاصل یرهایمتغ نیب کهاند دریافته

 در نیانشروست زائران نیهمچن دارد، وجود یمیمستق ةرابط شهر این در شاقامت مدت و مشهد به او نیشیپ یسفرها

 یشتریب مدت ،اندپرداخته شهر این در روزانه اسکان برای یکمتر نةیهز سفر از پیش که یکسان و هانیشهرنش با سهیمقا

 و شیافزا را روزانه اقامت یهانهیهز ،سفرانهم تعداد و خانواده ةانیماه درآمد ریمتغ دو ن،یا برعالوه .مانندیم مشهد در

  (.1391 ،همکارانو  زادهفروغ) دهدمی کاهش را یماندگار

 با گلستان استان در گرانگردش نییپا یماندگار بیضر یواکاو» عنوان با یامقاله در (1393) همکاران و ییسقا

 امکانات و هارساختیز کمبود ،را گردشگر یماندگار و جذب در استان یناکارآمد یاصل علل «یعبور گردشگران بر دیتأک

 استان یگردشگر نهیزم در یکاف غاتیتبل و یخدمات دفاتر حیصح تیریمد نبود و ییرایپذ و یاقامت مراکز ،ییربنایز

 یماندگار بیضر در زین سفر یاصل ةزیانگ و همراهان تعداد درآمد، شغل، سن، مانند یشخص عوامل معتقدند و اندانستهد

 بر یمبتن یرقابت یراهبرد ،استان داریپا یگردشگر ةتوسع و یماندگار بیضر شیافزا منظوربه نیهمچن ،است گذارریتأث

و  ییسقا) است شده شنهادیپ یعبور گردشگران جذب و مشهد -تهران یاصل ةجاد ریمس در یگردشگر یهاگلوگاه

  (.1393 ،همکاران

 گروه ةانداز و اقامت مدت طول ریثتأ لیتحل» عنوان با خود ارشد یکارشناس ةنامانیپا در ،(1393) گندمان یلیجل

 مدت طول بر یدارامعن ریتأث ،یشناختتیجمع عوامل که دریافت «اصفهان شهر یداخل یگردشگر مخارج بر گردشگران

 گردشگران گروه ةانداز بر رگذاریعوامل تأث از شغل و التیتحص سطح عوامل، نیا نیب از اما ندارد، گردشگران اقامت

 اقامت مدت طول رد سفر تکرار و اقامت نوع نقل،وحمل ةویش ،هدف یعنی سفر به مربوط عوامل تمام همچنین است،

  .(1393 ،گندمان یلیجل) است گذارریتأث

 به «یداخل گردشگران یماندگار بر مؤثر یاجتماع یاقتصاد عوامل» عنوان با یامقاله در (1395) همکاران و یعیرف

 و مثبت اثرات درآمد و سفر ةلیوس ،سفر ةنحو یرهایمتغ کهاند و دریافته پرداخته مشهد شهر در موضوع نیا یبررس

 (.1395 ،همکارانو  یعیرف) دارد مشهد شهر در زائران و گردشگران یماندگار بر یمعنادار

 : کرد اشاره زیر موارد به توانیم زین یخارج منابع از

 که دریافتند «اتاق یگذارمتیق ةیپا بر اقامت مدت و درآمد تیریمد» عنوان با یامقاله در (2017) همکاران و یاسیر

 با یگذارمتیق نیا قیطر از تا دهندیم شیافزا را خود یهااتاق نرخ گردشگران، اقامت مدت شیافزا با هاهتل رانیمد

  .(Riasi et al 2017) بپردازند کمتری متیق دیبا هاهتل در اقامت شیافزا با گردشگران که کنند مقابله نادرست انتظار نیا

 «وانیتا نانیت شهر یمورد ةمطالع: گردشگران اقامت مدت لیتحل» عنوان با یامقاله در (2017) همکاران و نگیت

 ةمنطق ،یدنید نقاط تنوع ون،یزاسیمدرن تیفیک ،یانسان ةرابط شامل گردشگران اقامت مدت بر اثرگذار عوامل دریافتند

 . (Ting, Lin, Huang, and Yang, 2017) است سن و اقامت

 «یگردشگر ةروزان یهانهیهز و اقامت طول مشترک لیوتحلهیتجز» عنوان با یامقاله در ،(2107) همکاران و ولویآگ

 حاصل که دارد وجود یمثبت ةرابط اقامت محل از خارج در گردشگران یهانهیهز و درآمد نیب که نددیرس جهینت نیا به

 یهانهیهز بر تمرکز ،نیا برعالوه. دارند یتریطوالن اقامت مدت و باال ةروزان ةنیهز که است یپردرآمد گردشگران

 ریسا با ارتباط انیم نیا در البته ،است طتبمر ونقلحمل و رستوران یهانهیهز با آشکار شکلی به یدرآمد یهاگروه

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/888144
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/888144
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 Aguiló, Rosselló, and) کندیم روشن را یقیحقا ،یانهیهز مختلف یهاهگرو در اما ست،ین یقطع یطورکلبه مقوالت

Vila, 2017) . 

 اقامت با یمقصد عنوانبه را لندیتا گردشگران چرا: یسازمیتصم ندیافر یبررس» عنوان با ایهمقال در (2017) اشتون

 اقامت که یگردشگر 36 با منظور نیا یبرا. است پرداخته گردشگران یماندگار ةمقول به «؟کنندیم انتخاب بلندمدت

 از مطالعه نیا در. است شده استفاده هاداده لیوتحلهیتجز یبرا محتوا لیتحل روش از و ،احبهمص اندداشته یطوالن

 پنج شامل ینظر میمفاه که شده استفاده گردشگران مدتیطوالن یماندگار فیتوص یبرا یتیریمد و ینظر میمفاه

 یتیریمد میمفاه و است ییجاهجاب از پس و ییجاهجاب ،یابیارز اطالعات، یجووجست ،ییجاهجاب به ازین احساس ةمرحل

 مقصد، در اقامت مدت از انتظار ن،یشیپ یسفرها ةتجرب ،یدرون زةیانگ از است عبارت فوق مراحل با متناظر نیز

 . (Ashton, 2017) یمحل مردم با یگانگی حس زانیم و مقصد از داشتنانتظار ،مقصد یهایژگیو

 نقش و تیرضا یگریانجیم نقش ،یوفادار و یذهن ریتصو ،یینوگرا» عنوان با یامقاله( 2017) ملهم و یتیالب

 گردشگر 508 پژوهش نیا نمونه ةجامع که اندکرده منتشر «یالمللنیب گردشگران دگاهید: اقامت مدت ةکنندلیتعد

 در را مقصد از یذهن ریتصو و یینوگرا تیاهم پژوهش جینتا. اندبوده یعرب متحده امارات از دکنندهیبازد یالمللنیب

 نشان پژوهش یهاافتهی نیهمچن ،است کرده دییتأ آن به یوفادار و مقصد انتخاب در گرانشگرد یمندتیرضا ینیبشیپ

 افراد اقامت مدت و دارد افراد یذهن ریتصو و یینوگرا نیب رابطه یانجیم عنوانبه یمثبت نقش ،گردشگران تیرضا دهدیم

 .(Albaity and Melhem, 2017)است  همراه ینقش منف با مقصد به یوفادار و یینوگرا نیب رابطه لیتعد در نیز

 لیدلبه نجایا در که دارد وجود یخارج بعد در ژهیوبه اقامت مدت ةنیزم در یعیوس اتیادب ،شودیم مالحظه چنانکه

 از استفاده باها این پژوهش از کیچیه ،شدهانجام مطالعات براساس .شودمی ذکر هاپژوهش نیآخر تنها ،ارائه تیمحدود

 براساس آن جامع نگاه در مقاله نیا ینوآور ،قتیحقدر .است پرداختهن موضوع نیا به جامع صورتبه و یانیبن یتئور

 .است گردشگران کم یماندگار ةدربار شهروندان و متخصصان گردشگران، نظرات

 

 ینظر یمبان

 ستیزطیمح ژهیوبه ،یطیمحستیز مسائل ةربارد ستیزطیمح طرفداران یهابحث حاصل ،یشهر داریپا ةتوسع ةینظر

 ییشناسا به مفهوم نیا است، هشد ارائه یطیمح منابع از تیحما یبرا داریپا توسعه ةینظر دنبالبه و یشهر

 هاتیودمحد نیا در یطراح یهاروش قیتطب و شهرها با ارتباط در یانسان یهاتیفعال یبرا یطیمح یهاتیمحدود

 مؤثر یالگو ،هاسکونتگاه داریپا یالگوچون  مواردی شهر، شکل یداریپاهمچنین  ،(375 :1380 ،یاریز) ستا ازمندین

 منظوربه. (376: همان) کندیم یبررس یشهر ةیناح مراتبسلسله در را شهر و سوخت مصرف ةنیزم در ونقلحمل

 یهاتیفعال از استفاده بر هاآن ةهم باًیتقر که دارد وجود یاریبس یراهبردها و شنهادهایپ ،یشهر داریپا ةتوسع به یابیدست

 یهاتیفعال گسترش جمله از ،دارند دیتأک ندهیآ یهانسل با ارتباط در شهرها در یمنف پیامدهای حداقل با شدهکنترل

. شودیم ادی یشهر یگردشگر عنوان با آن از که دارند گردشگر جذب یباال توان که ییشهرها در یگردشگر با مرتبط

 Ashworth and) رودیم شماربه جهان سراسر در یگردشگر از مهم اریبس یشکل یشهر یگردشگر نوع نیا است گفتنی

Page, 2011: 1) 

 ایدهیپد منزلةبه را مبحث این دارد یسع که است یگردشگر از یاشاخه یشهر یگردشگر ،آنچه بیان شد براساس

 موحد،) کند یبررس یشهر ةتوسع و( یاقتصاد و یفرهنگ و یاسیس یاجتماع ،یکالبد) یشهر راتییتغ در مؤثر و مهم

1386: 1.) 
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 درواقع ،بود اعتنایب آن هب توانیمن که است یمیمفاه نیترمهم از یشهر یزیربرنامه در یداریپا ةمقول ،امروزه

. بپذیرند را آن یشهر نظرانصاحب تا بگذرد داریپا ةتوسع مفهوم یصاف از دیبا شهر در یموضوع هر گفت توانیم

 ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع مختلف ابعاد با یریدرگ به توجه با یحت و ستین مستثنا امر نیا از زین یشهر یگردشگر

 . است یاساس یتوجه ازمندین شهرها در... و یطیمح

 یهاروش و استیس زیتجو اصول، از یامجموعه دادننشان یبرا داریپا یگردشگر اصطالحذکر است که  شایان

 ،یعیطب یهایژگیو رینظ) مقصد محل یطیمحستیز منابع یگردشگر ةتوسع ریمس در تا است شده دجایا تیریمد

 با داریپا یشهر یگردشگر که است شده سبب مهم نیا. (Hunter, 1997: 857) شود محافظت( یفرهنگ و شدهساخته

 ـتیهو از ینمـاد را یگردشگرنوع  این تیریمد توانیم رونیا از ؛باشد مرتبط مربوط مطالعات در یعیوس اتیادب

 به یگردشگر یمنف پیامدهای آن، یپ در که (36: 1390 ،یصفرآباد و ییتقوا) آورد شماربه یانسان و یعیطب ،یفرهنگـ

 . دیرس خواهد ممکن حداقل

 . است شده بیان داریپا یشگردگر تحقق در مهم کردیرو سه درادامه

 صورت کـیژکولوا و یداـقتصا ،یاسیس بستر در یداریپا آن در که است نگرجانبههمه دکریرو نخست کردیرو

 آن موازاتبه و نزبایم ةجامع ان،شگردگر یکنون تاجایحتا رفع بهکه  است نگرندهیآ کردیرو دوم کردیرو. ردیگیم

 ،گرامساوات کردیرو یعنی سوم کردیرو در. کندمی توجه ندگانیآ یابر برابر یهافرصت حفظ و ستیزطیمح از محافظت

 یهیبد (.142: 1386 ،ییتوال) شودیم دیتأک منابع و هاداده ت،مکاناا از دهستفاا در ینسلافر و یلـنسدرون واتاـمس به

 دارند وجود ییهامشوق ارتباط نیا در .شودیم آغاز مقصد به گردشگران ورود با آن پیامدهای و یگردشگر ندیافر است

 ای یسکونتگاه از اعم یمختلف مقاصد گردشگران ،درواقع. کنندمی رهنمون یخاص مقصد سمت به را گردشگران که

 یلیدال به ای (49: 1388 ،یدیرش و ینیحس پوراحمد، فرد، یشعبان) دیزدبا و غتارف اوقات گذران یبرا را یسکونتگاهریغ

 منظوربه را یمختلف مقاصد شاید خود یازهاین به توجه با ،نیا براساس. نندیگزیبرم... و شغل درمان، رینظ گرید

 گفت باید البته ،باشد مقصد ةجامع یانسان و یعیطب یهایژگیو به توجه بااست  ممکن که دننیبرگز یگردشگر

 گردشگران یشخص لیدال و هایژگیو از موارد از یاریبس در و ستین ارتباط در مقصد ةجامع با صرفاً ،یانسان یهایژگیو

 .کرد ادی... و کار ،یماریب لیدلبه سفر رینظ یگرید موارد از توانیم آنان یخصش قیعال کنار در که است برگرفته

 داریپا ةتوسع یبرا یگردشگر راتیتأث از ساکنان ادراکاتیابیم که درمی یگردشگر ةنیزم در موجود اتیادبتوجه به  با

 داشتن کنار در گردشگران ورود (Nunkoo and Ramkissoon, 2010: 38) است مهم زبانیم ةجامع نگرش در یگردشگر

 یهاگروه در هاچالش نیا. است تعمق و تفکر ازمندین که کندیم جادیا زین را ییهاچالش ،مقصد ةجامع یبرا ییایمزا

 رفتاربرای مثال،  ؛کرد اشاره یاجتماع مختلف یهایناهنجار بروز به توانیم هاآن ةجمل از که شوندمی یبررس یمختلف

 حال در مورد نیا که آورد دخواه وجودبه را یوانفرا یطیمحستیز یهایآلودگ ،داریپا یگردشگر با گردشگراننامتناسب 

 یهافرهنگ با مختلف افراد ورود همچنین ،رودیم شماربه النیگ استان در موجود یهاچالش نیترمهم از یکی حاضر

 . کندیم جادیا جامعه دو هر یبرا را یمشکالت موارد یبرخ در متفاوت

این میان  از آنچه د؛دار وجود داریپا یگردشگر ریمس در یگرید مهم فراوان یهالشچابر آنچه گفته شد،  افزون

 موقت ونتسک و اقامت یبرا یمحل عنوانبه نه یگردشگر مقاصد در واقع یشهرها که است این ابدییم بارز ینمود

 یمنف پیامدهای فقط درواقع ،شودیم یشهر یهاکرانهپس دیعا آن منافع شتریب و است آنان گذر محل بلکه شگران،گرد

 یگردشگر با مرتبط مباحث امروزه. دارد نام «گردشگران یماندگار عدم» ندیافر نیا که ابدییم نمود یشهر ةجامع در آن

 کهیدرحال ؛(14: 1394 ،همکارانو  یکالنتر) دارد یادیز تیاهم یشهردار و شهر یبرا داریپا ییدرآمدزا واسطهبه یشهر

 Nunkoo) است شده شناخته یخوببه یمحل مردم یبرا متعدد یایمزا جادیا و شهرها یاقتصاد ةتوسع در یگردشگر نقش

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=99950
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=1041
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=1041
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=99952
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=99952
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and Ramkissoon, 2010: 38)، آشکار طوربه ها،آن زیاد جمعیت رغمبه گردشگران یماندگار اندک میل ای نداشتنلیتما 

 و رانیمد یاقتصاد ةزیانگ یعنی ،زهیانگ نیترمهم زیرا ؛کشدیم چالش به یشهر یگردشگر یبرا را یداریپا مفهوم

 یمنف پیامدهای تحمل یبرا را مردم امید و ،شهرها در یگردشگر خدمات شیافزا در یگذارهیسرما یبرا را شهروندان

 یداریپا هرچند نیا براساس ،کندیم لیتبد شهروندان و شهر یبرا داریناپا یمفهوم به را آن و بردمی نیب از یگردشگر

-197: 1385 ،یزدی یپاپل) است مدآدر و اشتغال سطح شیافزا موجب ،یگردشگر استمرار از حاصل یگردشگر بازار

 داشته شهر در چشمگیری یماندگار بیضر ،مقصد به ورود از پس گردشگران که شودیم محقق یزمان امر نیا (196

 ةنیهز بر رگذاریتأث عوامل نیترمهم از یکی ،کنندیم یسپر منطقه کی در گردشگران که اییزمان ةدور ،درواقع. باشند

 (Archer and Shea, 1975: 8) دارد منطقه اقتصاد در مهمی یامدهایپ ،شاناقامت مدت در یدگرگون و هاستآن یکل

 حاضر حال در .(Barros and Machado, 2010: 692) ستتقاضا یبرا یدیکل یریمتغ اقامت مدت ،نیا براساس

 ,Thrane) دیآیم ارشمبه یگردشگر بستر در یمطالعات جیرا یهاعرصه از یکی گردشگران اقامت مدت یبرا یسازمدل

 از اقامت مدت. است گسترش حال در -هشدیبررس ترشیپ چنانکه -است افتهی هک یتیاهم به توجه با و (1352 :2016

 با آن یتقاضا که ییهاتیفعال و خدمات ةهم و فرد فراغت اوقات یبرا هشد صرف زمانمدت عنوانبه ،گرید یاهیزاو

 اقامت. (Adongo, Badu-Baiden, and Boakye, 2017: 66) است شده یسازمفهوم آمده، وجود به مقصد از دیبازد هدف

 صدامق ةهم یبرا مهم یریمتغ به ،یگردشگر یهاتیفعال از برآمده یکل درآمد با مثبت ارتباط به توجه با مدتیطوالن

 رفتار و تیفعال بر اقامت مدتاین بین،  در. (Barros, Butler, and Correia, 2010: 13) است شده لیتبد یگردشگر

 در شدهصرف زمان به ،یمحل ساکنان و هاآن نیب و گردشگران انیم یاجتماع تعامالت و شتهدا میمستق ریتأث گردشگران

 نرخ و درآمد یعنی یاقتصاد یرهایمتغ ،نیا برعالوه. (Nicolau, Zach, and Tussyadiah, 2016: 2) استوابسته  مقصد

 به ثابت ینسب متیق با درآمد شیافزا ،یاقتصاد یهاهینظر به توجه بااست.  گذارریتأث اقامت مدت بر زین التیتعط

مطرح  اریبس یهایتئور از یکی .(Alegre and Pou, 2006: 1344) شودیممنجر  یگردشگر خدمات یبرا تقاضا شیافزا

 6619 سال در 2النکاستر که هینظر نیا. تاس 1کنندهمصرف رفتار یاقتصاد یتئور ،گردشگران اقامت مدت اتیادب در

 شدهمصرف دیمف یکاالها یهایژگیو نقش براساس را مصرف ،(Barros and Machado, 2010: 696) است داده توسعه

  .(Barros et al 2010: 14) کندمی حیتشر کنندهمصرف یبرا

 کاال ینوع را اقامت مدت و کندمی دیتأک کاال متیق ةکنندنییتع عوامل بر ،کنندهمصرف ةینظرذکر است که  شایان

 کندیم نهیهز خود اقامت مدت در یو که یمبلغ و گردشگر درآمد زانیم به آن یبرا تقاضا زانیم که ردیگیم نظردر

 که است نیا کنندهمصرف رفتار یاقتصاد یتئور فرضاین بین،  در .(12: 1395 رهنما، و پارساپور ،یعیرف) است وابسته

 تیمحدود به توجه با شخص و ستروهروب افراد سود افزایش یبرا یشخص اهداف با ،مصرف منظوربه یریگمیتصم

 .(Barros et al 2010: 14) کندیم یریگمیتصم درآمد و هامتیق براساس بودجه،

 به وابسته عوامل و گردشگران به وابسته عوامل ةدست دو در مقصد در گردشگران یماندگار زانیماست  گفتنی

 عوامل کهیطوربه ؛شودمی یبررس یانسان و یعیطب یهایژگیو ةدست دو در گردشگران ورود یهامشوق مانند و ،مقصد

 ،یشخص قیعال رینظ گردشگران اتیخصوص نیا درواقع پذیرد،می تأثیر آنان یانسان یهایژگیو زا گردشگران به وابسته

 شهروندان و یشهر رانیمد است مسلم. کندیم جابیا مقصد در هاآن یماندگار به یاندک لیتما... و جنس سن،

 در موجود مشکالت و کمبودها با میمستق طوربه مقصد به وابسته عوامل اما ،باشند فعال چندان نهیزم نیا در ندتوانیمن

 عوامل با که یانسان بخش ژهیوبه ،طلبدیم را یاصالح یهاتیفعال یانسان و یعیطب ةحوز دو هر در و است مرتبط آن

                                                                                                                                                            
1. The Theory of Consumer Behavior 

2. Lancaster 
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 یامدهایپ کنار در اقامت مدت ،گرید عبارت به ؛است ریدرگ یاسیس و یتیریمد ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع مختلف

 :Nicolau et al 2016) دارد یگردشگر مقصد یبرا یاسیس مهم مفهوم خود مختلف یستیز طیمح و یاجتماع ،یاقتصاد

 یراهکارها و شوند مندبهره آورندیم دستبه گردشگران اقامت مدت از که یکامل درک از ندتوانیم رانیمد زیرا ؛(2

 یبرا دیبا زبانیم ةجامع ،نیا براساس (Santos, 2016: 1367-1368) دهند ارائه موردنظر اهداف یابیدست یبرا را یکارآمد

 ها،آن ییشناسا بدون موجود یکمبودها رفع است یهیبد. بکندتالش خود را  تینها هاجاذبه شیافزا و کمبودها کاهش

. دارد اهمیت اریبس هاآن ییشناسا یبرا اسبمن روش انتخاب نیبنابرا ؛بود خواهد رممکنیغ آن یانهیزم عوامل ژهیوبه

 اندک لیتما عوامل توانیم آن از استفاده با که است یانیبن یتئور از استفاده منظور، نیا یبرا هاروش نیترمهم از یکی

 و ،فراهم را یشهر داریپا یدشگرگر ةنیزم موجود، مشکالت کاهش ای حذف با سپس ختشنا شهر در را یگردشگر

 .کرد فعال را یشهر داریپا ةتوسع عوامل نیترمهم از یکی تیدرنها

 

 مطالعه مورد ةمحدود

و  ،یطول شرق ةقیدق 36درجه و  49در  که است رانیدر شمال ا النیرشت از توابع استان گ شهر ،مطالعه مورد ةمحدود

 639 و هزار 951 شهر اینت ی، جمع1390سال  یرسم یسرشمار براساس .دارد قرار یعرض شمال ةقیدق 16و  درجه 37

شهر در سال  نیطرح جامع ا براساسنیز  آن یاستحفاظ ةمحدوداست.  بوده 54هزار و  204آن  خانوارهایتعداد  و ،نفر

 ماتیتقس مطالعه مورد ةمحدود 2 شکل در. (9: 1386 کاوش، طرح مشاور نا)مهندس است هکتار 188هزار و  16، 1386

 .شودمی دادهنشان  یکشور

 
 استان و كشور یاسیس ماتیتقس در مطالعه مورد محدودة تیموقع نقشة. 2 شکل

 

 پژوهش روش

بعد روش  از و ردیگیقرار م 2یفیک قاتیدر گروه تحق 1میپارادا نظر و از یکاربرد -یاتوسعه هدف، نظر از حاضر پژوهش

و  یدآورمند گرصورت نظامپژوهش به ندیفرا یاست که در ط ییهاداده از یانیبن یتئور این ،بردمیبهره  یانیبن یاز تئور

 یتئور انیم یاست. تفاوت اساس دهیبلکه هدف درک پد ست،یمؤثر ن میتعم ةبرگرفت تیروش، قابل نیاند. در اشده لیتحل

                                                                                                                                                            
1. Paradigm 

2. Qualitive research 



  43 در شهر رشت یبه ماندگار اندک گردشگران لیتما لیدال یواكاو

 

 (.111: 1376 دنز،یاست )گ هینظر نیتکو برراهبرد  نیا دیتأک یفیپژوهش ک یهاروش ری( با سایانهیزم ةی)نظر یانیبن

شود یمگردشگران در شهر رشت  ماندگارنبودنسبب  که است یعواملاز  یروشن ریبه تصو یپژوهش، دسترس نیاهدف 

 ،پژوهشة محدود .استفاده شد 1یانیبن یمهم از روش تئور نیبه ا یدسترس منظوربه بنابراین، ؛(یمفهوم مدل قالب در)

 :از است بارتع قیتحق نیدر ا موردمطالعه جامعه .استشهر رشت 

تا  هاآناز  کیهر با قیعم یهامصاحبهو  شدند انتخاب 2یبرف گلولة روش زا استفاده با کهشهر رشت  شهروندان. 1

  .ادامه یافت 3کیتئور اشباعة نقط

 ؛(رهیغ و استان یفرهنگ راثیم زمانسا ناخصصمت دانشگاه، استادان) یگردشگرمرتبط با بخش  نامتخصص دسته. 2

  .استان از خارجداخل و  گردشگران .3

 43 تعداد به که هگرفت صورت یبرف ةگلول فنبا استفاده از  و هدفمند کامالً صورتبه یریگنمونه روشاست  گفتنی

 6میمستق ةو مشاهد 5متمرکز یهامصاحبه ،4قیعم یهامصاحبهز اطالعات ا یآورجمع منظوربه. است هشد نیینفر تع

 .است هشد استفاده

 

 هاافتهیو  بحث

 ییدئویو ینوارها لیو تحل یبه بررس ،مطالعه مورد ةاطالعات از جامع یآورجمعاز  پس پژوهش،بخش از  نیا ةادام در

و  ،حذف قیو بدون ارتباط با موضوع تحق زائدنکات اضافه،  ،بهبار مرور، موارد مشا نیپرداخته شد. پس از چند شدهضبط

 .است هآمد ستدبه شده، آورده 2در جدول  هاآن فهرستکه  7میدر قالب کد و مفاه یدیکل یهاهیگو

 

 8باز یكدگذار

 صیآن را تشخ یندهایافر و ،لیلرا تح هاداده 9باز، خط به خط یکدگذار ستمیس یریکارگبهمرحله، محقق با  نیا در

باز، جمالت  یانجام کدگذار ی. در پژوهش حاضر برادوشمیکد داده  کیجداگانه  صورتبههر جمله  بهسپس  دهد،می

آورده شده  1حاصل از آن در جدول  جینتا که هشد داده T 12 و P10، E 11با عالمت ییکدها هرکداماستخراج و به  یاصل

 مربوط .استگردشگران  به T یکدها ونظرات متخصصان  به E یکدها ،مردم نظر به ،P یهاکد است.
 

 كدگذاری باز(پژوهش )های حاصل از سازی داده. مفهوم1جدول 

 یبرا یشهر یناخوانا یورود ،(T1) گردشگران با شهروندان نامناسب برخورد ،(E1) رشت یشهر یهاجاذبه ةدربار اندک غاتیتبل
 نامناسب منظر ،(E3) شهر یورود یمباد در ییگومداخوش و استقبال یتابلوها کمبود ،(T2) شهر در راهنما یتابلوها نبود ،(E2) گردشگران

 ازیموردن مشاغل نداشتن یدهسازمان ،(E5) هایخروج و هایورود در ناسازگار مشاغل وجود ،(E4) هایخروج و یهایورود در یشهر

                                                                                                                                                            
1. Grounded Theory 

2. Snow Ball 

3. Theoritica Saturation 

4.Deep Interview 

5. Focus Group 

6. Direct Observation 

7. Concept 

8. Open Coding 

9. Line by Line 

10. people 

11.Expert 

12.Tourists 
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 كدگذاری باز(پژوهش )های حاصل از سازی داده. مفهوم1جدول 

 یهاشیهما و نارهایسم ها،شگاهینما نشدنبرگزار ،(E7) گردشگران از ییرایپذ و استقبال یواحدها و دفاتر نبود ،(E6) شهر در گردشگر
 به گردشگران دشوار یدسترس ،(P1) شهر یاصل یهایورود در ژهیوهب در نیسنگ کیتراف وجود ،(E8) شهر یمعرف یبرا یتخصص

 در یانزل ةپرجاذب شهر وجود ،(E10) رشت به ورود از شیپ شرق در جانیاله یقو یگردشگر یهاجاذبه وجود ،(E9) یشهر یهاجاذبه
 یهاجاذبه ساخت یبرا یزیربرنامه نداشتن ،(T4) رشت شهر یکینزد در شتریب یگردشگر یهاجاذبه با فومن شهر وجود ،(T3) غرب

 اقامت یباال یهانهیهز ،(E12) گردشگران با دبرخور یبرا ییرایپذ یخصوص یهابخش آموزش نبود ،(E11) شهر در یمصنوع یگردشگر
 در یگردشگر انیراهنما نبود ،(P2) شهر در تیفیباک یاقامت یواحدها با ییآشنا ،(T6) رهایپذمهمان نییپا تیفیک ،(T5) شهر یهاهتل در
 شهروندان و گردشگران از یاریبس نبودن آگاه ،(E14) هاجاذبه اطراف در خودروها پارک یفضا نبود ،(E13) یشهر یهاجاذبه از یاریبس

 زدنچادر یبرا ییفضاها کمبود ،(P4) پرسشگر گردشگران یراهنما یبرا شهروندان نیب اقیاشت نبود ،(P3) یشهر یهاجاذبه از رشت شهر
 ورود زمان در یشهر یهاابانیخ محدود شیگنجا ،(T8) گردشگران ةمراجع فصول در رشت شهر در دیشد کیتراف ،(T7) شب در

 یکی ،یانزل ربند شهر نسبتبه ایدر از یدور ،(P6) یانزل با سهیمقا در تابستان فصل در رشت شهر ترگرم نسبت به یهوا ،(P5) گردشگران
 ةنیزم در شهروندان یبرخ سوءاستفاده ،(E15) گردشگران به شدهارائه خدمات یگران ،(T9) استان یگردشگر یهاجاذبه نیترمهم از
 یدنید یهاانمک از یبرخ بودننامناسب ،(E16) شهر یدنید مراکز یبرخ خدمات کمبود ،(P7) گردشگران از معمول از باالتر ةنیهز افتیدر

 فصول در وآمدرفت یبرا شهر داخل یهاراه بودننامناسب ،(P8) رشت شهر در نگیپارک دیشد کمبود ،(E17) مراجعه یراحت ازنظر شهر
 رشت شهر یمرکز بازار در یگردشگر یهاجاذبه کاهش ،(E19) یفرهنگ مراکز از دارید یبرا گردشگران کم اقیاشت ،(E18) یگردشگر

(E20)، رشت شهر یدستعیصنا به وابسته مشاغل ةادام به جوانان ةعالق کاهش (P9)، رشت شهر یگردشگر بخش در اندک یگذارهیسرما 
(E21)، ترارزان یاقامت امکانات با رشت شهر به کینزد یروستاها وجود (E22)، رشت شهر یجابه یانزل شهر در اقامت به مسافران حیترج 
(T10)، یگردرشت یبرا یزیربرنامه و یبرگزار بر یگردشگر یهاآژانس شتننداتمرکز (E23)، توان شیافزا و خودرو روزافزون تیمالک 

 کینزد ةفاصل ،(E25) یشهر یگردشگر یجابه عتیطب یگردشگر به شتریب لیتما ،(E24) مکان کی در یماندگار یجابه حرکت
 یایمزا از یمحل نمسئوال اندک یآگاه ،(P10) یکمربند ةجاد وجود ،(E26) ریمس رد ماندن ةدغدغ نبود و گریکدی به هاسکونتگاه
 با ارتباط در یگردشگر سازمان کم تیفعال ،(P11) گردشگران نامناسب یرفتارها از شهروندان نیب در یتینارضا وجود ،(E27) یگردشگر
 رمعقولیغ یپراکندگ ،(E29) رشت شهر سطح در مسافر یهاهخان عنوان تحت نیمع یهااقامتگاه کمبود ،(E28) گردشگران یماندگار

 افراد توسط اقامت یبرا گردشگر جذب یررسمیغ بازار وجود ،(E30) رشت شهر سطح در یگردشگر سازمان دییتأ مورد مسافر یهاخانه
(E31)، گردشگران مجدد ةمراجع یبرا هااقامتگاه داریناپا یرفتارها (E32)، شهر در گردشگران نزدچادر از یریجلوگ (T11)، کمبود 

 یراهنما یروین کمبود ،(T13) یشهر شلوغ مناطق در هاکمپ یبرخ گرفتنقرار ،(T12) مسافران زدنچادر و اقامت یبرا ارزان یهاکمپ
 در مردم یزندگ ةویش رییتغ ،(E34) هاآن یتینارضا جهیدرنت و هااقامتگاه کارگران کم درآمد ،(E33) یگردشگر اوج زمان در گردشگران

 گرید یشهرها با مقایسه در شهر متفاوت اندازچشم کاهش ،(E35) شهر در پیت ةنقش با ییوسازهاساخت به آوردنیرو ،(P12) رشت
(E36)، گردشگران مبدأ یشهرها با شهر یاقامت مراکز نیب ریچشمگ یهاتفاوت نبود (E37)، یسو از کشور شمال محورعتیطب یمعرف 

 یبرا یمتول یهاسازمان کم کوشش ،(E39) گردشگران ماندگاری عدم لیدال یبررس یبرا یاساس یهاپژوهش نبود ،(E38) هارسانه
 به رشت شهر در سبز یفضا دیشد کمبود ،(E40) رشت شهر در گردشگران مبدأ با همسان یزندگ وجود ،(P13) شهر مشکالت کاهش
 به اندک توجه ،(T15... )و یآب یهاپارک رینظ یمصنوع یحیتفر یفضاها دیشد کمبود ،(T14) النیگ سرسبز استان گرفتن قرار نسبت

 لزوم به یتوجهبی ،(E41) یشهر فولکلور یهاجاذبه یارتقا بر نداشتنتمرکز ،(T16) گردشگران قیعال با متناسب یشهر جذاب مبلمان
 یفضا جادیا از یریجلوگ منظوربه یشهر یفضا در ساالنه راتییتغ به یتوجهکم ،(E42) گردشگران یبرا یشهر یضاف در ینیآفرتنوع
 ،(T17) هاآن به یدسترس ةنحو و شهر یهاجاذبه یمعرف( یکیالکترون و یکاغذ) تیفیباک یهانقشه نبود ،(E43) گردشگران یبرا یتکرار
 شهر یسنت یبازارها در فیضع یهارساختیز وجود ،(P14) فروشانیماه بازارخارج از شهر، مانند  به ریپذگردشگر یزارهابا شدنخارج

(P15)، شهر در فراوان یبصر یهایآلودگ وجود (E44)، هاتاالب و هارودخانه مانند گردشگر جذاب یهالیپتانس به یتوجهکم (E45)، کم
 مرقد وجود به توجه با شهر یارتیز بعد به یتوجهکم ،(T19) شهر در شبانه ةسرزند یفضا نبود ،(T18) شهر در یمحل یهالباس به یتوجه

 به یتوجهبی ،(P16) یمحل یقیموس یهاکنسرت یبرگزار به یتوجهکم ،(E46))ع(  رضا امام خواهر به معروف( س) یاخر فاطمه حضرت
 مشکالت وجود ،(T20) زن گردشگران یبرا مناسب یفضاها جادیا به یتوجهکم ،(E47) یشهر زیانگجانیه و انهیماجراجو یگردشگر

 شهر از خارج سالم چنداننه یررسمیغ یفضاها به زن گردشگران آوردنیرو ،(T21) شهر در اقامت منظوربه زن گردشگران یبرا یقانون
(T22)، شهر در مسافر ةخان اندک تعداد وجود (T23)، شهر در یفرهنگ راثیم سازمان یسو از مسافر ةخان گسترش به اندک توجه (E48)، 

 ،(E49( )نسازما اطراف ةمحدود و ارشاد ابانیخ) شهر از بخش کی در استان یفرهنگ راثیم سازمان دییتأ مورد مسافر یهاخانه تجمع
 اقامت یایمزا از شهروندان اندک یآگاه ،(E50) شهر از خارج یاقامت اماکنمقایسه با  در شهر داخل مسافر یهاخانه اندک یدهخدمات

 و یدولت ینهادها فیتکال و فیوظا نبودنمشخص ،(E52) شهر در یسنت یهاجشنواره یبرگزار به یتوجهکم ،(E51) شهر در گردشگران
 از نکردناستفاده ،(E54) خوراک خالق شهر ؛رشت شهر یمعرف لیپتانس از استفاده به یتوجهکم ،(E53) یگردشگر ةدربار یعموم
 فصول رد یگردشگر با مرتبط یهاسازمان نیب یابرنامه یناهماهنگ ،(E55) یگردشگر مطالعات ةنیزم در النیگ دانشگاه یهاتیظرف

 یگردرشت یتورها نبود ،(E57( )استان از خارج یورود یتورها یبرا برنامه) رشت شهر یبرا یگردشگر یتورها نبود ،(E56) یگردشگر
 توجه ،(E59) استان یمایصداوس در رشت یگردشگر ةمقول به اندک توجه ،(E58( )یشهر گردشگران) ربطیذ یهاسازمان تیحما با

 یابیبازار یبرا یزیربرنامه نبود ،(E59) یعیطب یهاجاذبه مقابل در رشت یفرهنگ راثیم یهاجاذبه یبرا غاتیتبل ةمقول به اندک
 مجهز یهامارستانیب و مناسب میاقل به توجه با سالمت یگردشگر تیظرف از نکردناستفاده ،(E60) گردشگران جذب منظوربه یگردشگر

 ةادام
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 كدگذاری باز(پژوهش )های حاصل از سازی داده. مفهوم1جدول 

(E61)، گردشگر جذب یبرا آن یهاتیظرف و یشهر یجنگلدار به یهتوجبی (E62)، آن یرو غاتیتبل و )برندسازی به یتوجهبی 
 (.E63( )غذا خالق شهر: رشت مثالبرای)

 

 یمحور یكدگذار

 هاآناز  کیهر ارتباط که است ییهاطبقهریل زو هر طبقه شام دابییمتوسعه  شدهلیتشک 1طبقات یمحور یکدگذار در

 وندیپ باز یکدگذارتا بعد از  شوندیم سهیمستمر با هم مقا یندیدر فرا هاداده ،یمحور یکدگذار در. شودیممشخص  زین

. محقق هاستداده یدائم ةسیمقا یمحور یکدگذارة مرحلة الزمتوجه داشت که  باید. شودمشخص  هامقوله نیب

و  آوردیدرمکه با هم تناسب دارند  ییهاخوشه صورتبه را هاآن کند،می سهیمقا گریکدیشده را با  یکدگذار یهاداده

که  یاهیاول یهادستهو  کدهامرحله  نیدر ا ،(129 :1386 ،یباقرحاج بی)اد دهدیمطبقه قرار  کیمشابه را در  یکدها

 دیجد میبا مفاه یطبقات و ،مشخص هاطبقهخرده نیارتباط ب و مشابه موارد ادغام با بود شده جادیباز ا یدر کدگذار

 آورده شده است. 2آن در جدول  جینتا که شودیم لیتشک

 

 كدگذاری محوری میمفاهطبقات حاصل از . طبقات گسترده و خرده2ول جد

 و كد مرتبط طبقاتخرده گسترده طبقات

 غاتیتبل

 یتخصص یهاشیهما و نارهایسم ها،شگاهینما نشدنبرگزار ،(E1) رشت یشهر یهاجاذبه ةدربار اندک غاتیتبل
 ةمقول به اندک توجه ،(E59) استان یمایصداوس در رشت یگردشگر ةمقول به اندک توجه ،(E8) شهر یمعرف یبرا
 کشور شمال محورعتیطب یمعرف ،(E59) یعیطب یهاجاذبه مقابل در رشت یفرهنگ راثیم یهاجاذبه یبرا غاتیتبل
 (.P3) یشهر یهاجاذبه از رشت شهروندان و گردشگران از یاریبس نبودنآگاه ،(E38) هارسانه یسو از

 ییرایپذ و استقبال

 ،(E7) گردشگران از ییرایپذ و استقبال یواحدها و دفترها نبود ،(T1) گردشگران با شهروندان نامناسب برخورد
 یبرا ییرایپذ یخصوص یهابخش ندیدنآموزش ،(P4) پرسشگر گردشگران یراهنما به شهروندان نبودنمشتاق
 (.E12) گردشگران با برخورد

 ییراهنما یتابلوها
 و استقبال یتابلوها کمبود ،(T2) شهر در راهنما یتابلوها نبود ،(E2) گردشگران یبرا یشهر یناخوانا یورود
 (.E3) شهر یورود یمباد در ییگومداخوش

 یهایورود
 نامناسب

 (.E5) هایخروج و هایورود در سازگارنا مشاغل وجود ،(E4) هایخروج و هایورود در یشهر نامناسب منظر

 نامناسب یدسترس
 ازنظر شهر یدنید یهامکان یبرخ بودننامناسب ،(P1) یاصل یهایورود در ژهیوبه ،شهر در نیسنگ کیتراف وجود
 (.E9) یشهر یهاجاذبه به گردشگران دشوار یدسترس ،(E17) همراجع

 یمقصدها وجود
 بیرق

 غرب در یانزل ةپرجاذب شهر وجود ،(E10) رشت به ورود از شیپ شرق در جانیاله یقو یگردشگر یهاجاذبه وجود
(T3)، رشت یکینزد در شتریب یگردشگر یهاجاذبه با فومن شهر وجود (T4)، با رشت به کینزد یروستاها وجود 

 (.T10) رشت یجابه یانزل در اقامت به مسافران حیترج ،(E22) ترارزان یاقامت امکانات

 مراکز تیوضع
 یاقامت

 یاقامت یواحدها با نبودنآشنا ،(T6) رهایپذمهمان نییپا تیفیک ،(T5) شهر یهاهتل در اقامت یباال یهانهیهز
 (.E34) هاآن یتینارضا جهیدرنت و هااقامتگاه کارگران کم درآمد ،(P2) شهر در تیفیباک

 مشکالت
 یراهنماها
 یگردشگر

 اوج زمان در گردشگران یراهنما یروین کمبود ،(E13) یشهر یهاجاذبه از یاریبس در یگردشگر انیراهنما نبود
 (.E33) یگردشگر

 یشهر کیتراف
 ورود زمان در یشهر یهاابانیخ محدود شیگنجا ،(T8) گردشگران ةمراجع فصول در رشت در دیشد کیتراف

 (.E18) یگردشگر فصول در وآمدرفت یبرا شهر داخل یهاراه بودننامناسب ،(P5) گردشگران

 تیموقع

 از یکی ،یانزلبندر با مقایسه در ایدر از یدور ،(P6) یانزل با سهیمقا در تابستان فصل در رشت ترگرم نسبتبه یهوا
 ریمس در ماندن ةدغدغ نبود و گریکدی به هاکونتگاهس کینزد ةفاصل ،(T9) استان یگردشگر یهاجاذبه نیترمهم

(E26.) 

 از معمول از باالتر ةنیهز افتیدر در شهروندان یبرخ سوءاستفاده ،(E15) گردشگران به شدهارائه خدمات یگران خدمات ةنیهز

                                                                                                                                                            
1. Categories  
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 كدگذاری محوری میمفاهطبقات حاصل از . طبقات گسترده و خرده2ول جد

 و كد مرتبط طبقاتخرده گسترده طبقات

 (.P7) گردشگران

 یدهسازمان
 خدمات

 (.E6) شهر در گردشگر ازیموردن مشاغل نکردنیدهسازمان ،(E16) شهر یدنید مراکز یبرخ خدمات کمبود

 (.P8) رشت شهر در نگیپارک دیشد کمبود ،(E14) هاجاذبه اطراف در خودروها پارک یفضا نبود نگیپارک کمبود

 گردشگران رفتار
 گردشگران نامناسب یرفتارها از شهروندان یتینارضا ،(E19) یفرهنگ مراکز از دارید یبرا گردشگران کم اقیاشت

(P11)، یشهر یگردشگر یجابه عتیطب یگردشگر به شتریب لیتما (E25.) 

 یزندگ وةیش رییتغ
 شهر در مردم یزندگ ةویش رییتغ ،(P9) رشت شهر یدستعیصنا به وابسته مشاغل ةادام به جوانان ةعالق کاهش
 (.E24) مکان کی در یماندگار یجابه حرکت توان شیافزا و وخودر روزافزون تیمالک ،(P12) رشت

 تیریمد

 با مرتبط یهاسازمان نیب یابرنامه یناهماهنگ ،(E27) یگردشگر یایمزا از یمحل نمسئوال اندک یآگاه
 ةدربار یعموم و یدولت ینهادها فیتکال و فیوظا نبودنمشخص ،(E56) یگردشگر فصول در یگردشگر
 در یگردشگر سازمان کم تیفعال ،(E21) رشت شهر یگردشگر بخش در اندک یگذارهیسرما ،(E53) یگردشگر

 (.P13) شهر مشکالت کاهش یبرا یمتول یهاسازمان کم کوشش ،(E28) گردشگران یماندگار با ارتباط

خانه مشکالت
 مسافرها

 در یفرهنگ راثیم سازمان یسو از مسافرخانه گسترش به اندک توجه ،(T23) شهر در مسافرخانه اندک تعداد وجود
 و ارشاد ابانیخ) شهر از بخش کی در استان یفرهنگ راثیم سازمان دییتأ مورد مسافر یهاخانه تجمع ،(E48) شهر

 از خارج یاقامت اماکن با مقایسه در شهر داخل مسافر یهاخانه اندک یدهخدمات ،(E49( )سازمان اطراف ةمحدود
 یپراکندگ ،(E29) رشت شهر سطح در مسافر یهاخانه عنوان تحت نیمع یهااقامتگاه کمبود ،(E50) شهر

 جذب یررسمیغ بازار وجود ،(E30) رشت شهر سطح در یگردشگر سازمان دییتأ مورد مسافر یهاخانه رمعقولیغ
 (.E32) گردشگران مجدد ةمراجع یبرا هااقامتگاه داریناپا یرفتارها ،(E31) افراد توسط اقامت یبرا گردشگر

 زدنچادر مشکالت
 نگیکمپ و

 ،(T12) مسافران زدنچادر و اقامت یبرا ارزان یهاکمپ کمبود ،(T11) شهر در گردشگران زدنچادر از یریجلوگ
 (.T13) یشهر شلوغ مناطق در هاکمپ از یبرخ گرفتنقرار ،(T7) شب در زدنچادر یبرا ییفضاها کمبود

 یشهر یزیربرنامه
 با مقایسه در شهر متفاوت اندازچشم کاهش ،(E35) رشت شهر در پیت ةنقش با ییوسازهاساخت به آوردنیرو

 (.P10) یکمربند ةجاد وجود ،(E44) شهر در فراوان یبصر یهایآلودگ وجود ،(E36) گرید یشهرها

 یشهر تیهو نبود
 مستقل

 مبدأ با همسان یزندگ وجود ،(E37) گردشگران مبدأ یشهرها با شهر یقامتا مراکز نیب ریچشمگ یهاتفاوت نبود
 (.E40) رشت شهر در گردشگران

 سبز یفضا
 یجنگلدار به یتوجهبی ،(T14) النیگ سرسبز استان گرفتن قرار نسبت به رشت شهر در سبز یفضا دیشد کمبود
 .(E62) گردشگر جذب یبرا آن یهاتیظرف و یشهر

 یهاجاذبه کمبود
 یمصنوع

 یهاجاذبه ساخت یبرا یزیربرنامه نبود ،(T15... )و یآب یهاپارک رینظ یمصنوع یحیتفر یفضاها دیشد کمبود
 اندک توجه ،(E47) یشهر زیانگجانیه و انهیماجراجو یگردشگر به یتوجهبی ،(E11) شهر در یمصنوع یگردشگر

 (.T16) گردشگران قیعال با متناسب یشهر جذاب مبلمان به

 راثیم به یتوجهکم
 یفرهنگ

 یتوجهکم ،(T18) شهر در یمحل یهالباس به یتوجهکم ،(E41) یشهر فولکلور یهاجاذبه یارتقا بر نداشتنتمرکز
 حضرت مرقد وجود به توجه با ترش شهر یارتیز بعد به یتوجهکم ،(E52) شهر در یسنت یهاجشنواره یبرگزار به

 یمحل یقیموس یهاکنسرت یبرگزار به یتوجهکم ،(E46))ع(  رضا امام خواهر به معروف( س) یاخر فاطمه
(P16.) 

 تنوع به یتوجهبی
 هاجاذبه

 گردشگر جذاب یهالیپتانس به یتوجهکم ،(E42) گردشگران یبرا یشهر یفضا در ینیآفرتنوع لزوم به یتوجهبی
 جادیا از یریجلوگ منظوربه یشهر یفضا در ساالنه راتییتغ جادیا به یتوجهکم ،(E45) هاتاالب و هارودخانه مانند
 و شهر یهاجاذبه یمعرف( یکیالکترون و یکاغذ) تیفیباک یهانقشه نبود ،(E43) گردشگران یبرا یتکرار یفضا
 (.T17) هاآن به یدسترس ةنحو

 شهر بازار ةجاذب

 در فیضع یهارساختیز وجود ،(P14) فروشانیماه بازارخارج از شهر، مانند  به ریپذگردشگر یبازارها شدنخارج
 بازار در یگرگردش یهاجاذبه کاهش ،(T19) شهر در شبانه ةسرزند یفضا نبود ،(P15) رشت یسنت یبازارها
 (.E20) رشت شهر یمرکز

 مشکالت
 زنان یگردشگر

 زن گردشگران یبرا یقانون مشکالت وجود ،(T20) زن گردشگران یبرا مناسب یفضاها جادیا به یتوجهکم
 ،(T22) شهر زا خارج سالم چنداننه یررسمیغ یفضاها به زن گردشگران آوردنیرو ،(T21) شهر در اقامت منظوربه

 (.E51) شهر در گردشگران اقامت یایمزا از شهروندان اندک یآگاه

 هاپژوهش
 یبرا یاساس یهاپژوهش نبود ،(E55) یگردشگر مطالعات ةنیزم در النیگ دانشگاه یهاتیظرف از نکردناستفاده

 (.E39) گردشگران نبودنماندگار لیدال یبررس

 با یگردرشت یتورها نبود ،(E57( )استان از خارج یورود یتورها ةبرنام) رشت شهر یبرا یگردشگر یتورها نبود هاآژانس مشکالت

 ةادام
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 كدگذاری محوری میمفاهطبقات حاصل از . طبقات گسترده و خرده2ول جد

 و كد مرتبط طبقاتخرده گسترده طبقات

 و یبرگزار بر یگردشگر یهاآژانس نداشتنتمرکز ،(E58( )یشهر گردشگران) ربطیذ یهاسازمان تیحما تورها و
 (.E60) گردشگران جذب منظوربه یگردشگر یابیبازار یبرا نکردنیزیربرنامه ،(E23) یگردرشت یبرا یزیربرنامه

 یابیبازار

 غاتیتبل و( )برندسازی به یتوجهبی ،(E54) خوراک خالق شهر ؛رشت شهر یمعرف لیپتانس از استفاده به یتوجهکم
 میاقل به توجه با سالمت یگردشگر تیظرف از نکردناستفاده ،(E63( )غذا خالق شهر: رشت مثالبرای) آن یرو بر

 (.E61) مجهز یهامارستانیب و مناسب

 

 یانتخاب یكدگذار

 دیپد هاآن نیب محسوس یارابطه تا شودمی بیدوباره با هم ترک شدهیکدگذار قبالً یهاجمله ،پژوهشمرحله از  نیا در

با هم  دوباره ،شده یکدگذار قبالً ییهاجملهمرحله  نیا در .شودیم میترسمباحث  یپوشانهم برای نموداری سپس دیآ

 پژوهش یشود و چارچوب مفهوم ییشناسا گریکدیبه  میمفاه ای طبقات ریسا هندةدارتباط ةمقول تا شوندمی بیترک

 «هاتیمحدود» و «مشکالت»ة مقولدو  که دهدمی نشان گریکدیبا  میمفاه ةسیمقاو  یبررس .ردیگب شکل تدریجبه

 کیحول  طبقاتطبقات و خرده تمام آوریمرحله گرد نیدر ا ممه ةنکت .هستند گریکدی به پژوهش میمفاهة دهندارتباط

 1داستان ریس خط جادیا ،مرحله نیا یاصل و عمده تیفعال. کندمیرا فراهم  یتئور ایمدل  ةنیزم که استمحور عمده 

 ای یاهسته یهامقوله بخش،انسجام یندیفرا یط یانتخاب یدگذارک ةمرحل در. ردیگیبرم در طبقات را ةهم کهاست 

 عواملشامل  یاهسته ةمقول هفت گسترده، یهامقوله از حاصل جینتا لیتحل با حاضر پژوهش در. شوندیم انتخاب یاصل

 جادیا ،یزیربرنامهو  تیریمد نه،یهز ،یمراکز اقامت غات،یتبل مانندگردشگران در شهر رشت  نبودنماندگاربر  رگذاریتأث

 .است هشد انینما هامکانبه  یو دسترس یفرهنگ راثیم ،هاجاذبه
 

 یانتخاب یدگذارك در هامقوله نمود .3 جدول

 یاهسته یهامقوله گسترده یهامقوله 

 مشکالت

 ،یگردشگر یراهنماها مشکالت ،ییماراهن یتابلوها ،ییرایپذ و استقبال ،یابیبازار ،غاتیتبل
 تورها و هاآژانس مشکالت

 غاتیتبل

 یاقامت مراکز نگیکمپ و زدنچادر مشکالت مسافرها، خانه مشکالت ،یاقامت مراکز تیوضع

 نهیهز خدمات یدهسازمان ،خدمات ةنیهز

 یگردشگر مشکالت ،اهپژوهشمستقل،  یشهر تیهو نبود ،یشهر یزیربرنامه ،تیریمد
 گردشگران رفتار زنان،

 یزیربرنامهو  تیریمد

 هاجاذبه جادیا هابه تنوع جاذبه یتوجهبی ،یمصنوع یهاکمبود جاذبه ،سبز یفضا

 یفرهنگ راثیم یزندگ ةویش رییبازار شهر، تغ ةجاذب ،یفرهنگ راثیبه م یتوجهکم

 نامناسب یدسترس نامناسب، یهایورود ،یشهر کیتراف ،نگیپارک کمبود
 هامکانبه  یدسترس

 بیرق یمقصدها وجود ،تیموقع تیمحدود

 

 هاو یافته بحث

 یماندگار پیامدها این شیافزا ای جادیاز ملزومات ا یکی که دارددر جوامع مقصد  یفراوان مثبت پیامدهای یگردشگر

 نتوانسته است یگردشگر فراوان یهاجاذبهبا داشتن  النیشهر رشت در استان گ ،نیب نیا در. ستاگردشگران 

                                                                                                                                                            
1. Story Line 
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 کم یماندگار علل یواکاو به حاضر پژوهش در رونیا از کند؛ بیترغدر شهر  شتریب یماندگار بهگردشگران را 

 ن،امتخصص از نفر 43 با قیعم یهامصاحبهاز  پس. شد پرداخته یانیبن یتئور از استفاده با رشت شهر در گردشگران

 غات،یتبل شامل یاهسته ةمقول هفت ،هاآن یبر رو لیوتحلهیتجزبا  و ییشناسا مفهوم 103 ،شهروندان و گردشگران

 از یاریبس. شد انینما هامکانبه  یو دسترس یفرهنگ راثیم ،هاجاذبه جادیا ،یزیربرنامهو  تیریمد نه،یهز ،یمراکز اقامت

 ایناستفاده از  یبرا زین هاآن بیشترو  شناسندیم نآ یعیطب یهاجاذبهرا با  النیاستان گ ویژههب شمال کشور ،گردشگران

 و یریقرارگتوجه به  با و یفراوان فرهنگ یهاجاذبهشهر رشت با داشتن  این بین،در  .کنندمیاستان سفر  نیا به هاجاذبه

نتوانسته است گردشگران را در شهر نگه دارد.  جانیو اله یفومن، انزل مانند بهپرجاذ یگردشگر مقصد نیچند به یکینزد

 یهاجاذبهکنار خلق  در شهر این یگردشگر یهابهجاذ یمعرف یگسترده برا یابیو بازار غاتیتبلتوجه به  با رسدیم نظربه

 نیزدر انتها  .کرد بیترغ شهر ایندر  شتریب یرا به ماندگار گردشگران توانیم انهیماجراجو یهاجاذبه ژهیوبه ،یمصنوع

 را قیتحق ةیمادرون هک است یزکمر یبندطبقه مدل، یطراح ةمرحل در گام نینخست و هشد ارائهپژوهش  یمدل کانون

 و یمحور باز، یهایکدگذار انیجر در یاهسته و گسترده یهامقوله ،میمفاه به توجه با حاضر پژوهش در. دهدیم نشان

 .است هشد یطراح پژوهش یانونک مدل عنوانبه 3 لکش مدل ینظر یایقضا ساخت و یانتخاب

 

 
 . مدل كانونی پژوهش3 شکل

 یریگجهینت

 گـر،ید یو از سـو هسـتندمحل صدور گردشگر  ،خودر  تیو کار و فعال تیبا تمرکز جمع سوکیشهرها از  یکل صورتبه

گسـترش  گـر،ید عبارت به کنند؛مینقش  یفایعنوان مقصد ابه یگردشگر یهاجاذبهبا داشتن امکانات و  هاآناز  یبعض

و  رانیاز مـد یاریبسـ یبـرا یشـهر یدر حـال حاضـر گردشـگر .است یگردشگر یریگاز علل مهم شکل ینیشهرنش

 ی. اصوالً گردشگرکرد یزیربرنامه ناز آ یحداکثر ةاستفاد یبرا دیبا هک است یو اقتصاد نینماد یامر یمسئوالن شهر

 دارید مانند یگردشگر یهازهیانگو  دادهای(، رورهیو غ ادبودی یها، بناهاموجود در شهرها )موزه یهاجاذبه انیبر بن یشهر

 ،یارتیـز ،یمـذهب ،یتجـار اهداف ،یفرهنگ راثیم از دی، بازدهاکنفرانسو  هاشگاهیحضور در نما شاوندان،یدوستان و خو

بـا  اسـت کـه یاز انواع گردشـگر یاگونه یشهر یگردشگر بیترت نیبد ؛استوار است رهیو غ یورزش ،یبهداشت ،یدرمان

مهـم در  ةمسئل اما ،دارد یگردشگر یداریپا در ییسزاب ریتأثآن  یطیمحستیزو  یو اقتصاد یاجتماع پیامدهایتوجه به 

 .شودیم یگردشگر راتیتأث شیکه سبب افزا ستآنان در شهرها یگردشگران، ماندگارورود  از ریغ نهیزم نیا

 ژهیوبـه ،از مـردم کشـور یاریبسـ بـیندراز همـواره  انیدر طول سـال ،خود یریقرارگ تیرشت با توجه به موقع شهر



  49 در شهر رشت یبه ماندگار اندک گردشگران لیتما لیدال یواكاو

 

 و بهبـود شیو افـزا سـوکیدر کشـور از  یروند گردشگر دبا رش ریاخ یهاسالامر در  نیا ،است بوده مشهورگردشگران 

از  یکـی نیبـ نیـا دراست.  افتهی بیشتریرشد  رهیو غ ییرایپذ یواحدها ،یمراکز اقامت ،هاجادهمانند  یرساختیز امکانات

بررسی شـده و ایـن  آن علل پژوهش نیدر ا که استکم گردشگران  یماندگار شهر نیا یدر گردشگر یاساس تمشکال

 جـادیا ،یزیربرنامـهو  تیریمـد نه،یهز ،یمراکز اقامت تیفیک غات،یمانند تبل یاریبس یعوامل کهدست آمده است نتیجه به

. اسـت شـهر ایندر  شتریب یماندگار یگردشگران برا یرغبتکم لیالاز د هامکانبه  یو دسترس یفرهنگ راثیم ،هاجاذبه

 همکاران و ییسقا ،(2017) ملهم و یتیالب که با مطالعه است غاتیتبل ،عوامل نیترمهماز  یکی رسدیم نظربه ،نیب نیا در

 . دارد مطابقت( 1389) کدلین و یرمضان و (1393)

 غـاتیتبل نـوع نیـا نداشـتنهزینه ،یگردشگر بخش در یغاتیتبل یهاتیفعالة دربار یاصل دگاهید که داشت توجه باید

 یاجـرا صـورت در و آیـدمی شـماربه یمل و یسازمان اهداف شبردیپ یبرا یاصول و یادیبن یگذارهیسرما ینوع هک است

 غـات،یتبل ةفیوظ و هدف رابطه، نیا در .دارد همراهبه یگردشگر مختلف ابعاد در یارزشمند یدستاوردها یاصول و حیصح

 شکسـت موجـب تنهانـه ابـزار، نیـا از نادرست یبرداربهره و یتوجهیب هرگونه و است «ییافزابازار و یابیبازار» شیافزا

 یابیـبازار یایـدن در را یسـتگکورش و سـتکش تیـدرنها و یگردشگر یابیبازار یهارقابت از یماندگعقب هکبل ،شودیم

 یغـاتیتبل یهاتالش امروز، یایدن در هک است مسلم ،نیبنابرا؛ داشت خواهد یپ در یگردشگرة عرص در یاصول و حیصح

 داشته یادیز یگردشگر یهاجاذبه و اناتکام ،یشورک ای شهر ره اگر رونیا از است؛ ترمهم فروش و دیتول از یابیبازار و

 قرار خود کالنة برنام در)گردشگران(  داریخر بازار به را آنة عرض و هایتوانمند ،هاجاذبه نیا یمعرف یهاروش اما باشد،

 یمانـدگار شیافزا یبرا یغاتیتبل فراوان، یهابهجاذبا داشتن  ،رشت شهر درالزم است  ،نیبنابرا؛ بود نخواهد موفق ،ندهد

 .شود گرفته نظردر یگردشگر

بـه  عیآسـان و سـر یو البته دسترس هاآن کردنو متنوع یو مصنوع ساختانسان یهاجاذبه شیتوجه به افزا ،نیب نیا در

 زادهفـروغ ،(2017) همکاران و نگیت قاتیتحق جیموارد با نتا نی. اداردمثبت  یریتأثگردشگران  یماندگار شیافزا در هاجاذبه

 ،نـهیزم نیـمباحـث در ا نیتـرمهماز  یزیربرنامـهو  تیریمد نیهمچن ،دارد یخوانهم( 1390) یواحد و( 1391) همکاران و

 ،یشـهر تیریمـددر  اگـر یعنی؛ استگردشگران  یماندگار زانیم شیافزا منظوربه هاتالش ریسا دنیرسثمربه یبرا ژهیوبه

بـا مشـکالت  مـوردنظربـه هـدف  یابیدست ،نگیرد صورت یشهر یگردشگر یهاتیفعال برای اییزیربرنامهو  دهیسامان

 .است گرفته قرار مدنظر( 1393) همکاران و ییسقا پژوهشدر  زیموضوع ن نیا تیاهم .شودمیمواجه  یادیز

بخـش  در ویژهبـهرا  یادیـز مثبـت پیامـدهایاست که  ییهابخش نیترمهمشهرها از  یمراکز اقامت ،گرید یسو از

و  ییسـقا و (1391) همکارانو  زادهفروغ(، 2017) همکارانو  نگیت ةقسمت با مطالع نیا جیتان که دارد دنبالبه یاقتصاد

 نیـا یهـابخش نیاتریپو و نیتردهیچیپ از یکی یگردشگر در ییرایپذ و اسکانخدمات  .دارد مطابقت( 1393) همکاران

 ایـ مجلـل اریبس یهااستراحتگاه صورتبه که است یخوابگاه التیتشک از یامجموعه شامل یاقامت اکزمر. است قسمت

  .است ساده صبحانه و یمعمول تختخواب کی به محدود تنها یحت

 و مسـافران مختلـف یهاقهیسـل و ازهـاین از یبازتـاب ،یاقامت مراکز التیتشک و التیتسه زانیم که داشت توجه باید

 یماندگار به گردشگران نداشتنتمایل عواملاز  یکیمکان مناسب اقامت  نبودنفراهماین بین،  در. است بازار نیا ییایپو

 یرغبتـ ،یاقـامت امکانـات بودنفراهم بدون ست،ین گردشگر یاصل هدف هااقامتگاه در اسکان اگرچه. است رشت شهر در

مراکـز  یو کمـ یفـیک یارتقـا یبـرا یاژهیو یزیربرنامهاست  الزم نیبنابرا؛ شودینم جادیا زین جاذبه کی از دارید یبرا

 .ردیشهر رشت صورت پذ یاقامت
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 منابع

 یایدر ةحوز یساحل یدر شهرها رعاملیغپدافند  یزاتیبر عوامل اهم یمرور (1391) نایم ،یرمحمدیشو  لیسماعا زاده،یآقائ (1

 خزر. یایدر ةحوزدر  رعاملیپدافند غ یمل شیهما نی: اولالنیدانشگاه گ الن،یگ استان :یمورد ةنمون ،خزر

 ةفصلنام ،رانیا در ییروستا یگردشگر ةتوسع یازهاینشیپ و هاضرورت در یجستار (1390) محمد ره،یم و لیاسماع زاده،یآقائ (2

 .109 -141 .صص ،3 ةشمار ،1 سال ،یگردشگر و راثیم

 از استفاده با چابهار یساحل ةیناح در یگردشگر ترشگس بر مؤثر عوامل لیتحل (1388) عبداله زاده،یآقاس و یسیع ،زادهمیابراه (3

 .107 -128 .صص، 1 ةشمار، 1 سال ،یامنطقه و یشهر یهاپژوهش و مطالعات ةفصلنام ،سوات یراهبرد مدل

 .ینشر نتهران:  ،ییروستاة توسعدر  یفیک قیتحق یهاروشو  هاافتیره (1386) هوشم ،یصاصالو  محسن ،یباقرحاج بیاد (4

 .سمت: نشر تهران ،(میمفاه و تیماه) یگردشگر( 1385) یمهد ،ییسقاو  نیمحمدحس ،یزدی یپاپل (5

 ةمطالع ،یشهر یدار گردشگریپاة توسعبه  یابیدر دست یت شهریرینقش مد (1390) اعظم ،یصفرآبادو  سعودم ،ییتقوا (6

 .35 -52 .صص ،4 شمارة ،1سال  ،کمناطق خش ییایالعات جغرافطم ه،شهر کرمانشا :یمورد

 .تهران معلمتیترب دانشگاه: تهران ،یبر صنعت گردشگر یمرور( 1386) نیمیس ،ییتوال (7

 ةمطالع ،یشگردگر ةتوسع یستیزطیمحو  یجتماعا ،یدقتصاا اتریتأث به نزبایم ةجامع شنگر سنجش (1394) یهدم حسام، (8

 .45 -59 .صص، 21 شمارة ،6سال  ،فضا ییایفاجغر شیماآ ةمجل ،ملآ نشهرستا نجایرال بخش یستاهارو :یردمو

شهر  یداخل یگروه گردشگران بر مخارج گردشگر ةاندازطول مدت اقامت و  ریتأث لیتحل (1393) قهیدص ،گندمان یلیجل (9

 .ییبها خیش دانشگاه ،ییقیحق ارنامهک نیحس ،تیریمد ارشد یکارشناس ةنامانیپا ،اصفهان

مطالعه:  مورد) یداخل گردشگران یماندگار بر مؤثر یاجتماع یاقتصاد عوامل( 1395) یعل رهنما، ؛اراس ،پارساپور ؛یاده ،یعیرف (10

 .8 -35 .صص ،7 شمارة چهارم، سال ،یگردشگر یشهر مشهد(، مطالعات اجتماع

 ،سراصومعه شهرستان در گردشگران یماندگار مدت شیافزا بر مؤثر عوامل شناخت (1389) نینسر کدل،ینو  همنب ،یرمضان (11

 .48-59 .صص، 13 شمارة ،5 سال ،ییایجغراف اندازچشم

 علوم و اتیادب ةدانشکد ةمجل ،کمی و ستیب قرن در یشهر انزیربرنامه تیمسئول و داریپا ةتوسع (1380) لهاکرامت ،یاریز (12

 .371 -385 صص تهران، دانشگاه یانسان

 با گلستان استان در گردشگران نییپا یماندگار بیضر یواکاو (1393) رضایعل ،یاسالم ؛حمدم ،یخواجو ؛یهدم ،ییسقا (13

 و هاچالش ران،یا یاسالم یجمهور یگردشگر ةتوسع یراهبرد یعلم یالمللنیب شیهما نیاول ،یعبور گردشگران بر دیتأک
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