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 چکیده

شـود و همـواره گردشـگران جهـت بازدیـد از گردشگری شهری عاملی بسیار مهم در توسعه شهرها محسوب می

–ی تاریخی، فرهنگـیهاجاذبه. گردشگری بر اساس وجود کنندیمی شهرها قصد سفر رمادیغی مادی و هاجاذبه

 هاسـازهها همـین امکانـات و ی گردشـگری شـهرهـامکانین ترپرجاذبـهاز گیرد و یکی یمهنری و غیره شکل 

باشـد. در ایـن میـان یزی میربرنامـهدشگری شـهری و مـدیریت خردمندانـه آن، نیازمنـد باشند لذا توسعه گرمی

ای ی جهـان در سـاختارهشـهرهاکالنیر بسزایی در این توسعه دارند به ایـن دلیـل کـه در بیشـتر تأثشهروندان 

باشند. سازی، خواهان مشارکت و حضور بیشتر شهروندان مییجهانگذاری و مدیریت، همسو با فرآیندهای ستیاس

. است شدهان ام یزد شهر بر توسعه گردشگری شهری در شهروندی مؤثر هایشناسایی مؤلفه باهدف پژوهش این

 تائیدی/اکتشـافی یعـامل تحلیـل روش زا اسـتفاده با یزد، شهروندان از منتخب نمونه میان پیمایش این اجرای با

 پـژوهش نتایج ساختاری، مدل اعتبارسن ی و هامؤلفه گذارینام با. گردید شهروندی هایمؤلفه استخراج به اقدام

 درصـد 056/59 عامل پنج این که کرد بندیدسته عامل پنج در را شهروندی هایمؤلفه توانمی که دهدمی نشان

 دیگـر بـه نسـبت ریـانسوا درصـد 579/31 با عامل وظایف شهروندی اهمیت. نمایندمی تبیین را کل واریانس از

 توانـدشـهروندی می وظـایف هایمؤلفـه یـزد شـهر شـهروندان دیـد از که دلیل این به است گیرترچشم هاعامل

 اوری،فنـ سـواد امـلعو. باشند گردشگری شهری داشته توسعه سویبه شهری اهداف پیشبرد در را تأثیر بیشترین

 شـهروندی شخصـیت گیریشـکل در تأثیرگذار عوامل دیگر از آگاهی جهانی و اجتماعی مشارکت هدفمند، تفکر

 .هستند
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 مقدمه

که از تحـرک بـاالیی در  ی باید دانستامعهجاین صنایع توسعه پایدار در هر ترمهمیکی از  عنوانبهامروزه گردشگری را 

ی مختلـف صـنعت گردشـگری، هاجنبهتغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، شهری و محیطی برخوردار است، تمرکز بر 

المللـی و ملـی هـر ینبیتی در فرآینـدهای بااهمی نقش بسیار اجامعههای مدیریت محلی و ملی هر یزیربرنامههمراه با 

تواند در حفظ طبیعت برای یم(. گردشگری فعالیتی پاک است که 31:1395تواند ایفا کند )بدیعی و همکاران،یمی اجامعه

در حل مشـکالتی نظیـر بیکـاری و فقـر بـا تحـرک بخشـی بـه  توسعهدرحالباشد و به کشورهای  مؤثری آینده هانسل

یت پیچیده و ترکیبی و مستلزم مشارکت فعال، ماهیت خود واسطهبهکند. این صنعت یمهای این کشورهای کمک یلپتانس

گـذارد ی را نیـز در سـطوح مختلـف بـر جـای میاگسـتردهی مختلف و متعدد جامعه است و آثار مثبت و منفی هابخش

هـای فضـایی و مکـانی انسـان در یتفعالترین یچیدهپین و ترمهم(. گردشگری شهری، یکی از 9:1394)آقاجانی و ازکیا،

اجتمـاعی و اقتصـادی بـرای  ی شهری یک فرصت بـزرگ فرهنگـی،گردشگر ،نظرانصاحببه نظر  ت،جامعه شهری اس

ی در ارتقـای کیفیـت زنـدگی مـؤثرکه این فرصـت نقـش بسـیار  آوردمی به وجودو مادر شهرهای جهانی  شهرهاکالن

نان صـنعت گردشـگری را، پـس از (. اقتصـاددا191:1394تواند ایفا کند )زارع و همکـاران،یمشهروندان در ابعاد مختلف 

م موعه  منزلهبهرو، توسعه گردشگری ینازادانند، یمصنعت نفت و خودروسازی، سومین پدیده اقتصادی پویا و روبه رشد 

ی کـه امـروزه اگونـهبهیر بسـزایی دارد، تأثاز جنبه اقتصادی  خصوصبههای جوامع یانبنهای اقتصادی در تقویت یتفعال

شـده و در دسـتور کـار دولـت یرفتهپذ، توسـعهدرحالیژه در کشـورهای وبـه وسـیعی، طوربـهی گردشگری توسعه و ارتقا

هـای اجتمـاعی، یتفعالشهرها با ارائه کاال و خدمات متنـوع دامنـه وسـیعی از  (.Li et al,2018:137)است  قرارگرفته

های خدماتی ماننـد امکانـات پـذیرایی و فراغتـی، تیفعالآورند، شهرها همچنین با ارائه یماقتصادی و فرهنگی را فراهم 

تمـامی انـواع  چراکـهآورنـد. شـهرها و گردشـگری روابـ  مکملـی دارنـد، زمینه توسعه گردشگری شهری را فـراهم می

یزی برای توسعه گردشگری بایـد بـه ربرنامه هرگونهی و خدمات شهری نیازمند است، لذا هاکانونی به نوعبهگردشگری 

گردشـگری  (.Postma et al,2017:98شهرها در ارائه خدمات مستقیم و غیرمسـتقیم توجـه داشـته باشـد )توانمندی 

شهری امروزه بخشی از اوقات فراغت شهروندان در عصر پسا مدرنیته است بر این اسـاس گردشـگری شـهری چـون بـا 

و پایدار در ارتباب است، این صنعت  مستمر صورتبهاوقات فراغت، نیازهای فراغتی در درون شهر و محی  پیرامون شهر 

دهـد و شهری را تشـکیل می دائم یرغیاز شهروندان دائم و موردنی چندوجهناپذیر خدمات شهری ییجدادر شهرها بخش 

شود. امروزه ت ربه نشـان داده اسـت کـه یمیزی مدیریت شهری واقع ربرنامهبر این اساس این صنعت در حیطه وظیفه 

محیطی و یسـتزیزی و اسـتراتژی مشـخص توسـعه یابـد، مشـکالت ربرنامـهاتفاقی و بـدون  ورطبهگردشگری  هرک ا

شود )حاتمی نـژاد و شـریفی، مشکالت گردشگری بیشتر از فوایدش می درازمدتآورد و در اجتماعی متعددی به وجود می

ریخی، فرهنگـی و هنـری، از ی تـاهاجاذبـه برداشـتنکند که عـالوه (. گردشگری در شهرهایی توسعه پیدا می65:1394

های مناسب در هر مکان از قبیـل، راه )دسترسـی مناسـب(، یرساختزباشند. وجود  مندبهرهامکانات و خدمات مناسب نیز 

بهداشت، مخابرات، آب، برق، امنیت و مدیریت مواد زائد در جلب و کسب رضایت گردشگران بـرای تکـرار سـفر اهمیـت 

های یرسـاختزشگرها در شهرها باع  باال رفتن کیفیت فضـاهای گردشـگری و خـدمات و بسیار باالیی دارد. وجود گرد

امــروزه مشــارکت شــهروندان، مــدیران شــهری و  (.138:1395شــود )کمانــداری و مســتوفی،یمشــهری و گردشــگری 

و در یزی توسعه گردشگری شـهری اسـت ربرنامهگذاری و یاستسگذاران بخش خصوصی، نقطه عطفی در قلمرو یهسرما

سازی، خواهان مشارکت یجهانگذاری و مدیریت، همسو با فرآیندهای یاستسی جهان در ساختارهای شهرهاکالنبیشتر 

 هـایویژگی شـناخت و بررسـی پـژوهش ایـن ان ـام از هـدف (.Bock,2015:2)باشـند و حضور بیشتر شهروندان می

 کسـب بـا شـهروند است الزم درنتی ه. شهری است آن در توسعه گردشگری مشارکتبه  نیازمند که باشدمی شهروندی
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 برای کندمی زندگی آن در که شهری موفقیت و مشارکت مسیر در گردشگری درزمینۀ خود هایمهارت افزایش و آگاهی

 مواجه سؤال با و بوده فرضیه فاقد است رسیده ان ام به اکتشافی رویکرد با پژوهش این ازآن اکه .بردارد توسعه شهر قدم

 های پژوهش عبارت است از:بر این اساس پرسش. است

 سن ید؟ توانمی مشهود متغیرهای کدام با را یزد توسعه گردشگری شهر تاریخی شهروندی در وضعیت -

 ؟است میزان چه به مذکور در توسعه گردشگری شهری هایمؤلفه از یک هر اهمیت میزان -

 ری در شهر یزد ارائه نمود؟توان جهت توسعه گردشگری شههایی مییشنهادپچه  -

 هـایپژوهش ری شهری،اثرگذار آن در توسعه گردشگ متغیرهای شهروندی و درزمینۀ مناسب دیدگاه به یابیدست جهت

 نایـ انتخـاب مبنـای موردمطالعـه جوامع یافتگیتوسعه و ساختاری تشابه میزان که قرارداد مورداشاره توانمی را متعددی

 .است بوده هاپژوهش

 شهروند 200 بین پیمایشی روش با یزد شهر در شهروندی فرهنگ بر تحلیلی عنوان با ایمقاله( 1390) همکاران و نیاذا

 و پذیریمسـئولیت جویی،مشارکت یعنی شهروندی گانهسه ابعاد در یزد شهروندان رسیدند نتی ه این به که دادند ان ام را

( بـا بررسـی نقـش 1394حـاتمی نـژاد و شـریفی ) .باشندمی متوس  دح در شهروندی اصول به پایبندی و قوانین رعایت

 شـهر در شهری اند که گردشگریگسترش گردشگری شهری بر توسعه پایدار شهری در شهر سنندج به این یافته رسیده

 جسنند شهر در گردشگری شود و همچنین سنندج شهر بیشتر هرچه پایداری باع  مؤثر ایشیوه به است توانسته سنندج

های یافتـه .باشـد داشـته محیطی پایدارتوسعه  را تأثیر کمترین و اقتصادی پایدارتوسعه  بر را تأثیر بیشترین است توانسته

شـهر  10و  7گردشگری در منطقـه  توسعه به نسبت مردم نگرش ینۀ بررسیدرزم( 1394) وند یش اعپژوهش قنبری و 

 اقتصـادیازنظـر  گردشـگری توسـعه و مشارکت به نسبتوردمطالعه م منطقه دو در مردم دهد که نگرشتبریز نشان می

 تریمثبت نگرش دارای ،اندموردمطالعه قرارگرفته 7 منطقه در که افرادی که است این منطقه دو تفاوت تنها و بوده مثبت

 و اجتمـاعی ای شـر بـه نسبت منطقه دو هر درموردمطالعه  افراد ولی. باشندمی گردشگری توسعه از بعد شرای  به نسبت

( در پژوهشـی 1395ملکیان و همکاران ) .نگرندمی تردید دیده به و نبوده امیدوار گردشگری توسعه از بعد شرای  محیطی

ونقـل حمل شـبکه اند که ارتقایجهت بررسی اهمیت فضاهای همگانی در توسعه گردشگری شهری به این نتی ه رسیده

 بـرای نسـبی رفـاه و ایمنی آسایش، تقویت نیز و شهری گردشگری و مگانیه فضاهای یهامؤلفه کیفی ارتقای شهری،

تواند در راستای نیل به توسـعه گردشـگری شـهری و ارتقـای رضـایتمندی و می شهروندان و گردشگران آسان دسترسی

در  در پژوهشی برای بررسی موانع و مشکالت توسعه گردشـگری شـهری یرگذار باشد.تأثتواند جذب گردشگر شهری می

 دهد کـه حـدودنشان می پژوهشاین های ( ان ام گرفت، یافته1395نیا )و شریفی سند گلکه توس   شهرقائمشهرستان 

 حد درشهر قائم شهرستان در را گردشگری تبلیغاتی و سازمانی خدماتی، زیربنایی، امکانات وضعیت پاسخگویان درصد 69

 تبلیغـاتی و سـازمانی خـدماتی، زیربنـایی، امکانـات کمبـود بـاشـهر ئمقا اند و همچنین شهرسـتانکردهبرآورد  کم خیلی

 بـا پایدار شـهری یتوسعه عنوان با یامقاله در( 2014) 1تومالتی و الکساندر .است مواجه گردشگر جذب جهت گردشگری

. کردنـد بررسـی را کانادا کلمبیا، برتیش شهرداری یمنطقه 26 در شهری یتوسعه و تراکم ارتباب شاخص، 13 از استفاده

 اشـاره کـارایی افـزایش با همراه خودرو از استفاده کاهش و هایرساختز کارایی با تراکم ارتبـاب به خود پژوهش در هاآن

( با عنوان نگرش ساکنان محلی نسـبت بـه توسـعه گردشـگری در اسـلوونی 2016) 2در پژوهشی که توس  آمبروز کردند.

افت که طول مدت سکونت افراد رابطه نزدیک و قوی با نگرش مثبت نسبت به توسـعه یدستان ام گرفت، به این نتی ه 

نگرش افـراد  گردشگری دارد. در تحقیق حاضر ابتدا اقدام به سن ش تعلق مکانی ساکنین شده و در ادامه بر اساس تعلق،

                                                           
1 . Alexander & Tomalty 

2 . Ambroz 
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 بـا رابطـه در ارش، پژوهشـیو همکـ 1کابانبـان 7120 سـال در است. قرارگرفتهنسبت به توسعه گردشگری مورد ارزیابی 

 تنوعازجمله  زیستی عوامل که داد نشان پژوهش نتی ه اند.داده ان ام مالزی در پایدار توسعه گردشگری اصلی یاشاخصه

 توسـعه گردشـگری تحقق کلیدی یهاعنوان شاخصها بهآن توزیع و آبی منابع وها زباله مدیریت فصلی، شرای  زیستی،

گرچه مطالعاتی پیرامـون نقـش گسـترش توسـعه گردشـگری در فضـای  مطرح هستند. جنوبی 2بنگیپالو منطقه در پایدار

داشـته  تواننـدیمی که شهروندان در این توسـعه راتیتأث، اما گرفتهان امآن بر اقتصاد و ساکنان آن منطقه  ریتأثشهری و 

 موضـوع بـه منـددغدغه نگـاه سـازد. نبـودمینمایـان  شیازپشیبنبوده است و این لزوم چنین مطالعاتی را  مدنظرباشند 

 از بخشـی سـازان صـنعت گردشـگری، تصـمیم از برخی توس  این موضوع اهمیت و جایگاه با آشنایی عدم شهروندی و

شـهروندی  هایمؤلفـه استخراج با که است ضروری بنابراین است؛ اساسی و مهم بسیار مقوله این روی پیش هایچالش

گری شهری، زمینه ان ام مطالعات و ارزیابی توانمنـدی شـهرها در جـذب گردشـگران و افـزایش اثرگذار بر توسعه گردش

 .فراهم گرددها آنرضایت 

 

 مبانی نظری 

 دارای توانـدمی واحـددرآن که است شدهداده قرار( Citoyen) فرانسه و( Citizen) انگلیسی واژگان معادل شهروند واژه

 در 3بـورژوازی سیاسـی هـایانقالب که زمانی یعنی گردد،بازمی تاریخی منشأ یک هب که مفهومی نخست. باشد مفهوم دو

 هـایدولت همچون نه دیگر را خود مشروعیت شدند مدعی که آمدند وجود به جدیدی هایدولت و افتاد اتفاق نوزده قرن

 مفهوم یک شهروند معنا این در. گیرندمی «ملت» یا «مردم» از یعنی پایین از بلکه( اشرافیت از یا کلیسا از) باال از گذشته

 بـر اجتمـاعی کنشـگر یا واحد این. است شدهاشاره آن به ملی هایدولت تمام قوانین در که است حقوقی و سیاسی کامالً

 پیوند دولت با دارد وجود زندگی مختلف هایحوزه در که گوناگونی قوانین همان یا اجتماعی قراردادهای از گروهی اساس

 هـاآن از بایـد وی کـه کننـدمی مشـخص را وظـایف از گروهـی و حقـوق از گروهی شهروند برای قوانین این. دخورمی

 ,Cesario) داشته باشد تنبیهی رفتارهای وی با جامعه که پذیردمی صورت این غیر در و باشد پایبند هاآن به و برخوردار

 یخیگرفته و متناسب با تحوالت تـارشکل یخیتار یانقطهاز  یاجتماع یهادهیپد ریهم چون سا 4یشهروند .(2017:60

 تیو وضـع گـاهیجا فیدر شـناخت و توصـ یدیـکل میاز مفاه یکرده است. شهروند یخود را ط یروند تکامل یو اجتماع

و مشارکت افراد جامعه در تعامل بـا دولـت و  فیوظا ق،سه عنصر مهم حقو یانسان حال و گذشته است. مفهوم شهروند

شـامل  فیوظـا شـود،یاست که طبق قـانون بـه افـراد اعطـا م ی. حقوق شامل م موعه حقوقردیگیرا در برم تیحاکم

 نیـیبه اهـداف را تع دنیرس یاست که بر عهده افراد است و مشارکت هم تالش افراد جامعه برا ییهاتیم موعه مسئول

شده صورت محدود مطرحبه یگاه یخیمختلف تار یهادر دوره یگفت شهروند توانیم هافیتعر نی. با توجه به اکندیم

 نیملـت، بنـابرا - و در قالـب دولـت یملـ یتر و در چارچوب مرزهـاصورت گستردهبه یاست مانند دوران باستان و گاه

دچـار  یاجتماع میمفاه ریاست و هم چون سا خودخاص  یو اجتماع یخیتار یساختار یاست که دارا یمفهوم یشهروند

 یداشـتن دانـش و آگـاه یابعـاد شـهروند نیتـراز مهم یکی (.121:1396شده است )کاظم پور، یادیز یممفهو راتییتغ

بداننـد و بـه کـار ببرنـد تـا  دیـکه افـراد با شودیم لیتشک یادیو اطالعات بن دیاز عقا یاست. دانش شهروند یشهروند

مشـارکت فعـال،  ،ییدانـا یوجوو جسـتعبارت است از کسب دانش  یباشند. دانش شهروند یشهروندان مؤثر و مسئول

. یالمللـنیو ب یملـ ،یدر سـطح محلـ یو فرهنگ یاجتماع ،یخیتار یهاموضوع نۀیدرزم یو داشتن آگاه یریپذتیمسئول

                                                           
1 . Cabanban 

2 . Pulau Banggi 
3 . Bourgeoisie 

4 . Citizenship 
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و توسـعه آن بـه شـکل  یبشر خیدر طول تار ینظام آموزش یریگشکل لیها و دالرسالت نیتراز مهم یکی د،یبدون ترد

بـه  ازیشهروندان عالوه بر ن (.50:1397،یسیو قر انیهانمتعهد، فعال و خالق بوده است )ج یروندانشه یسازآماده ،یکنون

مشارکت در امور جامعـه  یها، دانش و نگرش برامهارت ازمندین ،یاسیمنظور مشارکت سخاص به یهاتیفیو ک هایژگیو

منظور آمـاده کـردن بـه یبرنامه درسـ یضرور بخش ی. لذا آموزش شهروندباشندیگوناگون م یهاو در ارتباب بافرهنگ

 ،یلیو خل یاحترام قائل شوند )حاضر زین دیمذاهب و عقا ریسا یکه برا اموزندیاست تا ب یهنگشهروندان در جوامع چند فر

آمـد کـه افـراد طبقـه  دیـپد یواژه گردشگر از زمان و شودیگفته م گردشگر کندیم یکه گردشگر یبه کس (.139:1393

 هـاییزهباانگ مقصـد و مبـدأ بـین کـه ییهامسـافرت م موعـه به توریسم واژه قدام به مسافرت کردن نمودند.متوس  ا

 و شـودگیرد اطالق مییم ان ام فراغت اوقات گذران یا و فرهنگی ت اری، دیداری، ورزشی، تفرجی، تفریحی، استراحتی،

 و گردیـده تأکیـد فاصـله بعـد بـر بیشـتر اولیـه عـاریفت در. ندارد دائم اقامت و اشتغال مقصد در گردشگر شخص آن در

 گردشـگری ملـیگـروه  کـه یاگونـهبه شوند؛یم یبندطبقه داشتند، مسکونی محل از که یافاصله مبنای بر گردشگران

 سـفرجز بـه سـفرها تمامی یرندهدربرگ که گرفته نظر در را مایل پن اه فاصله داخلی گردشگری تعریف ( در1973) آمریکا

بحـ  قابل خطی تعاریف در که نیست بعدییک پدیده یک صرفاً گردشگری، (.Qian et al,2018:3) شودیم کار ایبر

 یـرنظ و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، ابعاد همچون مختلفی گردشگری هایینهزم در بسیاری ابعاد یرندهدربرگ بلکه باشد،

 در بایـد نیـز هاینا یرنظ و تقاضا مقاصد، سفر، وسیله امت،اق مدت طول همچون دیگری عوامل همچنین. باشدیم هاینا

وارد فهرسـت  1980مفهوم گردشگری شهری از دهه  .(25:1396گیرد )قنبری و همکاران، قرار مدنظر گردشگری تعریف

ی تـاریخی و فرهنگـی بسـیار زیـادی دارنـد، اغلـب مقاصـد هاجاذبـهتحقیقات شده است. نواحی شهری به دلیل آنکـه 

شوند. شهرها به لحاظ داشـتن تـاریخ طـوالنی و اسـتقرار نمادهـای باسـتانی، تـاریخی و ری مهمی محسوب میگردشگ

، هـاموزهی متنـوع و بزرگـی از قبیـل هاجاذبه، چون شهرها درواقعآیند. می حساببهی ملی هر کشور هاارزشفرهنگی، 

ها، مراکـز خریـد و منـاطقی کـه معمـاری تـاریخی و یزشـهربا، هـاپارکهای ورزشـی، یوماستاد بناهای یادبود، تئاترها،

و از سوی دیگر به دلیل پایین بودن هزینه و زمان جاب ایی برای  رادارندیی مربوب به حوادث مهم با افراد مشهور هامکان

کنند. گردشگری شهری عبارت است از مسـافرت ی ه گردشگران بسیاری را جذب میدرنتدستیابی به مقاصد گردشگری، 

های مختلف و امکانـات تسـهیالتی کـه شـهر دارد و در شـخص ای ـاد یتجذاب بر اساسهای مختلف یزهباانگبه شهرها 

یزی گردشگری یعنی محافظ از منابع طبیعـی و ربرنامهروش توسعه پایدار در  (.Wang et al,2014:2)کند جذابیت می

که بیشترین توسعه گردشگری ینایگر با توجه به دعبارتبه فرهنگی و سایر منابع گردشگری جهت استفاده دائم در آینده.

شـوند، یمهایی است که به محی  طبیعی، میراث تاریخی و الگوهای فرهنگی مناطق مربـوب یتفعالو  هاجاذبهمتکی بر 

موفق نخواهد  توانند گردشگران را جلب کنند و گردشگریینماگر این منابع ضایع یا نابود شوند، بنابراین مناطق سیاحتی 

بتواند به تعادلی پایدار میان نیازهای جوامع محلـی،  کهآنگردشگری، برای  هرحالبه (.Tokarchuk et al,2017)بود 

های گردشگری پایـدار را شـکل یتفعالزیست و ارتقای سطح کیفیت زندگی و ت ربه گردشگری دست یابد و ی مححفظ 

ی کـه در آن پویـایی در چـارچوب اسـامانهمناطق و در انطباق با یک نگـرش ی گردشگری در وربهرهینۀ درزمدهد، باید 

شـماری در یب(. عوامل 198:1396ید بر توسعه پایدار مدنظر است، شکل گیرد )شاطریان و همکاران،تأکعرضه و تقاضا با 

عامل اصلی در توسعه دهند. سه ها توسعه گردشگری را شکل میکه ارتباب و تعامل بین آن توسعه گردشگری نقش دارند

هـای مقصـد گردشـگری است. این سه عامل؛ جامعه میزبان، گردشـگران و ویژگی شدهدادهنشان  1گردشگری در شکل 

 کنند.باشند که در توسعه گردشگری شهر نقش اصلی و اساسی را ایفا میمی
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بر توسعه صنعت گردشگری شهری مؤثر عوامل. 1شمارهشکل   

(1396کاران،منبع: )شاطریان و هم  

 

 و پـژوهش مـوردنظر متغیرهای که ایگونهبه است مطالعات ان ام جهت مبنایی و شروع نقطه عنوانبه مفهومی مدل هر

 آورده شده است. 2مدل مفهومی این پژوهش در شکل  کندمی مشخص را هاآن میان رواب 

 

توسعه گردشگری شهری

ویژگی های مقصد

)جامعه میزبان(شهروندان 

ویژگی های گردشگران

حقوق شهروندی

وظایف شهروندی

مشارکت افراد

 
 مدل مفهومی پژوهش. 2شمارهشکل 

 

 پژوهش روش

 اکتشـافی، ماهیـت بـا پژوهش این لذا شده؛استفاده تأییدی -اکتشافی عاملی تحلیل از پژوهش در روش کهآن به توجه با

 شـهروندان نیـاز بـر مبتنـی ساختاری الگوی پیمایش، اجرای و نظری مبانی کمک با محققان که است سؤاالتی بر مبتنی

 و بـوده اکتشـافی رویکـرد بـا ابتـدا حاضـر پژوهش روش روازاین. اندنموده ارائه های شهروندیمؤلفه به یابیبرای دست

 بـا اسـت، موجود قبل از هاینظریه از استفاده با نظری مدل تأیید دنبال به قیاسی شیوه به که مرسوم هایروش برخالف

 گیریشـکل بـر ثیرگـذارتأ اصـلی هـایعامل کشف دنبال به( اکتشافی عاملی تحلیل) استقرایی -اکتشافی فن از استفاده

 شدهشناسایی متغیرهای( تائیدی عاملی تحلیل) ساختاری معادالت سازیمدل از استفاده با سپس. است موردبررسی پدیده

 مســئله متغیرهــای میــان چندگانــه روابــ  تأییــد بــا ســاختاری الگــوی بهتــرین ادامــه در و شــده تائیــد اول مرحلــه در

در ده سـال اخیـر در ایـن شـهر سـکونت  که هستند یزد شهر کلیه ساکنان حاضر هشپژو آماری جامعه .اندشدهشناسایی

پرسشـنامه، تنهـا  سؤاالتداشته و دارای درآمد کافی باشند. با توجه به تعداد زیاد جامعه آماری و به دلیل تخصصی بودن 

ند تا موضوعیت و هدف پژوهش نظرات افرادی گردآوری گردید که دارای تعامل باالیی با گردشگران داخلی و خارجی باش

نفر برآورد  400 هاآنبنابراین تنها فعالین حوزه گردشگری در شهر یزد مورد پرسش قرار گرفتند که تعداد ؛ نشود دارخدشه

ی هـادادهنفر تعیین گردید که به جهـت اطمینـان از دسـتیابی بـه  196. با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه گرددیم

در انتخـاب  رانهیگسـختتکمیل گردید. همچنین به دلیـل شـرای   کنندگانمشارکتتوس   نامهپرسش 200د کافی، تعدا
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ی در دسترس برای انتخاب افراد از نـواحی متفـاوت شـهر یـزد کـه بیشـتر محـل حضـور ریگنمونهروش  دهندگانپاسخ

 لیکرت تایی-5 طیف بر مبتنی نامهپرسش یشپیما اجرای در مورداستفاده ابزار قرار گرفت. مورداستفادهگردشگران است، 

 پوشش منظوربه. اندنموده درج آن در را پژوهش سؤاالت به نسبت خود مخالفت یا موافقت میزان دهندگانپاسخ که است

 گذشته تحقیقات از شدهاستخراج هایمؤلفه اساس بر که گردید لحاظ نامهپرسش در سؤال 42 شهروندی، متفاوت جوانب

 کـافی وضـوح و سـادگی از سـؤاالت تـا آمد عمل به الزم دقت ها،گویه طراحی در. اندشدهتدوین نظرانصاحب نظرات و

 و شـهری حوزه خبرگان و اساتید نظرات از استفاده با( هاگویه و ابعاد) پرسشنامه محتوایی و صوری روایی. باشند برخوردار

کـرون بـاخ  آلفـای ضـریب از پرسشـنامه پایـایی یـا اعتمـاد یتقابل آزمون منظوربه همچنین. است تأییدشده گردشگری

 7/0 از تـربزرگ عاملی، تحلیل در تأییدشده هایشاخص برایکرون باخ  آلفای ضریب اینکه به توجه با. است شدهاستفاده

 عـاملی تحلیـل روش از اسـتفاده بـا هـاداده وتحلیلت زیه است. برخوردار قبولی قابل پایایی از پرسشنامه بنابراین است،

 بـه اقـدام اوالً روش، از ایـن اسـتفاده بـا محقـق. شودمی شناخته استقرایی -اکتشافی روش عنوان با که است شدهان ام

 پایـایی و اعتبـار سـپس نمایـد،می نامشـهود و مشـهود متغیرهای قالب در پژوهش اصلی متغیرهای هایمؤلفه شناسایی

 تحلیـل روش از هـاداده وتحلیلت زیه در دیگرعبارتبه. شودمی ان ام برازش نیکویی هایشاخص با پژوهش هایمؤلفه

 اطمینان جهت روش این اجرای در گردیده است. استفاده تأییدی عاملی تحلیل و اکتشافی عاملی تحلیل شامل که عاملی

 بایـد مطلـوب شـرای  در آن مقـدار که شده است استفاده 1اولکین -مایر -کایزر شاخص از اخذشده نمونه تعداد کفایت از

 2بـارتلتز آزمـون از پـژوهش متغیرهای میان همبستگی ماتریس بودن معنادار از اطمینان برای همچنین .باشد 6/0 از بیش

 کمتر باید موردسن ش متغیرهای میان قوی همبستگی وجود از اطمینان مالک آزمون این معناداری مقدار. گردید استفاده

 عـاملی اکتشـافی تحلیـل اجـرای جهت هاداده مطلوب کیفیتدهنده نشان 2آمده در جدول دستبه مقادیر. باشد 05/0 از

 .باشندمی
 و آزمون بارتلت KMOمقادیر شاخص  .2شماره جدول

KMO 815/0 

 Chi-Square 290/832 آزمون بارتلت

df 231 

Sig. 000/0 

 

 نسـبت مشخصه از پژوهش این در. است برازندگی مشخصه دینچن دارای تأییدی، عاملی تحلیل مدل ارزیابی طورکلی،به

 و( 4GFI) بـرازش نیکـویی شـاخص ،(3RMR) هاماندهپس م ذورات میانگین ریشه( df/2x) آزادی درجه به خی م ذور

 کـه فرضیه این خی م ذور هایآزمون. است شدهاستفاده (5AFGI) آزادی درجه برای برازندگی شاخص یافتهتعدیل مقدار

 م ـذور نسبت کوچک مقادیر. آزمایدمی را است هماهنگ شدهمشاهده متغیرهای بین پراشی هم الگوی با موردنظر دلم

 تفـاوت معنی به( RMR) ماندهپس م ذورات میانگین ریشه. است مدل بیشتر برازندگی دهندهنشان آزادی درجه به خی

 مـدل بـودن درسـت فـرض بـا شدهبینیپیش یا برآورد ریسمات عناصر و نمونه گروه در شدهمشاهده ماتریس عناصر بین

 و GFI شاخص. دارد بهتری برازش مدل باشد، ترنزدیک صفر به آزمون مورد مدل برای( RMR) چه هر. است موردنظر

AGFI آمـده اسـت بخـش این در که دیگری هایشاخص برعکس اند،شدهارائه (1989) 6سوریوم و که توس  جارزکاگ 

                                                           
1 . Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

2 . Bartlett's Test 

3 . Root Mean Square Residual 

4 . Goodness of Fit Index 

5 . Adjusted Goodness of Fit Index 

6 . Jareskog & Sorbom 



 1398 تابستان، 2، شمارۀ 6گردشگری شهری، دورۀ   فصلنامه                                                                                        124

 

 شـود پذیرفتـه موردنظر مدل تا باشد 90/0 از تربزرگ باید شاخص دو این و مقدار گیرندنمی قرار نمونه  مح تأثیر تحت

 نیـز پـژوهش مفهـومی مدل با شدهگردآوری هایداده برازش به نسبت باید عاملی بارهای بررسی از پس (.1395هومن،)

 حنفـی) استفاده شده اسـت کای م ذور آزمون از ساختاری هایمدل برازندگی ارزیابی برای معموالً. شود حاصل اطمینان

 کـای م ـذور مقدار بر مبتنی اگرچه که دارد وجود نیز دیگری هایشاخص آزمون، این بر عالوه(. 1390 همکاران، و زاده

 ضـرایب. دباشنمی استفادهقابل ساختاری هایمدل ارزیابی برای و است شدهتعدیل هاآن در نمونه ح م اثر لیکن هستند،

 از دلیلـی باشـد، معنـادار کهدرصـورتی کل مکنون متغیر و عوامل بین همچنین و عوامل و سؤاالت از یک هر بین مسیر

 از اینشـانه باشـد، 5/0 از بـاالتر ضـرایب کهدرصـورتی این، بر عالوه. است پژوهش ابزار در اولیه همگرایی روایی وجود

 پـژوهش ایـن در .(Steenkamp & trijp,1991) اسـت پـژوهش ابـزار در خوب بسیار و کامل همگرایی روایی وجود

 را آن ضـرایب و مسیر توانمی که است شدهگرفته کمک AMOS افزارنرم از تائیدی عاملی تحلیل روش اجرای جهت

 .کرد مشاهده 4 شکل در

 

 مطالعه محدوده مورد

 دقیقـه 54 و درجـه 40 اتـ دقیقـه 53 و درجـه 15 در خرانق، و شیرکوه هایکوه بین پهناور و خشک ایدره در یزد شهر

 بـه شمال سوی از شهر این. است شدهواقع شمالی پهنای دقیقه 32 و درجه 15 تا دقیقه 31 و درجه 46 و خاوری درازای

 تانشهرس به جنوب از و اصفهان ناستا به باختر از بافق، و اردکان هایشهرستان به خاور از اردکان و میبد هایشهرستان

 جمعیـت بـا یـزد شهر. تاس متر 1200 دریا سطح از یزد شهرستان بلندی میانگین. شودمی محدود مهریز و ابرکوه تفت،

 مساحت با و ایران پرجمعیت شهر دوازدهمین( 1395 سال در مسکن و نفوس عمومی سرشماری اساس بر) نفر 656474

 و ملی ثبت تاریخی شهری عنوانبه 1384 اسفند 16 تاریخ در یزد شهر. است ایران بزرگ شهر هفتمین کیلومترمربع 110

 بـا مـرتب  مباحـ  از دهندگانپاسـخ اطالع لزوم پژوهش موضوع ماهیت ازآن اکه .است شده جهانی ثبت 2017 سال در

 دارای کـه شـدند انتخـاب دهیپاسخ برای افرادی طلبد،می را یزد شهر در زندگی شرای  از اطالع همچنین و گردشگری

 :باشند زیر هایویژگی

 .باشند بوده یزد ساکن گذشته سال ده در( 1

 .(محور فناوری اطالعات از اطمینان جهت به) تحصیالت مناسب و مرتب  باشند دارای( 2

 (.اجتماعی -اقتصادی شرای  از اطالع از اطمینان جهت) باشند کافی درآمد دارای( 3

 منـاطق محقـق ربیاتت  اساس بر یزد، شهر مختلف مناطق در دهندگانپاسخ مناسب توزیع به یابیدست جهت همچنین

 نمونه جمعیتی توزیع. دندگردی انتخاب ذکر فوق هایویژگی با افراد وجود و جمعیتی تراکم اساس بر یزد شهر از مشخصی

 .است شدهارائه باشدمی 3که در شکل  یزد شهر مناطق بندیتقسیم اساس بر ،1 جدول در آماری
 

 یزد شهر مختلف مناطق اساس بر پیمایش اجرای در شهروندان . توزیع1شماره جدول

 دهندهتعداد پاسخ مناطق شهر

 20 لب خندق

 29 شیخداد

 68 فهادان

 15 خواجه خضر

 20 م اهدین

 24 آتشکده

 24 گازرگاه
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 200 جمع

 

 
 تقسیمات کالبدی شهر یزد. 3شکل شماره

 

 هابحث و یافته

. دهنـدمی تشـکیل مردان را آن درصد 54 و زنان را نمونه ح م درصد 46 در این پژوهش، پرسشنامه تاطالعا اساس بر

 ترتیـب بـه درصـد 4 االبـ بـه سال 45 و درصد 62 ساله 35 الی 25 سنی گروهی که دهدمی نشان سنی گروه هایدامنه

 بـا ترپـایین یـا یـپلمد و بیشترین درصد 50 با کارشناسی یا کاردانی مقطع با نمونه، تحصیالت ح م کمترین و بیشترین

میلیـون  50داکثر حـدرصد نمونه مورد بررسی دارای درآمد  84اعضا در این پژوهش و همچنین  کمترین درصد 15 مقدار

 .باشندقابل مشاهده می 3که در جدول  اندریال در ماه بوده

 
 های اعضای نمونه. ویژگی3جدول شماره

 درصد ویژگی اعضای نمونه

 46 زن جنس

 54 مرد

 24 سال 25الی  18 سن

 62 سال 35الی  25

 10 سال 45الی  35

 4 سال به باال 45

 15 تردیپلم یا پایین تحصیالت

 50 کاردانی یا کارشناسی

 35 کارشناسی ارشد یا باالتر

 36 میلیون ریال 15کمتر  وضعیت درآمد

 48 میلیون ریال 50تا  15بین 

 16 میلیون ریال 50بیش از 
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 1کیسـر معیـار از هـاعامل تعداد تعیین. داشتند یک از باالتر ویژه مقادیر عامل پنج اکتشافی، عاملی تحلیل نتایج اساس بر

 را آزمـون زیربنـای زیاداحتمالبـه و بـوده بامعنـا کـه هاییعامل استخراج برای بعد مرحله در بنابراین است؛ شده استفاده

( فرعـی شـاخص) متغیر هر اینکه تعیین شد. برای داده ادامه عامل پنج استخراج برای فق  پردازش عمل دهدمی تشکیل

 دیگـر هـایعامل روی بـر بـاالیی عـاملی بار حداقل که شد انتخاب هاییشاخص فق  است نشسته عامل کدام روی بر

 را 4/0 بـاالی عاملی بار شاخص 22 تنها لیعام تحلیل در شدند، شناسایی اول مرحله در که شاخصی 42 از. باشد نداشته

 از یـک هـر همبستگی میزان به توجه با و اندبارشده هاآن روی بر که هاییشاخص و عوامل گرفتن نظر در داشتند که با

 نیـز و عامل هر به مربوب متغیرهای شناسایی برای سپس. شد انتخاب هاهر یک از آن برای را مناسبی عناوین هاشاخص

قابـل مشـاهده  4گردیـد کـه در جـدول  اسـتفاده 2وریماکس شیوه به عاملی چرخش ها،عامل نمودن تفسیرپذیر ظورمنبه

 است.

 
 اکتشافی عاملی تحلیل آزمون نتایج از استفاده با وابسته و مستقل متغیر هایمؤلفه شناسایی .4شماره جدول
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 هاگزاره
KMO:0/825 BTS:831/290 DF:231 SIG:0/000 

ص
اخ
 ش
ام
ن

 

 نام متغیر

82
0

/0 

57
9

/
31 

57
9

/
31 

94
7

/6 

 عامل اول: Q8 نیقوان به احترام و یشهر امکانات از مناسب استفاده 671/0
 Q2 رعایت قوانین رسمی حاکم بر جامعه 668/0 وظایف شهروندی

 Q3 هامصالح عمومی و استفاده صحیح از آنتوجه به منافع و  664/0

 Q9 زدن صدمه بدون آن از استفاده و بناهای تاریخی به احترام 613/0

 Q4 های تاریخی و گردشگریرفتارهای شهروندی در مکان 597/0

 Q1 پذیری در ارتباب با دیگران در سطح جامعهاحساس مسئولیت 582/0

 Q5 ی در شهر تاریخینیشهرنشندگی اجتماعی و فرهنگ ز 513/0

79
2

/0 

09
4

/
40 

51
5

/8 

87
3

/1 

 عامل دوم: Q25 های ارتباطات و اطالعاتتوانایی استفاده از فناوری 777/0
 Q15 روزانهی کارها ان ام جهت نیآنال خدمات از استفاده 714/0 سواد فناوری

 Q12 بامطالعهگری گردش دانشی ریادگی به لیتما زانیم 622/0

 Q34 میل به دانستن و یادگیری 568/0

76
3

/0 

02
9

/
48 

93
6

/7 

74
6

/1 

 عامل سوم: Q29 جسمی و روانی سالمت فکری،وضعیت  717/0
 Q36 رفتار و در گفتار صداقتگویی و راست 588/0 تفکر هدفمند

 Q19 فاهداو انگیزه برای زندگی خوب با توجه به  نگریآینده 517/0

 Q23 بندی برای رسیدن به اهدافریزی و اولویتداشتن برنامه 477/0

 Q20 احتماالت گرفتن در نظر و کردن سکیر توان 419/0

65
7

/0 

06
4

/
54 

03
4

/6 

32
8

/1 

 عامل چهارم: Q31 یاجتماع وی فرد تعامل و متقابل ریتأث توان 573/0
 Q42 ی شخصیرفتارهاازی و هویت م  477/0 مشارکت اجتماعی

 Q26 هاتوانایی فهم و شرح عقاید در رسانه 448/0

 Q24 تاریخی شهر خود و جامعه جهانی نهیشیپشناخت  412/0

63
8

/0 

05
6

/
59 

99
3

/4 

09
8

/1 

 عامل پن م: Q38 بودن و آگاهی از مسائل روز روزبه 656/0
 Q21 ی )سیاسی و گردشگری و ...(جهان یادهادیرو به نسبت یآگاه 458/0 آگاهی جهانی

 

 حاصـل اطمینـان نیز پژوهش مفهومی مدل با شدهیگردآور هایداده برازش به نسبت باید عاملی بارهای بررسی از پس

 و نمونه ح م به وابسته که شودمی استفاده کای م ذور آزمون از ساختاری هایمدل برازندگی ارزیابی برای معموالً. شود

 هایشـاخص آزمـون، ایـن بر عالوه(. 1390همکاران، و زاده حنفی) است منطقی مورد 200 تا 75 بین نمونه ح م رایب

                                                           
1 . Kaiser 

2 . Varimax 
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 و اسـت شـدهیلتعد هـاآن در نمونـه ح م اثر لیکن هستند، کای م ذور مقدار بر مبتنی اگرچه که دارد وجود نیز دیگری

شـهروند در توسـعه  مـدل گفـت تـوانمی نتـایج ایـن به توجه با .باشندمیاستفاده قابل ساختاری هایمدل ارزیابی برای

 مـدل بـر منطبـق زیـادی میـزان تـاشده مشاهده هایداده دیگر،عبارتبه. است کاربرد و برازش قابل گردشگری شهری

 هسـتند، قبـولی قابـل سـطح در برازنـدگی هایمشخصـه تمامی که دهدمی نشان 5 جدول .است بوده پژوهش مفهومی

 همسـو زیربنـایی سـازه با مقیاس این هایگویه و دارد مناسبی برازش مقیاس این عاملی ساختار با پژوهش این ایهداده

 .هستند

 
 های برازش مدل مفهومی شهروندیشاخص .5شمارهجدول 

 های برازششاخص
ی
عال
ش 

راز
ر ب
عیا
م

 

ش 
راز
ر ب
عیا
م

بل
قا
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قب

 

دل
ج م

تای
ن

 

 
 نتی ه

 عالی 3> 5> 25/1 (x2/dfدرجه آزادی ) برمیتقسمربع خی 

 عالی 08/0> 10/0> 051/0 (RMSEAریشه خطای میانگین م ذورات تقریب )

 قبولقابل 95/0< 90/0< 924/0 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 قبولقابل 95/0< 90/0< 932/0 (GFIشاخص نکویی برازش )

 عالی 90/0< 85/0< 986/0 (AGFIشاخص نکویی برازش تطبیقی )

 

 تمامی وسعه گردشگری شهریشهروندی در ت تائیدی عاملی تحلیل مدل در است، مشاهدهقابل 4 شکل در که نهگوهمان

 از کمتـر عاملی بار رایدا عوامل و سؤاالت بین مسیر ضرایب از مورد یک تنها این، بر عالوه. است معنادار مسیر ضرایب

 .دهستن 5/0 از باالتر هایارزش دارای بقیه و( 36 سؤال) 5/0

 

 
های شهروندیبر ویژگی مؤثرمدل ساختاری تحلیل عاملی تائیدی عوامل . 4شماره شکل  
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 هـایپیکان. دهـدمی نشـان ار شـهروندی به مربوب پرسشنامه مواد هامستطیل و هاعامل یا مکنون متغیرهای ها،بیضی

 روی شـدهنوشته هـایارزش گیرنـد،یم ارب عامل کدام روی هاگویه که دهدمی نشان هامستطیل به هابیضی از سویهیک

 واریانس کوچک هایپیکان. دهدمی نشان است، توضیح قابل عامل سوی از که را هاگویه واریانس از میزان آن ها،پیکان

 نشـان را هاعامل میان همبستگی دوسویه، هایپیکان. شودنمی تبیین عامل وسیلهبه که دهدمی نشان را( خطا) باقیمانده

 .دهدمی

 

 گیرینتیجه

 مسـئوالن، بـین کتمشـار ایـن و اسـت توسعه گردشگری شهری به رسیدن راه دهندهنشان شهروندان فعاالنه مشارکت

 اجتمـاعی انسـ ام و فـردی رشـد و ارزش خلـق تشـویق برای هااستراتژی و هاطرح شهری، کارکنان مدیران، مدرسان،

 هایمؤلفـه کـه کنـدمی مشخص ژوهشپ این نتایج. کندمی ای اد را ندانشهرو همه انسانی هایتوانایی توسعه واسطهبه

 درصـد 056/59 عامل نجپ این که کرد بندیدسته عامل پنج در توانمی را شهروندی در جهت توسعه گردشگری شهری

 .نمایندمی تبیین در مسیر توسعه گردشگری شهری را کل مدل شهروندی واریانس از

 :داد نشان یزد شهر در روندانشه از نظر شهروندی هایشاخص تحلیل در میدانی مطالعات از آمدهدستبه نتایج

 خـود به مدل شهروندی را واریانس کل از درصد 579/31 تنهاییبه عامل این که عامل، وظایف شهروندی است ( اولین1

توسـعه  شـهروندی در عامل ترینرتأثیرگذا و ترینمهم عنوانبه وظایف شهروندی عامل دهدمی نشان که داده اختصاص

تی ه ین وظایف در ناباید به وظایفی عمل نماید که « شهروند»به مثابه « انسان»در وظایف شهروندی،  .است گردشگری

نماینده  ها و در یک کالم عقل جمعی و عمومی است و دولت به مثابه شخصیتی حقوقی،منافع، مصالح، اخالق و سیاست

( 1393عاشوری ) وع است که نقشی محوری در ترسیم آن تکالیف دارد. نتایج پژوهش مهدوی مشروع و مقبول آن اجتما

دهد بـا افـزایش ن میدارند که این نشا ریتأثبیانگر این است که عمل به وظایف شهروندی بر ارتقای فرهنگ شهروندی 

 ی به توسعه گردشگری شهری بخشید.توان شکل و روح جدیدفرهنگ شهروندی می

درصـد واریـانس کـل  515/8ارتباطات است که  و اطالعات هایفناوری از استفاده در فناوری سواد ل دوم داشتن( عام2

کـرده  فایا یۀ سواد فناورنیمدرز هیدوسو یاطالعات و ارتباطات )فاوا( نقش یفناوردهد. شهروندی را به خود اختصاص می

د و اسـتفاده از رش یبرا یربوده است و سپس خود ابزا شدنیجهان ازجمله ندهایاز فرآ یاریبس  ادکنندهیاست. ابتدا خود ا

اطالعات  ینّاوردر ف یحول و دگرگونتخواهد بود.  یمتأثر از فناور یطورجدبه تیترب ندهیآ رونیشده است. ازا ندیفرآ نیا

 یهاتیدگسترش محـدو و یاسیو س یاجتماع ،یاقتصاد میعظ راتییانبوه و تغ یهامهاجرت ریآن تأث دیتول یندهایو فرآ

 یندمفهـوم شـهرو ریـاخ یهای. لذا در سالکندیرا اقتضا م یدیو کسب دانش جد دیجد ینگرش و طرز تلق یدانش بشر

مـدل  یسـوارد بهجامعـه د یاز اعضـا کیـهـر  فیبر شهروند هوشمند که اشاره به حقـوق و وظـا دیو از تأک افتهیرییتغ

 و قـره خـانی . فـالحاسـت افتـهیاسـت سـوق  یجهان فیبر حقوق و وظا یبتنکه م یعضو جامعه جهان یعنی تر،یهمگان

گـذار در افـزایش رضـایت بـازیگری اثر عنوانبـه( در پژوهش خود از عامل فناوری اطالعـات 2017( و کابانبان )1396)

شـگری گرداند. پس سواد فناوری شهروندان و همچنین اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات در شـهرهای گردشگران نام برده

 د.تواند شهر را به سمت توسعه گردشگری سوق دهمی

درصد  936/7هدفمند است. این عامل  تفکر به یابی( سومین عامل شهروندی در توسعه گردشگری شهری عامل دست3

. شدبایم ندهیحال بر آ یهامیو درک اثر تصم یشیتفکر هدفمند الزمه دورانداست.  واریانس کل را به خود اختصاص داده

را کـه معمـوالً  ییهـایزیچ یخروجـ دیگرچه ممکن است با وضع موجود متفاوت باشد، اما تفکر هدفمند با ندهیآ تیوضع

عنوان گذشـته و حـال بـه یامتفکر هدفمند بر کی. ردیدر نظر بگ شود،یم دهینام« انداز هدفمندچشم» ای «یپژوهندهیآ»
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( و کرمـزی و 1395نتایج پـژوهش زارع و نهروانیـان ) .شودیارزش قائل م رگذارند،یتأث ندهیکه بر آ یهایاز ورود یبخش

های ی و سـبکریگمیتصـمتوانمندی و قابلیتی اثرگذار بـر سـبک  عنوانبهدهد تفکر هدفمند ( نشان می2015همکاران )

 های استخراج در این پژوهش است.باشد که منطبق با شاخصحل مسئله، می

 درصـد 034/6باشد که این عامل چهارمین عامل شهروندی در توسعه گردشگری شهری میاجتماعی  ( عامل مشارکت4

وندان از کـه در آن شـهر داندیم یجامعه اخالق کیرا  یاسیارسطو، جامعه سواریانس کل را به خود اختصاص داده است. 

و  یعـم به نفع جمهد است که و تعه فهیوظ کیاست، آن یتفاوتیبا ب ری. شهروندی مغاکنندیم شرفتیمشارکت پ قیطر

هروندی شـ ندیفرآ ردکه فرد در نقش رأی دادن ظاهر شود، بلکه  ستین نیتوجه دارد. مشارکت تنها ا یهم به نفع شخص

توان  دهندهنشانپژوهش  . مشارکت اجتماعی در اینباشد ریپذتینقش راهبردی داشته و اشاعه دهنده فرهنگ مسئول دیبا

دهـد کـه ( نشـان می1396باشد. نتایج پـژوهش نیـازی و همکـاران )ی شهروند میو اجتماع یفردمتقابل و تعامل  ریتأث

با نتایج به دست از آمـده  راستاهمباشد که از مشارکت اجتماعی شهروندان در اجتماع می متأثرآگاهی از حقوق شهروندی 

 باشد.ژوهش میهای عامل مشارکت اجتماعی در این پاز شاخص

درصـد  993/4ل شهروندی که در توسعه گردشگری شهری نقـش دارد عامـل آگـاهی جهـانی اسـت کـه ( آخرین عام5

 ر مـورد گردشـگریدداخلی و جهـانی  مسائل از شهروند اطالع به مربوب واریانس کل را به خود اختصاص داده است که

باشـد کـه رد گردشـگری میلـزوم آگـاهی شـهروند در مـو دهندهنشانهای استخراج شده از این عامل باشد. شاخصمی

در مورد  ( در پژوهش خود1394قنبری و ش اع وند ) گردشگری شهری هدایت نماید. تواند شهروند را در جهت توسعهمی

بـا  راسـتاهمانـد کـه میزان اطالعات مردم از گردشگری به جنبه نگرش مردم به بعد اقتصـادی گردشـگری اشـاره کرده

 باشد.گردشگری میهای شاخص آگاهی نسبت به رویداد

 از و باشـدمی ربردکـا و بـرازش قابـل مدل این که داد نشان شهروندی مدل تائیدی عاملی تحلیل آزمون از حاصل نتایج

 22 توسـ  و شـدند یشناسـای عامل پنج پژوهش، این در در م موع،. است برخوردار خوبی بسیار و کامل پایایی و روایی

ازی سـمچنین آگاهی وجه به ظرفیت بالقوه توسعه گردشگری شهری در شهر یزد و هبا ت .گرفتند قرار موردسن ش معیار

 گردد:شهروندان از فرهنگ شهروندی پیشنهادهای زیر مطرح می

 در امـر  نظرصـاحبخصـص و ای از افـراد متشود بـا تشـکیل کمیتـهۀ عامل وظایف شهروندی پیشنهاد مینیدرزم

ود و شـبـه تـدوین ایـن وظـایف پرداختـه « سـعه گردشـگری شـهرکمیته مشورتی برای تو»گردشگری با عنوان 

 ی این موارد بپردازند.سازفرهنگهای آموزشی و تبلیغات، به السهای فرهنگی با برگزاری کدستگاه

 ه بـملـه اتصـال پرسـرعت جی فناوری اطالعات و ارتباطـات از هارساختیزشود ۀ سواد فناوری پیشنهاد مینیدرزم

 در اماکن گردشگری جهت رفاه حال گردشگران داخلی و خارجی فراهم شود.شبکه جهانی اینترنت 

  هـای کانمجهت آشنایی مردم شهر یزد و همچنـین گردشـگران خـارج از اسـتان و کشـور بـا پیشـینه تـاریخی و

ن مـورد آ و توضـیحاتی در بعدی این اماکنهایی با امکان مشاهده سهاندازی پرتالگردشگری شهر یزد اقدام به راه

 شود.

 های مربوطه حیطه گردشگری با همکاری مردم شهر اقـدام بـه شود دستگاهۀ مشارکت اجتماعی پیشنهاد مینیدرزم

 گردشگری شهر بنمایند. ی و همچنین معرفی اماکندستعیصناهای اندازی نمایشگاهراه

 بـا امکـان  شود گذرهای پیادهها بدون صدمه زدن پیشنهاد میجهت احترام به بناهای تاریخی شهر و استفاده از آن

 ی مطلوب ای اد شود.هایسازکفدسترسی راحت به این امکان و 

 پـذیرایی،  شود عالوه بر احداث اماکن اقامتی وجهت رفاه حال گردشگران داخلی و خارجی در شهر یزد پیشنهاد می

 تی فراهم شود.ها به صورت اینترنانات رفاهی، امکان رزرو آنهای سنتی و سایر امکخانهسفره
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  در ایـن  مندعالقهد ۀ توسعه گردشگری شهری پیشرو هستند، با اعزام افرانیدرزماز ت ارب شهرها و کشورهایی که

 ب استفاده شود.کشورها جهت فراگیری این ت ار زمینه به آن

 همچنـینشود جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به امکان تاریخی و گردشگری توس  وسـایل نقلیـه و پیشنهاد می 

 د.ی جهت سهولت دسترسی به این اماکن گسترش یابسواردوچرخهامنیت بیشتر گردشگران شبکه 

 یبا برگزار یالمللنیب یهانا به زبانکارآمد و آش یانسان یرونی توان به توسعهۀ افزایش دانش گردشگری مینیدرزم 

 رد.ی اشاره کلمللانیمطرح ب دیو دعوت از اسات یالمللنیب یتخصص یآموزش یهاکارگاه

 یازیـاما ن ستیشور نموجود در سطح ک یهااز چالش یجدا شهر یزد یموجود در امر توسعه گردشگر یهاچالش شکیب

و  یشورک نیمسئول یبه دغدغه اصل ستیبایموضوع م نیمناطق کشور است و ا ریاز سا شیبه توسعه دارد ب شهر یزدکه 

راحـت و  تواندیم یقتصادا شرفتیپ یقو یهامحرک از یکیعنوان به یدشگرصنعت گر انیم نیشود، در ا لیاستان تبد

 .ندیبه ثمر بنش شهر یزدتر در آسان
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