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مقدمه
خدمات  یشهر یها ستمیاکوس. کند یمفراهم  شهرونداندیگر خدمات خاصی برای  ةر اکوسیستم پیچیدشهر مانند ه

فاضالب  ةفیتنظیم آب(، تصباران )ب آ)تنظیم اختالل(، زهکشی سر و صدا )تنظیم گاز(، کاهش  هواکنترل  مانندمتفاوتی 

اما  ،کنند یم ارائهفرهنگی را به شهروندان  یها ارزشهمچنین تفریح، سرگرمی و کنترل فرسایش و ضایعات(، تولید غذا، )

شده توجه شهرها  ةدر محدوده ، کمتر به این مقولهها انساندر زندگی خدمات فرهنگی با وجود نقش و اهمیت فراوان 

 8(CESخدمات فرهنگی اکوسیستم )(. La rosa et al., 2015, 2; Bolund and Hunhammar, 1999, 293) است

حس  ،روابط اجتماعی ،هویت فرهنگی ،زیباشناختی و شامل آورند یمدست  به محیطکه مردم از  است یرمادیغ یمزایای

(. خدمات فرهنگی اکوسیستم Alcamo et al., 2003: 58) است و غیرهآموزشی  یها ارزشمکان، سیستم دانش و 

رفاه و سالمت انسان از  عامل تقویت وانعن بهاز آن  که یطور به ؛مستقیم با سالمت و رفاه انسان در ارتباط است طور به

به  ها آنبین مردم و محیط زندگی وجهی چند از ارتباط و شدهذهن یا فرهنگ( یاد  مانندغیرفیزیکی )فرایندهای طریق 

بر خدمات  و تعریف کردهکه رابطه انسان با محیط را  یکی از عواملی .(Andersson et al., 2015) دیآ یموجود 

 (.Mooney et al., 2005: 46) استانسان ، فرهنگ گذارد یم ریتأثانسان از محیط  فرهنگی دریافتی

هرگونه  بنابراین ؛(Gatzweiler and Hagedorn, 2013: 336) کنند یممحیط را درک  ،خود فرهنگ کمک بهمردم 

که با  یا گونه به ؛(UK NEA, 2011) گذارد می ریتأثخدمات فرهنگی اکوسیستم میزان دریافت بر  ،فرهنگدر تغییر 

خلق فرهنگی و  تبه اختالال ورود  میاز دست  جمعیهویت ، ها آن  یزندگمردم و محیط میان فرهنگی  تعامالتکاهش 

محیط و فرهنگی  زیباشناختی و مزایای طبیعی یها یژگیوبردن از  فرصت لذت . همچنینشود منجر میاجتماع منزوی 

به کاهش  تیدرنهااین فرایند  داشت.خواهد  شهروندانسالمت جسم و روح  رب منفی و این موضوع آثاریشود  میمحدود 

مشکالت  ،ها یماریببسیاری برای درمان  یها نهیهز متعاقباً وشود  میمنجر  از محیطخدمات فرهنگی دریافتی 

ه به اهمیت با توج(. Rudolf de Groot et al., 2006: 473) به همراه خواهد داشت جرائمو مبارزه با  یطیمح ستیز

 فرهنگ ومیان که  آنجااز  ضروری است. پایدار از منابع فرهنگی ةظت و استفادفاح ،CESمیزان دریافت فرهنگ در 

متنوع اهداف برای دستیابی به  یا لهیوس گردشگریو  (959: 8935، گی و سوال )وایوجود دارد  یپایدار ةرابطگردشگری 

خدمات  انسانی از جمله شهرها، یها طیمحدر  گردشگری یها تیفعالبا  توان یم( 99: 8930، )اینسکیپ استفرهنگی 

 ،اصفهان شهرهای کشور از جملهبیشتر در  شده یزیر برنامهکمتر نامناسب و سریع،  ةتوسعامروزه . دادفرهنگی را توسعه 

: 8910و تبریزی،  یدآبا یزنگ) داردهمراه  به یا دهیعدپیامدهای منفی  است، یکی از شهرهای مهم گردشگری کشورکه 

است.  نبوده ریتأث یبدر این شهر  در پیدایش پیامدهای منفییند مدرنیزاسیون، او فر یدار هیسرماعصر  عالوه به (.50

 طور همانبنابراین  کرد؛شهر مشاهده  ةمحدوددر  یراحت بهفرهنگ ناب اصفهان مفهومی نیست که بتوان آن را  همچنین

اجتماعی  -اقتصادی و فرهنگی  یها تیفعال نیتر مهمگردشگری یکی از بررسی نقش ، شدر ذک نیز که در ابتدای مبحث

خلق  درچگونگی این ارتباط،  دارد؛ زیرا یا ژهیوضرورت و اهمیت  است که CES شهر اصفهان در توسعه و رونق

صدد پاسخگویی دراضر پژوهش ح رو نیاز ا ؛خواهد داشتعهده رب یا کننده نییتعش قنشهر فرهنگی  یا رونق یناهنجار

                                                           
1. Cultural Ecosystem Services 
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 ة)منطق 9 ةدر منطقآن  یها مؤلفهو  CES ةتوسعرونق و گردشگری موجب  یها تیفعالآیا  است که پرسشبه این 

 .اصفهان شده استتاریخی و گردشگری( 

مبانینظری
مرتبطباآنوخدماتاکوسیستمشهری

(. اکوسیستم Chen and fath, 2014: 139; Chen, 2015: 1) است یا گسترده مبحث ستمیاکوس عنوان بهشناخت شهرها 

جریان انرژی،  مانندیندهای اکوسیستم اسایر فر حاصل ازو عناصر  ها انسانیعنی سیستم اجتماعی میان  تعامل ازشهری 

 های یستمساز  ای یچیدهپترکیب اکوسیستم شهری به عبارت دیگر (. Dover, 2018: 3) گیرد یمشکل اطالعات و مواد 

تعامالت پیچیده میان از ثر أمتانسان و  ةاکوسیستم بر پای این(. Dizdaroglu, 2015: 119یعی و مصنوعی است )زیستی طب

(. Bai, 2016: 2) دهد یمرا شکل  یطیمح ستیزیندهای اجتماعی و اکه فر است یسمیمکاننوع و  کننده میتنظاجزای سازنده، 

 :Shi and Yang, 2014) است اقتصادی و طبیعیاجتماعی،  یها تمسیرسیزاز  یا دهیچیپهمچنین اکوسیستم شهری، سیستم 

 United Nations Conference and) داردساکنان شهری زندگی با سالمت عمومی و کیفیت  یمستقیم ارتباط( که 445

Sustainable Urban Development, 2015: 2)تماعی، و در رفاه اجدارد با سالمت انسان  یچندوجه یا رابطهبنابراین  ؛

احساسات  کیفیت تأثیرگذاری برکه با گونه  (. بدینEEA, 2010: 91) دکن یمایفا نقش مهمی  شهروندان ذهنیفیزیکی و 

(Papa and Rosas, 2015) مندی میزان رضایت و(Kamp et al., 2003 ،) کند یمرا تضمین  آنانسالمتی (Keles, 2012.) 

 برای شهروندانخدماتی را مجموعه ساختاری خود،  یها یژگیوابع و با توجه به منشهری  ستمیاکوساز سوی دیگر 

اخیر  یها دههشهری در  یها طیمحخدمات اکوسیستم در . شود یمکه خدمات اکوسیستم شهری نامیده  کند یمفراهم 

 یها خشبکمک  به واست  ستیز طیمحاین خدمات حاصل تعامل انسان با واقع شده است. ریزان  از برنامهبسیاری  مدنظر

 :شوند یمخدمات به چهار دسته تقسیم این . کند میمرتبط های اکولوژیکی را به رفاه انسان فرایند ،مرتبط

 ؛(و غیره تنوع زیستی و چرخش آب)خدمات پشتیبانی  -

 ؛(و غیرهامکانات بهداشتی کردن غذا و  فراهم) ولیدیتخدمات  -

 ؛(و غیرهانی تنظیم اقلیم محلی و جه ،آب ةتصفی)خدمات تنظیمی  -

 .(Luederitz et al., 2015) (CES) خدمات فرهنگی -

(CES)خدماتفرهنگیاکوسیستم

دست  به خود پیرامون غیرمادی که مردم از اکوسیستم یمزایای :کند یمتعریف  گونه نیارا  CES ،هزاره اکوسیستم ارزیابی

معنوی  یها ارزشتنوع فرهنگی،  ،زیباشناختی ةو تجرب شناخت ةمعنوی، توسع یساز یغنبه  توان یمکه از جمله  آورند یم

 .کرداشاره  تفریح و اکوتوریسم ،، الهامات، روابط اجتماعی، حس مکان، میراث فرهنگیو دانش و مذهبی، سیستم آموزشی

(MEA, 2005.) دارد اکوسیستم سایر خدمات ی متفاوتی باها یژگیوو  استناملموس  این خدمات (Milcu et al., 

 Dickinson andخود اکوسیستم )ماهیت دلیل  بهنه  ،شود یمایجاد  درک افراد از اکوسیستمبراساس  زیرا ؛(2013

Hobbs, 2017: 183)د )ندار ها انسان یبا سیستم ارزش تنگاتنگیبنابراین ارتباط  ؛Nahuellaul et al., 2014: 90; 
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Dickinson and Hobbs, 2017: 180 هستند وابستهراد اف یها یژگیوبه  کامالً( و (Willcock et al, 2017: 1)؛ 

( و از Zwierzchowska et al., 2018) است شده تجربه و مصرف ،در مکان CES کهکرد اذعان  توان یمبنابراین 

 (.Vaz and Santos, 2018: 168) شود میمحیط و افراد تولید میان  ةرابط

اطالعات  از ها آندرک  گیچگون یعنی ؛داردبستگی د فرهنگ افراکیفیت مزایای خدمات فرهنگی اکوسیستم به 

این خدمات در میزان برخورداری از (. Pleasant et al., 2014: 1ساختار و عملکرد اکوسیستم )کمک  بهشده  فراهم

 (،Baulcom et al., 2015: 1) شود میمنجر به رفاه انسان قیم تمس طور به و داردریشه فرهنگی یک فرد  یها نهیزم

 یها تیفعالبرای  ها فرصتکاهش استرس، بهبود تمرکز، توانایی شناختی، بهبود  مانند نتایجیبه  توان یممله از ج

، کیفیت یرفاه انسان، سالمت روان CES درواقع(. Rall et al., 2017) کرداشاره  فیزیکی و بهبود سالمت اجتماعی

 :Dickinson and Hobbs, 2017) دهد یمارتقا را  ها تیفعالزندگی، روابط اجتماعی، امنیت و آزادی در انتخاب 

 آن گانه پنج یها مؤلفهبررسی به  شهری یها ستمیاکوسشناسایی بهتر ابعاد خدمات فرهنگی منظور  به (. در ادامه180

 :شود یمپرداخته 

حسمکانوالهامات

یافته است  گسترشاخیر  یها دهه( که در Newell and Canessa, 2018) استحس مکان مفهومی گسترده 

(Lengen and Kistemann, 2012: 1162 .) تجربهبراساس معنای مکان  درواقعحس مکان  ،نظر استرمانبراساس ،

به بلکه  ،انتزاعی و مفهومی نیستند ها مکان(. Chapin and Knapp, 2015: 2) استروابط اجتماعی، احساسات و افکار 

 ؛شوند یم، تجربه دهد یمرخ  ها آنزندگی و احساساتی که در  بامستقیم  طور بهو هستند وابسته  شانساکنان تیفعال

هر فرد و به صورتی شخصی  ةاین حس با تجرب .کرددرک  یدرست بهرا  ها آن توان یمبا حضور در مکان تنها بنابراین 

، سپس با شود یم درک قابلکه ابتدا یک مکان با توجه به میزان اهمیت آن برای افراد  یا گونه به ؛دیآ یمدست  متفاوت به

(. Mc Cunn and Gifford, 2017: 2) ردیگ یمشکل و در آخر حس مکان شود  می داراز مکان معناتفسیر تجربه 

خاص درنظر  یو احساسات در ارتباط با مکان ها ارزش، اعتقادات، نمادها، نیاز معا یا مجموعه عنوان به حس مکان درواقع

افراد در  زندگی ةچتاریخ و فرهنگ، مذهبباید توجه داشت که . شود میافراد بازسازی  از سویمستمر  طور بهو گرفته 

 (.;Convery et al., 2014: 1 Anacio et al., 2016: 108) است مؤثراین حس  یریگ شکلچگونگی 

تنوعفرهنگی

در  ها فرهنگانسانی، جوامع یا  تنوع گروه عنوان به. تنوع فرهنگی اغلب شود یمتفسیر گوناگونی  یها راهتنوع فرهنگی از 

، نژاد، قومیت، ملیت، ها سنتو  ها فرهنگ، اعتقادات، ها ارزش، ها یژگیوبا  ها گروهاز افراد و  یا زهیآمخاص یا  یا منطقه

عقاید و باورها  تنهاالبته  .(Reisinger, 2009: 32 Karout, 2013: 173 ;) شود یمدرنظر گرفته متفاوت دین یا زبان 

 یها فرهنگ. در استتوجه  درخورگوناگونی رفتار انسان نیز  بلکه ،متفاوت استگوناگون  یها فرهنگکه در نیست 

وسیع فرهنگی است  یها تفاوتاز  ییها جنبهرفتاری  یها تفاوت درواقع. داردوجود  رفتارهامیان ، تفاوت زیادی مختلف

تنها در این مبحث،  «تنوع» منظور از(. 59 :8930 دسال،)گیدنز و بر شود یمکه موجب تمیز و تشخیص جوامع از یکدیگر 
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اجتماعی،  ة، طبقیگرایش نسل مانند ییها شاخصبلکه  ،نیستجنسیتی  یها تیهونژادی، قومی و  یها بحثشامل 

 (.Mazur, 2010: 6) ردیگ یدربرم زینرا  ها یوابستگتوانایی فیزیکی، خانواده، مذهب، مهارت، سیاست و سایر 

اعیروابطاجتم

پیوند  ةنقط نیز روابط اجتماعی .باید در اجتماع زندگی کندماهیتاً انسان  (.90: 8935)نقیه،  است دیگران نهاد در ما وجود

 یا چند نفر دومیان اجتماعی به اثر متقابل اجتماعی  ةرابط درواقع (.889 :8911)چراغی و کوتیانی، او با جامعه است 

 ,Hanson, 2014 Serje) دهد یمافزایش را  ها گروهافراد و میان ماعی با معنا اجت تعاملکه فرصت  شود یماطالق 

ی مشارکت دارند که در که دو یا چند نفر در رفتار رود یمکار  اجتماعی برای ترسیم شرایطی به ةاصطالح رابط (.;2017

فتار مذکور بر همین اساس جهت ، رجهیدرنتو  آورد یم حساب بهمعناداری  طور بهرفتار دیگری را هر فرد ، آنچارچوب 

بنابراین  ؛(50 :8938)تقوایی و همکاران،  ردیگ یماجتماعی از طریق رضایت متقابل مورد توافق قرار  ة. رابطابدی یم

ر باشد و با آگاهی صورت معنادا که یطور به ؛یکدیگر جهت داده شوددر مقایسه با هنگامی که نظام کنش افراد مختلف 

 (.900 :8930)حاتمی،  شود یماعی خوانده روابط اجتم ،گیرد

زیباشناختیومعنوییهاارزش

 ،بیان، نمادگرایی ،فرم مانندمفاهیمی  ادر ارتباط بمتفاوت شناختی معانی مختلفی دارد که برگرفته از تجارب حسی زیبا

 شامل هماهنگی یها شارزبه  یشناخت ییبایزاز سوی دیگر، (. Nuttavuthisit, 2014: 432) استتصویر و احساسات 

دو میان از ارتباط  یا جنبه) ، تناسباز قبیل وزن و تناسب دارند( ییها یژگیواز عناصر منسجم که در  یا مجموعه) انسجام

)از بین بردن تضاد ترکیبات مصنوعی و کاهش تضاد در ، یکپارچگی داخلی (مشابهندیا چند ترکیب که از نظر بصری 

 توان یم یشناخت ییبایز مطالعاتبراساس (. Mokhtar, 2007: 51) وابسته است یهانییکپارچگی کو  (عناصر متنوع

 اطالعات برآمده از درواقع. کنند یممطلوبیت را مشخص  در سیستم عصبی انسانحواس، دانش و تجربه  که اذعان داشت

 تیدرنها(. Xenakis et al., 2012: 216) کند میو احساسات، تجربه و هنر را مدیریت شود  میتعبیر حواس در مغز 

زندگی از قبیل شادی، آرامش و  یها ارزش ،که این مزایا آورد یمدست  هبمزایایی از زیبایی  انسانگفت  توان یم

 (.Cooper et al., 2016: 220) بخشد یمرا ارتقا کیفیت زندگی  و یبخش الهام

 آموزشییهاارزشسیستمدانشو

فراهم را  ها آنتفسیر  امکانو دانش  کند میکه از طریق حواس دریافت  ابسته استواز محیط به اطالعاتی  انساندرک 

حسی و سیستم  ةتمرین، یادگیری و تجربه و همچنین گیرند باکه  است یدانش در گروعملکرد و رفتار انسان . کند یم

 کند یمست اشاره شده ا تصحیحمعمول به باوری که  طور به(. دانش Hunt, 2003: 101) دیآ یمدست  بدنی به

(Stefance, 2011 .) سیستم دانش خط مقدم مفهوم شهروندشدن است )اذعان داشت که  توان یمامروزهMerrifield, 

با  تعاملبنابراین شهروندان برای  ؛جامعه برسند واالیرفتار کنند تا به هدف  چطورزیرا شهروندان باید بدانند  ؛(5 :2001

 .آموزش شهروندی استسیستم ارزشی د که همان نیاز دارنبه راهنمایی یکدیگر 
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CESگردشگریو

براساس  .(;Slavov, 2015: 57 Mao, 2015) استجهان رشدترین صنایع  و روبه نیتر بزرگصنعت گردشگری یکی از 

مردم به  ییجا جابهکه با  استاجتماعی  و اقتصادی، فرهنگی ای یدهپدگردشگری  ،8سازمان جهانی گردشگری تعریف

 گردشگری (.Cristina Schander De Almeida et al., 2016: 208)دارد ارتباط  شان یزندگنی خارج از محل مکا

تغییر  مانند متفاوتی راتیتأث تواند یم( که Tangit,et al., 2014: 3) استاجتماعی و فرهنگی  بزرگ یک رویداد درواقع

 یده سازمانسنتی و  یها جشنسطوح امنیت و رفتار اخالقی،  ، رفتار افراد، روابط زندگی جمعی، سبک زندگی،ها ارزشدر 

 :Sharply, 2014)است  میزبان ةجامعمثبت و در راستای افزایش غرور در  ،راتیتأثاین . باشدداشته دنبال  به را جوامع در

3 Tangit,et al., 2014; Hillman, 2016: 21; .)یها نهیزمبا  افرادمیان  و تعاملارتباط  ،دهد یمنشان  ها پژوهش 

بنابراین  ؛(;Grizinik and Vodeb, 2015 Shahzalal, 2016بگذارد ) ریتأث ها آنبر فرهنگ  تواند یمفرهنگی متفاوت 

 ,Dickinson and Hobbs)را تغییر دهد  CESمیزان دریافت  تیدرنهابا تغییردادن فرهنگ،  تواند یمگردشگری 

 Gatzweilerدارد )ارتباطی نزدیک  فرد ی هربا سیستم ارزشین موضوع ا کهکرد  خاطرنشانالبته باید  (.183 :2017

and Hagedorn, 2013; Tengberg et al., 2012)است زیرا این خدمات محصول درک مستقیم افراد از محیط  ؛

(Rudolf de Groot et al., 2006: 458با مشخص .)  شدن اهمیت فرهنگ در دریافت خدمات فرهنگی اکوسیستم از

 ،سودمند متقابلی وجود دارد ةفرهنگ و گردشگری رابطمیان که  آنجاو از  ابدی یم، محافظت از فرهنگ ضرورت محیط

گردشگری با افزایش آگاهی و  (؛ زیراOECD, 2009: 17کرد )آن را تضمین  ةتوسعمحافظت از فرهنگ و  توان یم

( و نقش مهمی Engelhardt, 2005)کند کمک  فرهنگ جوامع ةتوسعبه محافظت و  تواند یمافتخار به تمدن و تاریخ 

مثبت فرهنگی و اجتماعی  راتیتأثبا به عبارت دیگر،  .(Anstrand, 2006: 9) داشته باشد فرهنگی یساز یغندر 

اجتماعی  یها فرصتهویت قومی، افزایش  دادن نشانافزایش حمایت از فرهنگ سنتی،  مانندگردشگری در محیط 

مهم  از عناصرفرهنگی، توجه به سبک معماری بومی و تشویق به حفاظت  اتتجدید افتخار(، 8935گی و سوال،  )وای

به  تیدرنهااین دستاورد که شد فرهنگ  یساز یغنتوسعه و  موجب توان یم( 8930فرهنگی و تاریخی )اینسکیپ، 

 .شود یمانسان منجر از سوی و دریافت آن  CESافزایش درک 

پژوهشةپیشین
را  ها آنایران و تعیین سطوح برخورداری  یها استانفرهنگی  یافتگی توسعهسطح (8935و سلطانی )محمدی، شاهیوندی 

برداشت. گام  ها استاناز بین بردن محرومیت فرهنگی  برای توان یم یا منطقه یزیر برنامهبا  که یطور بهاند؛  یدهسنج

توجه هستند تا ناهمگنی در خدمات فرهنگی در  و یگذار هیسرمابا کمترین امکانات در اولویت  ییها استانهمچنین 

 از بین برود.کشور  یها استان

تفریحی مناطق شهری اصفهان و نقش -کاربری اراضی فرهنگی یزیر برنامه( برای 8913ضرابی، تقوایی و مختاری )

 منظور بهچنین . هماند ، به بررسی میزان اختالف مناطق شهر اصفهان پرداختهیا منطقه یبخش در تعادل 9تی سی آی

                                                           
1. WTO 

2. ICT 
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 یا منطقه ةتوسعبخشی  آن به تعادل ریتأثنوین ارتباطی و  یها یورافنبا استفاده از  یا منطقهبرقراری توازن و تعادل 

 .اند داده ارائهرا  ییها شنهادیپراهکارها و 

هم و اساسی که موضوع ماند  پرداختهمحلی  ةگردشگری بر جامعتأثیرات ( به بررسی و تبیین 8913قدیریان و زکی )

گردشگری ناگزیر است و نگرش به عة توس ةجیدرنتگردشگری است. تغییرات فرهنگی و اجتماعی  یها یزیر برنامهدر 

در این  ؛ بنابراینجوامع یکسان نیست ةدارد که در همبستگی فرهنگی و اجتماعی گردشگری به عوامل مختلفی تأثیرات 

 .استدر سنجش آثار فرهنگی و اجتماعی  مؤثرعوامل دنبال بررسی  پژوهش با آوردن مبانی نظری به

دنبال  یعنی تنوع فرهنگی پرداخته و بهاکوسیستم بررسی یکی از ابعاد خدمات فرهنگی  به (9589) کرجاال

در  یتنوع فرهنگی عامل مهم؛ زیرا است مقصدمد برای بهبود تنوع فرهنگی در آکار یها راهکردن  مشخص

ایجاد رویدادهای فرهنگی  باکه  دهد یمنشان پژوهش . نتایج شود یممحسوب  ینواز انمهم گردشگری و یوکارها کسب

 را بهبود بخشید. شاخص مذکور توان یم مشابه یها تیفعالو 

خدمات فرهنگی  یریگ اندازهارزیابی و برای  ییها شاخص تبیینبه در پژوهش خود  (9580) الرزا و همکاران

کمبود اطالعات و دارد شهری  یزیر برنامهت فرهنگی اکوسیستم اهمیت بسیاری برای خدما یراز اند؛ پرداختهاکوسیستم 

با خدمات فرهنگی  مرتبطپایدار  یها یریگ میتصمدر  فراوانی راتیتأثی خدمات فرهنگی اکوسیستم ارزیابة نیزمدر 

 اخته است.دارزیابی پر یها شاخصبه تبیین پژوهش نتایج . گذارد یم

حس مکان با  یعنی ،خدمات فرهنگی اکوسیستم یها مؤلفهیکی از  ةتبیین رابطبه  (9580)و همکاران  8ابوشوک

 سپس و ابتدا وابستگی به مکان تشریحپژوهش، . در این اند در مصر پرداختهآنان رضایت گردشگران و بازدید مجدد 

بازاریابی مقصد و با  راهبردهایا است که برسیده این پژوهش به این نتیجه  تیدرنها. استشده  یریگ اندازه آن راتیتأث

 دید مجدد گردشگران را تضمین کرد.زبا توان یمدرنظرگرفتن ابعاد مختلف حس مکان 

یکی از ابعاد خدمات فرهنگی  عنوان به زیباشناختی یها ارزش نقش با درنظرگرفتن(9580)وانگ و همکاران 

بهبود و حفاظت از  گردشگری پایدار از دیدگاه به ،در چیندر پارک ملی ژانگیانجی گردشگری پایدار  ةدر توسع اکوسیستم

 ییها شنهادیپ، زیباشناختی در مکان یها ارزشاهمیت کردن  نیز با مشخص تیدرنها .دنکن یم زیباشناختی نگاه یها ارزش

 .دنده یم ارائهزیباشناختی  یها ارزشبا حفاظت و بهبود  مرتبط

روشپژوهش
یشناسروش

، مشاهده و مطالعات میدانی یا کتابخانه یها روشبه  آن یها دادهکه  استتحلیلی -و توصیفی کاربردی حاضر پژوهش

و است اصفهان  9 ةشامل شهروندان منطقپژوهش آماری این  ةجامعشده است. گردآوری ساخته  محقق ةشامل پرسشنام

 ذکرشدهمطالب به با توجه ده است. شنفر برآورد  919درصد،  0با استفاده از فرمول کوکران در سطح خطای  نمونهحجم 

منابع،  مروربراساس . (8)شکل  شده استپژوهش استخراج و مدل مفهومی پژوهش تعیین  یها شاخصدر مبانی نظری، 

 .کردبیان  8به شرح جدول  توان یمخدمات فرهنگی اکوسیستم را  یها مؤلفه و ابعاد نیتر جامع

                                                           
1. Abu-shouk  
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پژوهشیمد ماهوم.1شکل

2111همکاران،والرزا:منبع

ستمیاکوسیخدماتفرهنگیهاشاخصوهامؤلاه.1جدو 

هاشاخصهامؤلاه

ت
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 حسو  الهامات
 مکان

 و درکاحساسوات،   یچگوونگ  حوات، یترج یخواطرات، چگوونگ   یتصوورات، چگوونگ   یارزش، چگونگ زانیم عالقه، زانیم
 و یوآناسو  ؛9581 یفوورد، و گ کان مک ؛9580 همکاران، و)الرزا  یآزاد و تیلوئمس احساس زانیم نمادها، و یمعان شناخت،

 (9589 لنگن، و کیستمال ؛9558جرجنسن و استدمان،  ؛9580 همکاران،

 یفرهنگ تنوع
 یبا افراد متفاوت، احترام به اعتقوادات و باورهوا   ییآشنا گران،یو اهانت د ینژاد ضیتبع هیبا افراد مختلف، اقدام عل ارتباط

 (9580 یدیاک،چ ؛9585مازور،  ؛9580 همکاران، ومختلف )الرزا  یها مراسمو  ها فرهنگ یریادگیمتفاوت، 

 یاجتماع روابط
 زانیو در جامعوه، م  گواه یاسوتحکام جا  زانیو م گوران، یبوا د  اختالف ،شدن تیحما ،خود یها خانوادهروابط افراد با  یچگونگ
 (9580جرت جلگارد  و 8333 همکاران و دو، 9580 همکاران، و)الرزا  وستاندر جامعه، نوع روابط افراد با د یاثرگذار

 یها ارزش
و  یباشناختیز

 یمعنو

فضواها،   بوودن  مونظم  زانیو م ت،یو بر هو یرگذاریتأث زانیمبر فضاها،  یرگذاریتأث زانیو نقص فضاها، م بیفضاها، ع تنوع
 (9580 هکرت، و برگمان ؛9580، و همکاران الرزا) فضاها بر اهداف افراد یرگذاریتأث زانیم

دانش و  ستمیس
 یها ارزش

 یآموزش

 یریادگیو  گوران، یحقووق د  تیگذشتگان، رعا یحفظ و حراست از دستاوردها ةیروح شه،یابراز اند جرئت ن،یقوان به احترام
 و الرزا) یرژانو و  یاز منوابع ملو   حیصوح ة اسوتفاد  طورز  انوه، یگرا تعصبات قوم ،یو عموم یجمع لیفرهنگ استفاده از وسا

 (9585 هکرت، و برگمان ؛9589 لنگن، و کیستمال ؛9580 همکاران،

 
 Structural Equational) (SEM)معادالت ساختاری  یابی مدلمدل مفهومی پژوهش با استفاده از تکنیک 

Modeling یت را دارد که هم معادالت ساختاری این قابل یابی مدلشد. تکنیک  دهلیزرل آزمو افزار نرم( و با استفاده از

 های ه( و هم مدل ساختاری )سازکنند یمخود را تعریف  ةشده تا چه اندازه ساز یریگ اندازه)متغیرهای  یریگ اندازهمدل 

 در صورت زیر ٌ به پژوهش و روایی پرسشنامه این پایاییبررسی کند.  زمان هممکنون تا چه اندازه به یکدیگر ربط دارند( را 

  ه است:گرفت صورت SPSS لیزرل و افزار نرم

 عاملی بار سؤاالت همة  و است قبول قابل مدل آن درمورد پایایی که است مطلب این مؤید: عاملی بارهای ضریب .8

 .دارند 5/5 از بیش

 شد.ستفاده ا  T-valueةمتغیرها از آمار ةبررسی معناداربودن رابط برای: T-Value یدار معنا .9

 و مقدار 39/5 ،همچنین آلفای کرونباخ کل دارند. 0/5 از بیش آلفای متغیرها ةهم پژوهش، این در: کرونباخ آلفای .9

 ای است. شده تأیید
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 رود می شمار به کرونباخ آلفای از بهتری معیار ساختاری معادالت یساز مدل در ترکیبی پایایی معیار:. پایایی ترکیبی .5

 .دی دارنمناسب پایایی متغیرها ةهم پژوهش این در که

 برای معیاری که همگرا روایی و خبرگان و استادان نظر به توجه با محتوا روایی شاخص دو از روایی سنجش برای

 اشتراک به واریانس میانگین ةدهند نشان شده استخراج واریانس میانگین معیار .استفاده شده استاست،  برازش

 .است 5/5بیشتر از  متغیرها ةهم پژوهش این در که است خود های شاخص با سازه هر میان شده گذاشته

موردمطالعهةحدودم
بافت  بخش وسیعی از 8930نفر در سال  885.901 هکتار و با جمعیت 8855شهرداری اصفهان با مساحت  9 ةمنطق

ل . این منطقه از شمااست یالملل نیباز گردشگران داخلی و  بسیاریداده و ساالنه پذیرای قدیم شهر اصفهان را تشکیل 

تا میدان انقالب، از  رود ندهیزاشهدا در مسیر خیابان مدرس تا میدان قدس، از جنوب به میدان بزرگمهر در مسیر  ةبه فلک

)شهرداری استان  شود یمشهدا ختم  ةتا فلکتا میدان بزرگمهر و از غرب به میدان انقالب  احمدآباد دانیمشرق به 

 ةرندیدربرگ است، واقع شده 9 ةکه بخش وسیعی از آن در منطقتاریخی اصفهان  یها مجموعه(. 8931، اصفهان

و از نظر تاریخی ترکیبات و سازمان فضایی وسیع و  استو بناهای شهر اصفهان  ها بافت نیتر باارزشو  نیتر یمیقد

عنوان با . ویژگی این منطقه در برخورداری آن از یک محور فضایی مهم، باارزش و طوالنی است که از آن دارد یرینظ کم

 به، آن را ابتدای پیدایش تاکنون از چشمگیر آنو پایداری این محور  عملکرد وسیع و مختلف .شود یممحور تاریخی یاد 

برای شهر اصفهان به ارمغان آورده  یا ژهیوشهرت نظر و از این  تبدیل کردهدنیا  ارزشمند اختارهای شهرییکی از س

در  است وشده آغاز  9 ةان کهنه و مسجد جامع عتیق از نواحی شمالی منطقمید ةاست. محور تاریخی اصفهان، از محل

. پس از آن از یک سو به غرب رسد یم جهان نقشمیدان  ةو به مجموعیابد  میجهت جنوب غربی، در راستای بازار امتداد 

به طرف جنوب کشیده  لپ وسه یس و از طریق محور چهارباغ با گذر از هسابق صفوی تداوم پیدا کرد یها کاخ یسو بهو 

محور چهارباغ صدر به جنوب و متمایل به شرق  با. از سوی دیگر رسد یم بیهزارجر یها باغبه نیز  تیدرنهااست. شده 

 نسبتاًترتیب بخش  . بدینیافته استبه تخته فوالد خاتمه  رود ندهیزاتا پل خواجو پیش آمده و از این طریق در جنوب 

تنوع عملکردهای استقراریافته در کنار محور شایان ذکر است، . ردیگ یمجای  9 ةمنطق ةبزرگ این محور، در محدود

زاده،  )تقیو قدرت این محور بوده است  وجوش جنبتاریخی در گذشته، همواره عامل اصلی و مهمی در تقویت و ایجاد 

 999دیس و نمادهای موضوعی، تن 55 ،ذکرشدهبر بازارها و آثار تاریخی  عالوه در این منطقههمچنین (. 00 :8939

قرار  ایستگاه ورزشی 0مرکز ورزشی و  85مرکز فرهنگی،  89کتابخانه و سالن مطالعه،  89، فعال ةزورخان 0مسجد، 

 .دهد یماصفهان را نشان  9 ةموقعیت منطق 9ل شک(. 8931، گرفته است )شهرداری استان اصفهان

هاافتهبحثوی
مطالعهنمونةموردشناختیجمعیتتوفیا

شامل ساکنان و  پاسخگویاناست.  مشاهده قابل 9در منطقة مورد مطالعه در جدول  ها پرسشنامهی توصیفی تکمیل ها داده

 پاسخگویان، شغل بیشتر 9مستمر با منطقه ارتباط دارند. با توجه به جدول  طور بهشاغالن در منطقه یا افرادی هستند که 
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آموختگان مقطع  سال قرار دارند و دانش 95تا  98در بازة سنی  پاسخگویانتر (. همچنین بیشدرصد 0/09) آزاد است

. میزان اند بودهشاغل هستند و مابقی ساکن آن  9درصد( در منطقة  09) پاسخگویانکارشناسی هستند. بیش از نیمی از 

 (.درصد 9/05) استرضایت از این منطقه نیز فراوان 

 

پژوهشةمحدود.2شکل

N=911 پاسخگویانشناختییتجمعهاییژگیویایتوفیبررس.2جدو 

درفدفراوانی متغیردرفدفراوانی متغیر

 جنسیت
 زن
 مرد

50 
999 

0/89 
9/10 

 ،کارگر ،کارمند) شغلی موقعیت
 (سایرو  آزاد شغل

00 
3 

909 
99 

3/80 
5/9 
0/09 
5/0 

 سال 95 زیر
 98 بین سال 95 تا 98 بین
 سال 08 باالی سال 05 تا

95 
808 
851 
95 

8/1 
0/59 
8/55 
8/1 

 خیر بله :منطقه از رضایت
905 
30 

9/05 
0/90 

 مقطع: تا تحصیالت میزان
و  کارشناسی ،دیپلم

 باال به ارشد کارشناسی

809 
813 
91 

9/58 
9/08 
0/0 

و  9 ةمنطق ساکن اقامت وضعیت
 دیگر مناطق ساکن

809 
830 

3/50 
8/09 

نگارندگان:منبع

پژوهشیهاشاخصنتایجتوفیایابعادو

 0تا  9 های ولدمورد مطالعه در ج ةدر منطق خدمات فرهنگی اکوسیستم ةگان پنجدر ابعاد  ها پرسشنامهتوصیفی تکمیل  یها داده

بهبود گردشگری بر  یها تیفعال تأثیر ،ها شاخصبیشتر در  دهد یممطالعات میدانی نشان  یها یبررساست.  مشاهده قابل

اذعان داشت که  توان یمهمچنین و محسوس است.  درک قابلفضا این برای کاربران  ،اصفهانشهر  9 ةخدمات فرهنگی منطق

افزایش  مانند ییها شاخص ،در این میان داشته است. یتر ملموسو زیباشناختی نمود  مکانی یها شاخصدر نامبرده تأثیرات 
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ید متفاوت، پذیرش رفتارهای فرهنگی متنوع و کاهش احترام به عقا تصویر ذهنی، ترجیح مکانی، تیفیک یارتقاارزش مکانی، 

 شایان ذکر است که کمترین اثر در شاخص روابط اجتماعی گزارش شده است. .دارند چشمگیریتعصب، اثرپذیری 

()درفدفرهنگیالهاماتومکانحسشاخصنتایجیایتوفیبررس.9جدو 
بسیار
 کم

 زیاد متوسط کم
بسیار
 زیاد

کد سؤاالت


سؤا 


شا
ص

خ
 

مؤلاه


8/8 3/0 8/99 0/90 0/99 
اصوفهان   9 ةشوما بوه منطقو    ةعالق تشدید سبب یگردشگر های یتفعال

 شده است.
Q1 

س
ح

 
مکان
 و 

ت
الهاما

 
فرهنگی

 

ت
خدما

 
فرهنگی
 

اکوس
یستم

 

1/5 3/5 1/80 5/55 8/99 
 گاهیود اصوفهان از د  9 ةارزش منطق سبب افزایش یگردشگر های یتفعال

 شما شده است.
Q2 

9 9/0 5/90 5/55 99 
 ار بووده گوذ یرتأثاصفهان  9 ةبر تصور شما از منطق یگردشگر های یتفعال

 .است
Q3 

8/5 0/3 3/99 5/95 9/99 
 یرتوأث اصوفهان   9 ةبور خواطرات شوما از منطقو     یگردشوگر  های یتفعال

 گذاشته است.
Q4 

8/5 3/0 99 5/95 1/90 
شوهرها   ریسوا  بوه  راخوود   شوهر  شوود  سبب موی  یگردشگر های یتفعال

 .ترجیح دهید
Q5 

0 3/88 8/95 5/90 0/99 
 یرسووا بووهفرهنووگ خووود  دادن حتوورجی سووبب یگردشووگر هووای یووتفعال

 شده است. ها فرهنگ
Q7 

0/9 85 9/90 5/95 1/80 
 یرتوأث اصوفهان   9 ةمنطقو  بوه بر احساسات شوما   یگردشگر های یتفعال

 گذاشته است.
Q7 

0/9 8/88 8/95 9/93 1/80 
 9 ةشووما از منطقوو یشووتردر درک و شووناخت ب یگردشووگر هووای یووتفعال

 است. رگذایرتأثاصفهان 
Q8 

5/88 9/95 1/99 9/99 9/89 
 یازهوای و ن هوا  خواسوته  یشترب شدن برطرف سبب یگردشگر های یتفعال

 .شده است 9 ةدر منطق شما  یفرهنگ
Q9 

1/0 1/89 0/90 0/91 5/85 
 یگردشوگر  یهوا  جاذبوه ز ا یشوتر ب بازدیود  سبب یگردشگر های یتفعال

 اصفهان شده است. 9 ةمنطق
Q10 

0 0/89 3/55 8/90 0/89 
 ةدربوار شهر و فکر شوما   ینو نمادها در ا یبر معان یگردشگر های یتفعال

 گذاشته است. یرتأثاصفهان  9 ةمنطق
Q11 

0/3 0/80 5/90 9/90 5/88 
ا شوم  یاجتمواع  یتبر حوس مسوئول   9 ةدر منطق یگردشگر های یتفعال
 گذاشته است. یرتأث

Q12 

)درفد( فرهنگیتنوعشاخصنتایجیایتوفیبررس.1جدو 
بسیار
 کم

 زیاد متوسط کم
بسیار
 زیاد

 سؤاالت
کد
 سؤا 

ص
شاخ

 

 مؤلاه

5/0  9/85  9/99  5/98  0/95  
متفواوت   یهوا  فرهنوگ بوا   افرادارتباط  راحتی سبب یگردشگر های یتفعال

 شده است.
Q13 

تنوع
 

فرهنگی
 

ت
خدما

 
فرهنگی
 

اکوسیستم
 

80 5/80  0/99  9/95  0/85  
 جلووگیری  و نوژادی  تبعویض  علیه کردن اقدام سبب یگردشگر های یتفعال
 .است شده دیگران به اهانت از

Q14 

3/5  9/89  1/99  0/98  9/80  
 یهوا  فرهنوگ با افوراد از   ییآشنا یبرا اشتیاق سبب یگردشگر های یتفعال

 مختلف شده است.
Q15 

9/9  85 0/91  0/90  0/95  
 باورهوای  و اعتقوادات  بوه  گذاشوتن  احتورام  سوبب  یگردشوگر  های یتفعال

 .است شده متفاوت
Q16 

3/5  0/89  0/90  90 8/95  
 مراسوم و  هوا  فرهنوگ  یوادگیری بوه   اشتیاق موجب یگردشگر های یتفعال

 شده است. یگراند یفرهنگ
Q17 

3/8  9/0  0/90  5/55  1/99  
 شوده  متفواوت  فرهنگوی  رفتارهوای  پوذیرش  سبب یگردشگر های یتفعال

 .است
Q18 

9/9  1/9  0/90  5/59  99 
افوراد بوا    کوه موضوع شوده اسوت    این  درک سبب یگردشگر های یتفعال

 .دارند یازن ها گروه یگرو ارتباط با د یتبه حما یزمتفاوت ن یها فرهنگ
Q19 
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)درفد( یشاخصروابطاجتماعیجنتایایتوفیبررس.1جدو 
بسیار
 کم

مک  زیاد متوسط 
بسیار
 زیاد

 سؤاالت
کد
 سؤا 

ص
شاخ

 

 مؤلاه

85 3/80  9/90  0/95  8/88  Q20 .است گذاشته ریتأث هخانوادروابط شما با  بر یگردشگر های یتفعال 

روابط
 

اجتماعی
 

ت
خدما

 
فرهنگی
 

اکوسیستم
 

8/88  99 93 83 3/0  Q21 سبب شده است تا دیگران از شما حمایت کنند. یگردشگر های یتفعال 

9/81  0/90  5/95  5/80  0/0  
گذاشوته   یرتوأث  یگوران بر حل اختالفوات شوما بوا د    یگردشگر های یتفعال

 است.
Q22 

1/3  9/99  8/99  8/95  1/3  
 شوده  جامعوه  در شما اجتماعی جایگاه تحکیم سبب یگردشگر های یتفعال

 .است
Q23 

0/89  99 8/95  3/95  0/85  
محبوبیوت شوما را در میوان دیگوران افوزایش داده       یگردشگر های یتفعال

 است.
Q24 

3/1  99 0/95  0/91  0/1  Q25 .است شده جامعه در شما بیشتر اثرگذاری سبب یگردشگر های یتفعال 

0/1  8/95  3/95  5/90  89 
 یرتوأث روابوط شوما بوا دوسوتانتان      یفیوت بر نوع و ک یگردشگر های یتفعال

 .است گذاشته
Q26 

)درفد( یباشناختیزیهاارزششاخصیجنتایایتوفیرسبر.1جدو 
بسیار
 کم

 زیاد متوسط کم
بسیار
 زیاد

کد سؤاالت


سؤا 
 

ص
شاخ

 

 مؤلاه

0/9  0/0  1/93  1/91  9/95  
گذاشوته   یرشهر اصفهان تأث 9 ةمنطق فضایی تنوع بر گردشگری های یتفعال

 است.
Q27 

ش
ارز

ها 
ز ی

یباشناختی
 

ت
خدما

 
فرهنگی
 

اکوسیستم
 9/85  9/80  5/90  0/99  0/89  

 یشوهر  یو نقوص فضواها   یوب موجوب اصوالح ع   یگردشگر های یتفعال
 شهر اصفهان شده است. 9 ةمنطق

Q28 

0/5  1/3  8/99  3/95  0/98  
شوهر اصوفهان افوزوده     9 ةمنطقو  زیبایی و کیفیت بر گردشگری های یتفعال

 است.
Q29 

3/1  8/95  5/55  0/98  3/1  
شوهر اصوفهان افوزوده     9 ةمنطقو  یلبود کا یتبر هو یگردشگر های یتفعال

 است.
Q30 

0/0  0/85  1/99  5/95  0/80  
 9 ةمنطقو  یشوهر  یفضوا  یموجوب نظوم ظواهر    یگردشوگر  های یتفعال

 اصفهان شده است.
Q31 

9/89  0/95  8/90  9/81  1/0  
 9 ةسوبز منطقو   یو فضوا  یمبلمان شوهر  یفیتبر ک یگردشگر های یتفعال

 اصفهان افزوده است.
Q32 

)درفد( یآموزشیهاارزشدانشویستمشاخصسیجنتایایتوفیبررس.1جدو 
بسیار
 کم

 زیاد متوسط کم
بسیار
 زیاد

 سؤاالت

کد
ا 
سؤ

 

ص
اخ
ش

 

اه
مؤل

 

9/0  8/1  0/99  0/90  5/80  
احتورام   یاجتمواع  ینبه قووان  یشترموجب شده ب یگردشگر های یتفعال

 .یدبگذار
Q33 

سیستم
 

ش و 
دان

ش
ارز

ها 
 ی

آموزش
 ی

ت
خدما

فر 
هنگی

 

0/5  0/80  5/55  1/93  0/3  
ابوراز   جرئوت و  پوذیری  یتمسوئول  افزایش سبب یگردشگر های یتفعال
 در شما شده است. یشهاند

Q34 

0/9  0/0  0/93  0/91  3/95  
 یحراسوت از دسوتاوردها   ةیروح یتموجب تقو یگردشگر های یتفعال

 در شما شده است. یفرهنگ یراثگذشتگان و م
Q35 

0/9  3/1  1/90  3/90  1/99  
 یوادگیری و  یگوران حقوق د یشترب رعایت سبب یگردشگر های یتفعال

 .است شده عمومی و جمعی وسایل از استفاده چگونگی
Q36 

9/5  5/1  9/95  3/55  90 
و  یووانبوه اد  یشووتراحتورام ب  آموووزش سوبب  یگردشووگر هوای  یوت فعال

 شده است. یگرد یها فرهنگ
Q37 

3/5  9/85  8/95  8/95  0/95  
 تعصوبات و رد  ینوژاد  یضتبعو  کواهش  سوبب  یگردشگر یها یتفعال
 .است شده شما در گرایانه قوم

Q38 

0/9  5/1  1/90  3/99  5/90  
حقووق بشور را    ینشما به صلح و قووان  یبندیپا یگردشگر های یتفعال
 کرده است. یتتقو

Q39 

0/0  9/89  0/98  0/91  3/95  
تفاده از دانوش شوما در طورز اسو     یموجب ارتقا یگردشگر های یتفعال

 شده است. یو انرژ یمنابع مل
Q40 
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پژوهشاستنباطیهایهتیاف
اول )مدل  ةدر مرحل بررسی اعتبار مقیاس گردشگریبرای و  دستیابی به اهداف پژوهش منظور ، بهدر این قسمت

 آن یها مؤلفهو  CESبررسی اعتبار مقیاس برای همچنین  .)مدل اول(استفاده شد  یدییتأاز تحلیل عاملی  (یریگ اندازه

( آموزشی یها ارزشالهامات و حس مکان، تنوع فرهنگی، روابط اجتماعی، ارزش زیباشناختی و معنوی، سیستم دانش و )

متغیرهای  سؤاالتهمة برای  آمده دست به. مقدار بارهای عاملی شداستفاده  )مدل دوم( دوم ةمرتب یدییتأاز تحلیل عاملی 

 دییتأمتغیرهای پژوهش همة  ةاعتبار ساز بنابراین هستند؛ 30/8 ر ازت بزرگ T می مقادیراست و تما 5/5اصلی بیشتر از 

مدل را به همراه دو خروجی، و  شدمتغیرهای پنهان بررسی میان بطه دوم مدل ساختاری را ة. سپس در مرحلشده است

و مدل  پردازد یمفرهنگی دمات متغیر گردشگری با متغیر خ ة( به بررسی رابطاول پژوهش. مدل 9)شکل  8مدل . داشت

سیستم دانش )ابعاد  و حس مکان، تنوع فرهنگی، روابط اجتماعی، زیباشناختی ابعادمتغیر گردشگری با  ة( رابط5)شکل  9

ذکر  3و  1جدول مدل نهایی در دو برازش  یها شاخص. همچنین کند میرا بررسی خدمات فرهنگی اکوسیستم(  ةگان پنج

برای  آمده دست بهبرازش  یها شاخص که استنباط کرد توان یمبرازش  یها شاخصهمة ارزیابی  با درمجموع. شده است

با  پژوهشاین  یها داده دیگر، . به عبارتکنند یم دییتأبرازش مدل را  یها شاخصمدل مقدار مناسبی دارد و دو هر 

 بار سازه است.د و این بیانگر اعتنبرازش مناسبی دارپژوهش ساختار عاملی و زیربنای نظری 

 

شپژوهاو مد .9شکل

نگارندگان:منبع

پژوهشاو برازشمد یهاشاخص.8جدو 

نهاییمد  قبو قابلمقدار هاشاخص

/Chi-Square اسکوئر یکا ةآمار p 50/5از  تر بزرگ 
88/990  

p=5 
GFI/ 39/5 35/5از  تر بزرگ برازش نیکوئی شاخص  

/RMSEA 500/5 51/5از  تر کوچک یبیتقر یخطا یانسبرآورد وار جذر  
/CFI 30/5 35/5از  تر بزرگ یقیبرازش تطب شاخص  
NNFI/ 30/5 35/5از  تر بزرگ هنجارشده برازش شاخص  
IFI/ 30/5 35/5از  تر بزرگ افزایشی برازش شاخص  
/NFI 35/5 35/5از  تر بزرگ شده یلتعدبرازش  شاخص  

Chi-Square/df / 89/9 8 ≤شاخص ≤ 0 یآزاد ةدرج رب اسکوئر کای نسبت  
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پژوهشدومد م.1شکل

برازشمد دومپژوهشیهاشاخص.1جدو 

نهاییمد  قبو قابلمقدارمعیار هاشاخص
/Chi-Square اسکوئر یکا ةآمار p 85/9189 50/5از  تر بزرگ  p=5 

GFI/ 00/5 35/5از  تر بزرگ برازش نیکوئی شاخص 
RMSEA/ 500/5 51/5از  تر کوچک تقریبی خطای واریانس برآورد جذر 

/CFI 30/5 35/5از  تر بزرگ یقیبرازش تطب شاخص 
/NNFI 35/5 35/5از  تر بزرگ برازش هنجار شده شاخص  
IFI/ 30/5 35/5از  تر بزرگ افزایشی برازش شاخص 
NFI/ 38/5 35/5از  تر بزرگ شده یلتعدبرازش  شاخص  

Chi-Square/df /00/9 8 ≤شاخص ≤ 0 یآزاد ةدرج بر سکوئرا کای نسبت  

نگارندگان:منبع



 121...شهرییهاستمیاکوسیگردشگریدرتوسعةخدماتفرهنگیهاتیفعالنقشوهمکاران:تبریزی

 

گزارش شده است. در ارتباط با  آمده دست به Tو مقدار   ، ضریب تعییننتایج آزمون مدل ساختاری 85در جدول 

درصد  30نان با اطمی آمده دست بهشود بدین معناست که روابط  30/8بیشتر از T چنانچه قدر مطلق مقدار، T مقادیر

. اند شده دییتأدر هر دو مدل نهایی پژوهش تمام روابط  دهد میمعادالت ساختاری نشان  یابی مدل یها افتهی .است دارامعن

الهامات  یها شاخصمثبت گردشگری بر  ریتأث 9خدمات فرهنگی و در مدل  ةمثبت گردشگری بر توسع ریتأث، 8در مدل 

زیباشناختی و معنوی و سیستم دانش و  یها ارزشروابط اجتماعی، تبلور  ةسعو حس مکان، ایجاد تنوع فرهنگی، تو

رابطه، به تأثیر  نیتر یقو. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شود یماصفهان تأیید  9 ةآموزشی در منطق یارزها

ردشگری بر سیستم گ ریتأثرابطه به  نیتر فیضعو  08/5زیباشناختی و معنوی با مقدار  یها ارزشگردشگری بر تبلور 

 80گردشگری  دهد یم. همچنین شاخص ضریب تعیین نشان مربوط است 59/5 آموزشی با مقدار یها ارزشدانش و 

درصد تغییرات تنوع  95درصد تغییرات الهامات و حس مکان،  90درصد از واریانس خدمات فرهنگی را تبیین کرده است. 

تغییرات  درصد 81زیباشناختی و معنوی و  یها ارزشتغییرات  درصد 90تغییرات روابط اجتماعی،  درصد 95فرهنگی، 

 .ی استگردشگرآموزشی ناشی از  یها ارزشسیستم دانش و 

ساختاریمد آزموننتایج.11جدو 

 یرتأثنوع مد 
رریب

استانداردشده
R2مقدار

T
نتیجه

 نهایی

 ییدتأ 93/0 80/5 55/5 شهر اصفهان 9 ةمنطق در فرهنگی خدماتة بر توسع یگردشگر یرتأث
 ییدتأ 59/3 90/5 03/5 شهر اصفهان 9 ةالهامات و حس مکان در منطق یجادبر ا یگردشگر یرتأث

 ییدتأ 05/0 95/5 05/5 شهر اصفهان 9 ةدر منطق یتنوع فرهنگ یجادبر ا یگردشگر یرتأث
 ییدتأ 50/0 95/5 50/5 شهر اصفهان 9 ةدر منطق یروابط اجتماع ةبر توسع یگردشگر یرتأث

 ییدتأ 11/1 90/5 08/5 شهر اصفهان 9 ةدر منطق یو معنو یباشناختیز یها ارزشتبلور  بر یگردشگر یرتأث
 ییدتأ 05/0 81/5 59/5 اصفهان 9 ةدر منطق یآموزش یها ارزشدانش و  یستمس بر یگردشگر یرتأث

نگارندگان:منبع

یریگجهینت
(، به تبیین 9 ةتاریخی شهر اصفهان )منطق ةدر منطق CES ةگری در توسعپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش گردش

موضوع مورد بحث )حس مکان و الهامات، تنوع فرهنگی، روابط  ةگان پنج یها مؤلفهو پیامدهای گردشگری بر تأثیرات 

ارزیابی مدل  منظور بهآموزشی( پرداخته است.  یها ارزشزیباشناختی و معنوی، سیستم دانش و  یها ارزشاجتماعی، 

متغیر  ةرابط ،اول ة( در دو مرحله استفاده شد. در مرحلSEMمعادالت ساختاری ) یابی مدلنظری پژوهش، از تکنیک 

 است.و ضرایب استاندارد  Tبرازش، مقدار  یها شاخصهمة نتایج حاکی از تأیید که  ده شدآزمو آن پنهان با نشانگرهای

حس مکان و الهامات، تنوع  یها مؤلفهبا  CESمتغیر  ة. سپس رابطشدأیید ت آن با نشانگرهاینیز گردشگری  ةرابط

 یدییتأآموزشی )تحلیل عامل  یها ارزشزیباشناختی و معنوی و سیستم دانش و  یها ارزشفرهنگی، روابط اجتماعی، 

نشان دادند که به  قبولی را برازش سطح قابل یها شاخص، ضریب استاندارد و Tمقدار  نتایجهمة . شدبررسی دوم(  ةمرتب

 یها تیفعال ةپژوهش، رابط یها دادهدر گام بعدی تحلیل  است.ه آن متغیرهای پنهان با نشانگرهای ةمعنای تأیید رابط

گردشگری با  یها تیفعال ةمدل اول رابط. دست آمد و دو مدل نهایی به شد دهآزمو آن یها مؤلفهو  CESگردشگری با 
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CES یها ارزشگردشگری با حس مکان و الهامات، تنوع فرهنگی، روابط اجتماعی،  یها فعالیت ةو مدل دوم رابط 

 یها تیفعال، نتایج مدل اولبراساس . دهد یمآموزشی را نشان  یها ارزشزیباشناختی و معنوی و سیستم دانش و 

درصد  80آن است که حاکی از  آمده دست بهضریب تعیین  .دارد دار معنا ای رابطه CESاصفهان با  9 ةگردشگری در منطق

گردشگری و حس مکان  یها تیفعال میانگردشگری است. در مدل دوم،  یها تیفعالناشی از  9 ةدر منطق CESتغییرات 

بیشتری به  ةشده است مردم عالقسبب که گردشگری در این منطقه  صورت نیبد .وجود داردمعناداری  ةو الهامات رابط

 ها آنتصورات، احساسات و خاطرات همة  که یطور به ؛بیشتر شده است ها آنز دید شهر خود پیدا کنند و ارزش این شهر ا

اصفهان و گردشگران سبب شده است که مردم این منطقه  9 ةمردم منطقمیان گردشگری است. این ارتباط از ثر أتم

شهر و فرهنگ خود را به  و داشته باشندبه محیط، رضایت، درک و معنا را  یبستگ دلوابستگی به مکان،  ماننداحساساتی 

تغییرات تنوع فرهنگی در  از چشمگیریگردشگری موجب تغییرات  ،از سوی دیگرترجیح دهند.  ها فرهنگسایر شهرها و 

  اصفهان و گردشگران، مردم این منطقه را به 9 ةمردم منطقمیان ارتباط  که یطور به ؛است تاریخی شده ةاین منطق

 اشتیاق دیگر یها فرهنگ مراسمو  ها فرهنگکه مردم به یادگیری  یا گونه به ؛اده استآشنایی با افراد متفاوت سوق د

فرهنگی متفاوت، رفتار متفاوتی نیز خواهند داشت. با استناد  ةنیزم شیپکه افراد با  اند کردهو درک  اند نشان داده بیشتری

تغییرات روابط همچنین  هان شده است.شهر اصف 9 ةگفت گردشگری موجب تنوع فرهنگی در منطق توان یمنتایج  هب

و گردشگری بر روابط مردم این منطقه با دوستان  . همچنینثر بوده استأاجتماعی در این منطقه نیز از گردشگری مت

شده است که مردم این منطقه بیشتر از سبب و داشته ثیر بسیار أت ها آناختالفات میان  کاهش و همچنین شانیها خانواده

و بیشتر در بیاورند دست  به یتر محکمجایگاه  اند توانستهبا محبوب شدنشان در جامعه  حمایت شوند و جانب دیگران

است که  ییها شاخصشایان ذکر است که پیوستگی و حمایت اجتماعی در این منطقه نیز از جمله باشند.  رگذاریتأثجامعه 

 نیز اززیباشناختی و معنوی در این منطقه  یها ارزش تغییراتشده است.  تر یقو ،گردشگریاز تأثر ماخیر  یها سالدر 

از جمله در فضای سبز، گسترش  گردشگری بر فضای ظاهری شهر اصفهان که یطور به ؛تأثیر پذیرفته استگردشگری 

 نیزهویت مردم بر کردن عیب و نقص فضای شهری،  بر برطرف و عالوهداشته  فراوانی ثیرتأ شهری یها هیآراو  ها راه پیاده

 یها ارزشتغییرات سیستم دانش و  گفت توان یمدستاوردهای پژوهش حاضر براساس  تیدرنها است. گذاشته ریتأث

ثر شده است. ارتباط مردم این منطقه با گردشگران سبب شده است که به حقوق أاز گردشگری متنیز آموزشی این منطقه 

کمک کند.  نیز انهیگرا قومفع تبعیض نژادی و رد تعصبات توانسته است به ر یگردشگر .دیگران احترام بیشتری بگذارند

صحیح از  ةاستفادبه صلح و قوانین حقوق بشر بیشتر پایبند شوند و طرز  شده است که مردم این منطقهسبب همچنین 

در آموزشی  یها ارزشنتیجه گرفت که گردشگری بر سیستم دانش و  توان یمبیاموزند؛ بنابراین منابع ملی و انرژی را 

از تأثر ماصفهان  9 ةدر منطق CES ةگان پنج یها شاخصاز  یفراوانگذاشته است. درصد  ریتأثاصفهان نیز  9 ةمنطق

( اصفهان 9 ةتاریخی )منطق ةگردشگری در منطق گفت توان یمبا توجه به نتایج پژوهش  است.گردشگری  یها تیفعال

تقویت برای آل فاصله دارد، موارد زیر  رده از سطح ایدهشهری شده است. از آنجا که تأثیرات نامب CES ةتوسعسبب 

 :شود میاثرگذاری پیشنهاد 

 ؛خالقانه تبلیغاتی یها روشاصفهان از  9 ةفرهنگ مردم محلی منطق ةآگاهی گردشگران دربار یارتقا -
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 ؛متفاوت یها فرهنگبرخورد با  ةنحوتاریخی، حضور گردشگران و -آموزش جامعه در ارتباط با حفظ آثار فرهنگی -

 ؛زانیر برنامهاصفهان توسط مسئوالن و  9 ةدر منطق CESارزیابی ادواری آثار گردشگری بر  -

 ؛زیباسازی فضاها و بهسازی نمادهای شهری در منطقه -

.گردشگران و شهروندانمیان افزایش تعامالت اجتماعی برای احداث یا بهسازی فضاهای مناسب  -
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