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Extended Abstract 

Introduction 

The development of economic activities, population growth, increasing livelihoods, 

environmental pollution, etc. have significantly increased the demand for the use of natural 

environments and the need for tourism, and this has led to the increased demand of urban 

residents for nature. In this regard, one of the types of man-made natural attractions that can be 

used in tourism and leisure is natural man-made gardens that provide the human need for 

contact with nature in urban environments. One of the most important effective factors on 

tourism development is the accurate identification of effective components on tourism 

development. Cheshmeh Belqis historical and recreational garden in Choram city, Kohgiluyeh 

and Boyer-Ahmad province, with its suitable climate and variety of trees, is one of the major 

promenades in the south of the country. By examining the dimensions of the factors affecting 

the attraction of tourists to the historical and recreational garden of Cheshmeh Belqis, it is 

possible for managers to improve the quality of the environment, enhance the quality of leisure 

time and increase the positive environmental effects of tourism in the city of Choram by 

strengthening the effective indicators on the development of tourism. Therefore, in this study, 

the main factors and indicators of improving the attraction of tourists to the historical 

recreational garden of Cheshmeh Belqis as a sample of historical recreational gardens in Iran 

have been measured. 
 

Methodology 

The present research is analytical, descriptive and survey one. The collection of research data is 

based on library, field and utilization of scientific resources of relevant organizations. The 

statistical population is tourists who have traveled to this region and visited the historical and 

recreational garden of Cheshmeh Belqis. Due to the uncertainty of the number of tourists 

(statistical population), Cochran's formula has been used in an unknown community. By 

calculating the variance of the primary sample; sample size was calculated to be 301 people. 

The sampling method is random. The main data collection tool is a researcher-made 

questionnaire with 9 general questions and 56 specialized questions. Data were analyzed by 

using of t-test, Spearman correlation coefficient, factor analysis and structural equation 

modeling in SPSS and AMOS software programs. 
 

Results and Discussion 

Examining the behavioral criteria of the local community in relation to tourists in the historical 

recreational garden of Cheshmeh Belqis by using of t-test, shows that from the tourists' point of 
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view, the behavior of the local community with tourists in this historical and recreational garden 

is in a desirable situation, which can be considered as an effective factor on the continuation of 

the tourism development process. Results of the environmental quality index of Cheshmeh 

Belqis natural historical garden with a significance level of less than 0.05 along with the 

negation of the upper and lower bounds of confidence levels for the variables of access to 

suitable space for washing dishes, sports facilities, proper access to health services and the 

children's playground shows that the mentioned indicators are in an undesirable condition and 

need an accurate planning for optimal development. In terms of access road indicators, tourist 

guide signs and transportation facilities, the situation is also assessed as unsuitable. Tourists 

believe that in this tourism destination, the situation of specialized and trained employees to 

introduce the area and the historical and recreational garden of Cheshmeh Belqis, the situation 

of exhibitions to introduce other attractions of Choram city, evaluation of local and indigenous 

festivals of handicraft, local food, Local songs and instruments and introducing local traditions 

to tourists, the situation of information units in the tourist spots of Choram city and signposts to 

guide tourists to the desired location also need to be planned for improvement. 

 

Conclusion 

The results of the research show that in the opinion of tourists, the historical recreational garden 

of Cheshmeh Belqis is considered as a desirable attraction and among other tourist attractions, it 

has a suitable condition. Its beautiful nature and historical background have made it popular 

among tourists and it is considered as a popular attraction. Such that tourists' assessment of the 

peaceful of the environment, the desirable green space, the platform and sitting areas, the 

beautiful landscape and the climate of Belqis spring have been appropriate. This set of 

conditions has also led to the loyalty of tourists. In the inferential results, tourists tend to re-visit 

the garden and as a priority to choose from other attractions of the city, the historical 

recreational garden of Belqis spring has been considered. The desire to recommend the Belqis 

Spring Garden to friends and family has been another sign of tourists' loyalty. This issue has 

been reflected in the importance of preserving this garden and maintaining it for future 

generations. 
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 های تاریخی طبیعی ایرانهای مؤثر بر جذب گردشگران به باغشناسایی و تحلیل پیشران

 مطالعه موردی: باغ تاریخی چشمه بلقیس شهر چرام
 

 ایران کاشان، کاشان، دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا استادیار - 1صدیقه کیانی سلمی

 ایران کاشان، اشان،کریزی شهری، دانشگاه ناسی ارشد جغرافیا و برنامهدانشجوی کارش -فرشاد فالحتی 

 
 20/08/1399تاریخ پذیرش:                                         17/04/1399تاریخ دریافت: 

 
 چکیده
هـای مختلـف موردبررسـی قـرار گرفتـه های اخیر گردشگری و عوامل مؤثر بر جذب گردشگران در حوزهدر سال

بخشد. در این مقاله ت میت. رویکرد جغرافیایی به این مقوله با در نظر گرفتن همه ابعاد به نتایج تحقیق جامعیاس
های تاریخی طبیعی ایران در نمونه موردی باغ تاریخی چشمه بلقـیس های مؤثر بر جذب گردشگران به باغمؤلفه

سـاخته  های تحقیق از طریق پرسشنامه محققادهشهر چرام مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته است. گردآوری د
 شمه بلقـیس درچگویه صورت گرفته است. جامعه نمونه تحقیق گردشگران ورودی به باغ تاریخی تفریحی  65با 

سازی های آماری نظیر آزمون تی، تحلیل عاملی و مدلنفر بوده است. برای انجام تحلیل 301شهر چرام به تعداد 
شده است. نتایج تحقیق استفاده AMOSو  SPSSافزارهای پاس  به سؤاالت پژوهش از نرممعادالت ساختاری و 

د درصـد واریـانس بهبـو 93/13شده عامل اقتصـادی بـا بـاالترین اثـر، از بین شش عامل شناسایی دهدنشان می
زش میـت و اراه که این امـر نشـانگر دینمایموضعیت گردشگری در باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس را تبیین 

هـای مبلمـان فضـای بـاغ تـاریخی تفریحـی چشـمه بلقـیس، ی بعدی اسـت. عاملهاعاملعامل اول نسبت به 
ونقل، امکانات و خدمات، کیفیت محیطی و موقعیت با درصدهای تبیـین رسانی و تبلیغات، دسترسی و حملاطالع
اریخی تــضــعیت گردشــگری در بــاغ در جــذب گردشــگر و بهبــود و 89/4 و 14/6، 87/7، 01/8، 83/10، 59/11

اثـر  71/0سازی معادالت ساختاری با بار عاملی اند. همچنین نتایج حاصل از مدلتفریحی چشمه بلقیش اثر داشته
 دهد.یمیید قرار مطلوبیت جاذبه گردشگری باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس بر وفاداری گردشگران را مورد تأ

 

سازی معادالت ساختاری، ساخت، مدلهای گردشگری طبیعی انسانه، جاذبههای توسعپیشران واژگان کلیدی:

 نگرش سیستمی، چرام.
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 مقدمه

( و یکی از رویکردهای مهم و مـؤثر 554: 1396آمیزترین جنبش بشری )عیسی لو و همکاران،صنعت گردشگری مسالمت
( 38: 1399شود )زال و همکاران،در جهان محسوب می در حوزه اقتصاد و از عوامل برجسته ارتباطی، اجتماعی و فرهنگی
گردد. ترین صنعت جهان ازلحا  اقتصادی محسوب میکه بر پیشرفت دانش، فرهنگ و اقتصاد تأثیر مستقیم دارد و بزرر
یک جهان )حکمـت عنوان یکی از سه صنعت سودآور درجهگردشگری عاملی نوظهور و قدرتمند در دنیای امروز است و به

 (.32: 1397( و از جمله عوامل مؤثر در ایجـاد ارتباطـات فرهنگـی بـین کشورهاسـت )فروتنـی و صـالحی،72: 1399،نیا
. (Evelyn et al,2020:1)شـده اسـت ها شناختهحل کاهش فقـر و توسـعه زیرسـاختعنوان راهبه همچنین گردشگری

ترین منبع درآمد جهان در هـزاره جدیـد را ری بزررشده از سوی سازمان جهانی گردشگای که بر اساس آمار ارائهگونهبه
های جهانی است که امور اقتصـادی، ترین صنایع در حال رشد و یکی از جریانو از مهم (Tohidi,2011:13)شکل داده 

شورای جهانی سـفر و  2018بر اساس گزارش  .(Holjeva,2003:131)اجتماعی و فرهنگی را با هم ترکیب نموده است 
)سازمان جهـانی طور مستقیم و غیرمستقیم در بخش گردشگری شاغل هستند میلیون در سطح جهان به 323گردشگری 
میلیـارد دالر در سـال برسـد  2000میزان درآمد حاصـل از آن بـه  2020گردد تا سال بینی می( و پیش2018گردشگری،

(WTO,2011:24). های ، درآمدهای ارزی و نیز ایجاد فرصتمنظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادیبدین لحا  به
اکبـری و ای برخـوردار اسـت )علییافته، گسـترش صـنعت گردشـگری از اهمیـت ویـژهشغلی در کشورهای کمتر توسعه

تر اجتماعی، سیاسـی و اقتصـادی ( و بسیاری از کشورهای جهان برای کسب منافع و مزایای افزون157: 1397همکاران، 
(Vanhove,2016:111) های کشوری به گردشگری، در حکم ابزاری مؤثر در ادامه رونـد توسـعه ها و برنامهر سیاستد

گردشـگری را (. 9: 1390دارنـد )ختـایی و همکـاران، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توجهی ویـژه مصـروف می
ع تولیدی بـدون آلـوده سـازی (، زیرا برخالف اغلب صنای22: 1396نام نهاد )صفوی و همکاران،« صنعت سفید»توان می

شده است )رهنما اقتصادی تبدیل -های اجتماعی ترین فعالیتزیست انسانی است و در دنیای امروز به یکی از مهممحی 
آورد کـه ها و اهداف متنوع را پدید مـی(. گردشگری میل به استفاده از فضا در اوقات فراغت باانگیزه126: 1397و رفیعی،

هاست و ایجاد درآمد و اشـتغال بـرای رگیرنده جریانی از سرمایه، انسان، فرهنگ و کنش متقابل بین آندر یک کلیت درب
. تأکید بر مقوله (Briedenhann & Eugenia,2004:75)باشد ساکنان محلی در عرصه فضای جغرافیایی از آثار آن می

کنـد و ایـن خـود گردشگری را دوچنـدان می اقتصادی در فضاهای جغرافیایی جهت توسعه و رفاه ساکنان محلی اهمیت
 های موردنیـاز،باشد کـه بتـوان بـا تـأمین زیرسـاختهای اقتصادی و محیطی در سطح جهانی میگذاریمستلزم سیاست

بـدین روی  (.Sugiyarto & Adam,2003:699) گردشگری در سطح جغرافیایی محدود را به امری جهـانی بـدل کـرد
 -های دقیـق کمّـی کارگیری روشبه تحلیل مسائل مربوط به فعالیت گردشگری از طریق به امروزه در بین کشورها نیاز

ــواحی و مکان ــه ن ــدیریت بهین ــت م ــی جه ــاربردی و منطق ــگری بیشک ــای گردش ــت ه ــده اس ــاس ش ــیش احس  ازپ
(Prato,2001: 328.) ن بـوده ترین نیروهای سازنده جهـاتوان چنین گفت طی چهار دهه گذشته، گردشگری از عمدهمی

 آوری برای جوامـع بـه همـراه داشـته و در معـامالت محلـی حـائز اهمیـت بـوده اسـتاست که مزایای اقتصادی حیرت
(Tucker,2003:82.) های طبیعـی و بازدیـد از امـاکن تقاضای روزافزون گردشگران برای اسـتفاده از جاذبـه کهنحویبه

سازی امکانات رفاهی و توسعه گردشگری فراهم آورده رای فراهمباستانی، فرهنگی و مذهبی بستر مناسبی را ب -تاریخی 
توانـد ثـروت و یم، هیـتوسـعه در هـر ناح یاز ابزارهـای اصـل یکیعنوان به( که 149: 1390است )سیدعلی پور و اقبالی،

 .(16: 1394)قنبـری و همکـاران، کنـد جـذبی عـیسوی روسـتاها و نقـاط طببه یرا از مراکز تمرکز و ثقل صنعت تیجمع
: 1388اجتمـاعی )رحمـانی و همکـاران، - فرهنگی و دو حوزه طبیعی در که گیردمی صورت محیطی بستر گردشگری در
 کشورهایی از دسته و آن دهدهای گردشگری آن را شکل می(. جاذبهHakim & Nakagoshi,2008:158 ؛ 647-665

 دارای دارنـد، مـذهبی و تـاریخی آثـار و باسـتانی ایهتمدن و فرهنگ طبیعی، مناظر مرتب  با گردشگری هایجاذبه که
کارگیری منـابع گردشـگری بـه .(Azizi et al,2011:25)هسـتند  گردشـگران جـذب در هایی مؤثرتوانایی استعدادها و

منـدی از آن بسـیار ها بـرای بهرهباشند، چراکه با توجه به منـابع محـدود، خواسـتهجانبه و علمی میمستلزم نگاهی همه
برداری از منابع گردشگری وجود نداشته باشد، که برنامه ریزی و مدیریت خردمندانه در استفاده و بهرهباشد و درصورتیمی



 109  های تاریخی ...                             های مؤثر بر جذب گردشگران به باغپیشران کیانی سلمی و فالحتی / شناسایی و تحلیل

: 1389شـود )ضـیایی و داغسـتانی،مندی کاهش و در برخی موارد موجب اتالف منابع موجود هـم میهای این بهرهزمینه
های زنـدگی، بـاال رفـتن سـطح ، رشـد جمعیـت، افـزایش مشـغلههـای اقتصـادی(. در روزگار اخیـر توسـعه فعالیت115

زیسـت سـبب افـزایش های محی استانداردهای زندگی، پدیده آلودگی در شهرهای بزرر، آلودگی صوتی و سایر آالینـده
های طبیعی و نیاز به گردشـگری شـده و ایـن امـر سـبب گردیـده تـا نیـاز مـردم چشمگیر تقاضا برای استفاده از محی 

های طبیعـی (. بدین لحا  یکی از انواع جاذبه2، 1394زاده و همکاران، روز بیشتر گردد )شعبانشین به طبیعت روزبهشهرن
های طبیعی ساخت دست بشر است که نیـاز انسـان استفاده در گردشگری و پر کردن اوقات فراغت، باغساخت قابلانسان

نظر هایی وجود دارند کـه ازنقطـهماید. در سرزمین پهناور ایران باغنهای شهری فراهم میبه تماس با طبیعت را در محی 
خصـوص ها و بههای باارزشی تلقی شده و باع  ترویج هنـر بـاغ سـازی ایرانـی در دیگـر سـرزمینهنر و معماری نمونه

فضـایی کالبـدی و  هایها جدای از غنای طبیعی به دلیل ارزش(. این باغ51: 1389 اند )متدیّن،شدههای اسالمیسرزمین
ها از زیباترین تعابیر ( در گردشگری حائز اهمیت هستند. درختان و سایه آن107: 1391تاریخی فرهنگی )ابوئی و جیحانی،

هـای تـاریخی ( و سبب گردیـده باغ39: 1386 نژاد،شود )انصاری و محمودیهای ایرانی دیده میبهشتی است که در باغ
ترین عوامل اثرگذار بـر توسـعه (. یکی از مهم16: 1394 توجه بازدیدکنندگان باشند )عالیی،های دور موردایران از گذشته

بـاغ (. 55: 1396 زاده،زاده و اسـماعیلهای اثرگذار بر توسعه گردشگری است )اسماعیلگردشگری، شناسایی دقیق مؤلفه
تنوع  مناسب و وهوایبا برخورداری از آب کهگیلویه و بویراحمداستان  ،چرامشهرستان چشمه بلقیس در تاریخی تفریحی 

. با بررسی ابعاد عوامل مؤثر بر جذب گردشگران به باغ تاریخی تفریحـی بزرر جنوب کشور است هایتفرجگاهدرختان از 
های مؤثر بر توسعه گردشگری به ارتقـای کیفیـت شود که با تقویت شاخصچشمه بلقیس، این امکان به مدیران داده می

محیطی گردشگری در شـهر چـرام اقـدام نماینـد. ایش کیفیت گذران اوقات فراغت و افزایش آثار مثبت زیستمحی ، افز
پـذیری و جـذابیت های مؤثر، برای افـزایش رقابتگذاران را در تدوین سیاستهمچنین افزایش درك این عوامل، سیاست

ترین عامـل در ایـن فرآینـد درك و مهم (.Chen & Tasi,2007: 1116; prideaux,2005: 5نماید )مقصد کمک می
چراکـه سـطوح بـاالی رضـایتمندی  (Song et al,2012:462)شناسایی عوامل رضایت و یا نارضایتی گردشگران است 

ــد ارائه ــتن درآم ــاال رف ــه ب ــر ب ــادی منج ــد زی ــا ح ــگری ت ــد گردش ــگران از مقاص ــدمات میگردش ــدگان خ ــودکنن   ش
(Agyeiwaah et al,2016:72.) های اصلی بهبود جذب گردشگران بـه بـاغ تـاریخی ژوهش، عوامل و شاخصدر این پ

اند. تالش بر این اسـت های تاریخی تفریحی ایران موردسنجش قرارگرفتهای از باغعنوان نمونهتفریحی چشمه بلقیس به
 به سؤاالت ذیل پاس  داده شود:

ونـه بـاغ تـاریخی تفریحـی چشـمه بلقـیس چگ امعه محلی در ارتباط با گردشگران دروضعیت معیارهای رفتاری ج -
 است؟
 ست؟ایا از نظر گردشگران باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس توانایی جذب گردشگران و شهروندان را داشته آ -
رسـانی بـاغ چگونـه ضعیت پارامترهای کیفیت محیطی، کیفیت دسترسی و امکانات، اقتصادی و دسترسی و اطالعو -
 است؟
 داری گردشگران داشته است؟گردشگری باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس چه اثری بر وفامطلوبیت جاذبه  -
 توسعه گردشگری در باغ چشمه بلقیس کدام است؟ اثرگذارترین عامل بر -

تحقیقات مدون بسیاری در زمینه عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری صورت گرفته که این نکته خـود از جهتـی 
ها بسیاری از زوایای پنهـان، چندبعـدی و پیچیـده موضـوع را د؛ اما ماهیت تخصصی این پژوهشگردامتیاز محسوب می
ارزیـابی نقـش »ای با عنـوان ( مقاله1392نیا سماکوش و همکاران )های داخلی ابراهیمدهد. در پژوهشکمرنگ جلوه می

دهد گردشگری نتایج پژوهش نشان می اند.به انجام رسانیده« محیطی شهر بابلسر-گردشگری شهری در توسعه اقتصادی
هـا و سـوداگری زمـین توجهی داشته و عالوه بر اشتغال و درآمدزایی سبب باال رفتن قیمتدر زمینه اقتصادی اثرات قابل

کند بـا بیان می« نقش مبلمان شهری در توسعه گردشگری شهر ساری»( در مقاله 1392شده است. لحمیان و همکاران )
توان شاهد جلب و جذب هـر چـه بیشـتر گردشـگر و نیـز بردن کیفیت فضا و مبلمان شهری در شهر می زیباسازی و باال

تبیین نقش بازار بزرر تهران در توسعه گردشـگری »ای با عنوان ( مقاله1392توسعه گردشگری بود. بوذری و همکاران )
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توجهی در رابطه با مدیریت و برنامه ریـزی بلدهد ضعف کارکردی قااند. نتایج نشان میبه انجام رسانیده« شهری تهران
( مقاله بررسی عوامل مؤثر در توسـعه صـنعت 1392توسعه گردشگری )بازار بزرر تهران( وجود دارد. زیاری و همکاران )

اند. نتـایج را به انجام رسـانیده« گردشگری شهری با تأکید بر عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران شهر نورآباد ممسنی
نوازی کی از آن است گردشگران از بازدید شهر نورآباد در زمینه تأمین نیازهای هیجانی خود همچون وجود حس مهمانحا

نقـش عوامـل »ای با عنـوان ( مقاله1393اند. وارثی و صفرآبادی )( بیشترین رضایتمندی را داشته746/0مردم با ضریب )
اند. نتایج حـاکی از آن اسـت ارائه کرده« موردی شهر اصفهان(اجتماعی گردشگری در توسعه گردشگری شهری )مطالعه 

درصـد  63/0 درصد بیشترین و بهای خدمات گردشگری بـا ضـریب 76/0 شاخص مدیریت فضایی گردشگری با ضریب
اند. پوراحمـد و همکـاران کمترین سهم را نسبت به دیگر متغیرها در توان تبیین توسعه گردشگری شهر اصـفهان داشـته

انـد. در نتـایج مشـخص شـد ارائـه داده« بررسی نقش گردشگری در توسعه شهری کرمانشاه»ای با عنوان مقاله (1394)
تهدیـد خـارجی مواجـه اسـت. حیـدری  10 فرصـت و 11ضـعف، نقطه 11نقطه قـوت،  11گردشگری شهر کرمانشاه با 

های گردشـگری مصـنوعی )مطالعـه سازی ساختاری عوامل مؤثر بر جذب گردشگران به پدیدهمدل( »1396سورشجانی )
را به انجام رسانیده است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است عوامـل اجتمـاعی بـا « موردی: پارك و دریاچه چیتگر تهران(

بیشترین اثر را بر جذب گردشگران و بازدیدکنندگان داشته است. فـروز  002/0و سطح معناداری  93/0ضریب رگرسیونی 
انـد. را شناسـایی نموده« عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد تور در بنگالدش»( در یک تحلیل تجربی 2010و همکاران ) 1احمد

شده، های مختلف گردشگری شامل کیفیت خدمات، زیبایی طبیعی، مقصد شناختهدر این تحقیق نه ویژگی مرتب  با جنبه
ین امنیـت و کیفیـت غـذا و تسـهیالت خریـد، ونقل مؤثر و کارآمد، تـأماقامتگاه مناسب، تفریح، ماجراجویی، امنیت، حمل

دهد اثر عوامـل کیفیـت سـرویس، زیبـایی عنوان متغیرهای مستقل مورداستفاده قرار گرفت. نتیجه رگرسیون نشان میبه
از تغییر در توضیح قصد انتخـاب  ٪6/24دهد توجه است که نشان میطبیعی، امنیت و تسهیالت خرید از نظر آماری قابل

عوامل محیطی اثرگذار بر تجربـه ( »2012و همکاران ) 2می لیزل دو پلسیس کند.در بنگالدش را تبیین می یک مقصد تور
اند. نتـایج کـاربرد تحلیـل عـاملی پـنج فـاکتور را مورد شناسایی قرار داده« های ملی آفریقای جنوبیگردشگران در پارك

شـده، نقـض قالب عوامل آلودگی، محصول گردشگری ارائه گذارد را درمحیطی را که بر تجربه گردشگران تأثیر منفی می
و همکـاران در سـال  3محیطی و برخوردهای گردشگری برآورد کرده است. تران فی هونگتعهدات پارك، مدیریت زیست

معتقـد اسـت « ویتنـام 4عوامل مؤثر بر جذب گردشگران خارجی به مقاصد اکوتوریستی در منطقه دلتـا مکونـگ( »2016)
 -عامل جذابیت خاص، ادراك کنترل رفتاری، ساکنین محلی، شـرای  اکولـوژیکی  5ثر بر جذب گردشگران در عوامل مؤ

( در تحقیـق خـود بـا عنـوان 2016) 5گردد. جاویـد صـیداو و رمـا آدومیتـینبندی میزیرساخت دسته -طبیعی و امکانات 
اند، امکانـات ، اعـالم داشـته«ذربایجـانگیری گردشـگران محلـی در انتخـاب مقصـد: مـورد آعوامل مؤثر بـر تصـمیم»

های مهـم گردشـگران محیطی، منابع انسانی و قیمت، ویژگیهای زیستبخش، امکانات متنوع گردشگری، ویژگیآرامش

عوامـل اثرگـذار بـر رضـایت ( »2017) 6مای گونـگ خونـگ و فـام آن نیـوئن .محلی در انتخاب مقصد گردشگری است
نتـایج ایـن  اند.را مطالعه نموده« ویتنام 7و تصمیم به بازگشت مجدد در شهر هوشی مینگردشگران از مقاصد گردشگری 

طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـا رضـایت از کند که قصد بازگشت گردشگران بهتحقیق به لحا  تئوری و تجربی ثابت می
جاسـمین  اریخی مرتب  اسـت.های فرهنگی و تها، محی  طبیعی و جاذبهمقصد گردشگری به دنبال تفریحات و سرگرمی

را مطالعه نمـوده « های گردشگری ماالگا در اسپانیاعوامل مؤثر بر جذابیت»( در رساله کارشناسی ارشد خود 2017آرایانا )
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ای اسـت کـه دانشـمندان رشـتهکند علیرغم آنکه موضوع جذابیت یک موضوع بیناست. محقق در تشریح نتایج بیان می
های فرهنگـی در ایـن شـهر بیشـترین و اند امـا در حـوزه گردشـگری، جـذابیتبه آن نگریسـته مختلف از ابعاد متفاوت

عوامـل »( در پژوهشی بـه بررسـی 2017و همکاران ) 1اثرگذارترین عامل در توجه گردشگران به ماالگا بوده است. جنسن
نتایج حـاکی از آن اسـت ادراکـات اند. پرداخته« های گردشگری شمال نروژمؤثر بر رضایت و جذب گردشگران در جاذبه

های گردشگری و نوع استفاده از تکنولوژی در میزان جذب گردشـگران شده در مکانشخصی، تصویر ذهنی، خدمات ارائه
هـای رسـانه شـده از دادهآوریهـای جمع( بر اساس داده2018و همکاران ) 2های گردشگری مؤثر است. یاو سونبه پدیده

پرداخته است. نتایج تحقیـق « های گردشگران برای بازدید از نقاط دیدنی منطقه داپنگ چیناولویتارزیابی »اجتماعی به 
نمایـد، بلکـه یـک مـدل اعتماد برای ارزیابی محبوبیت نقاط دیدنی گردشگران ارائه میقابل بندیرتبه تنها یک سیستمنه

 کنـد.منظره و دیـدنی طراحـی میبرای منـاطق خـوشگذاری ریزی و سیاستگیری ابتکاری برای حمایت از برنامهاندازه

پژوهش حاضر به دنبال مشخص کردن عوامل گوناگون اثرگذار بر بهبود وضعیت گردشگری و جذب گردشـگران در بـاغ 
تاریخی تفریحی چشمه بلقیس است. تبدیل رو با پرهیز از نگاه بخشی و در نظر داشتن رویکردی سیستمی بـه شناسـایی 

 متفاوت اثرگذار بر جذب و رضایت گردشگران پرداخته است. ابعاد گسترده و
 

 مبانی نظری
هـای وصـول بـه در چهارچوب دیدگاه سازی راهبردی برای دولتمردان و مدیران کالن صنعت گردشگری، شناسـایی راه

دی، منعنوان عناصر مؤثر بـر رضـایتاهداف صنعت گردشگری، بررسی میزان تسهیالت، امکانات و خدمات گردشگری به
اشد )کیانی و بتواند نقطه عطفی در برنامه ریزی توسعه گردشگری میزان وفاداری و تمایل به بازدید مجدد گردشگران می

کننـده در شدن بـه عامـل رقـابتی تعیین(. از سوی دیگر این واقعیت که بخش خدمات در حال تبدیل155: 1396بسحاق،
هم بخـش خـدمات در س. با افزایش (Birdogan,2009:114)کند نکار میابازارهای جهانی است، اهمیت آن را غیرقابل

شـده بـه مشـتریان در مرکـز مفـاهیم توسعه، کیفیت خدمات ارائهیافته و به دنبال آن کشورهای درحالکشورهای توسعه
. (Chun - Hsien Liu,2008:562)ه گردشـگری قـرار گرفتـه اسـت های خـدماتی و از جملـبازاریابی بـرای سـازمان

ویژه بـرای کشـورها و منـاطق کمتـر های مناسب ضروری است و بهترتیب برای توسعه گردشگری وجود زیرساختاینبه
 :1398 رود )لطفـی،های محدودتری دارند، وجود و گسترش آن عاملی حیاتی به شمار مـییافته که اغلب زیرساختتوسعه
 شـناخت مستلزم بخش اینتوسعه و گسترش گردشگری، جذب لعوام عنوانبه گردشگری نیازهای تعدد به توجه (. با80

مختلـف  منـاطق ها،خواسـته نیـاز و این اساس بر ای کهگونهگردشگری است. به سوی مقاصد از آن تأمین و هانیازمندی
 وپـور گـردد )ابراهیم ارائـه گریاز گردشـ مختلفی هایشانسی نوع و گرفتهشکل فردمنحصربه هایویژگی با گردشگری
تـأمین  و ایجـاد ریقط از تا است گردشگری بخش به نسبت گرا نظام نیازمند رویکردی فرآیند (. این73: 1390همکاران،
و  ایترض گردشگران، نیازهای و انتظارات با تأمین وسیلهنماید. بدین فراهم را گردشگری توسعه زمینه موردنیاز تسهیالت

 (.110: 1397همتی،) گرددمی ایجاد مقصد به وفاداری آنان نسبت
 

 رضایتمندی از مقصد گردشگری
کننده به ارزیابی اختالف ادراك بـین انتظـارات قبلـی و عملکـرد فعلـی محصـول توان واکنش مصرفرضایتمندی را می

(. رضـایتمندی گردشـگر بـر 191: 1393 شـود )همتـی و همکـاران،تعریف کرد که پس از مصرف آن محصول درك می
محصوالت و خدمات و تصمیم به بازدید مجدد تأثیر دارد. در حوزه گردشگری رضـایتمندی تـأثیر انتخاب مقصد، مصرف 

دهد )مهرابی، ها و توصیه مقصد به دیگران را افزایش میکه احتمال بازگشت آننحویمثبتی بر وفاداری گردشگر دارد، به
 خواهـد کننـدهکمک سـود، میزان و گردشگران تعداد افزایش اقتصادی چون اهداف کسب در نیز امر این که (50: 1395
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 وجـود گردشـگری مقصد در اقتصادی بلندمدت موفقیت کسب و گردشگر رضایت مثبتی بین ارتباط عموماً نتیجه در. بود
 (.14: 1392 دارد )اردکانی و همکاران،

 وفاداری گردشگر
شده است. این شاخص ازاریابی گردشگری شناختهترین عوامل اثرگذار بر موفقیت اقدامات بعنوان یکی از مهموفاداری به

های مربوط به جذب مشتریان جدید، کاهش حساسـیت مشـتری بـه قیمـت تواند نتایج ارزشمندی مانند کاهش هزینهمی
تمایـل بـه  های ارائه خدمات به مشتریان را در بر داشته باشد. در حوزه گردشـگری، بازدیـد ومحصوالت و کاهش هزینه

(. گردشگران با بیان خاطرات و تجربیات 1393: 1393اند )همتی و زهرانی،های وفاداری در نظر گرفتهخصبازگشت را شا
مقصـد  دشـگران بـهسفر بر تمایالت و تصمیمات دیگران در انتخاب مقصد گردشگری اثرگذار هستند. درجه وفـاداری گر

 یابــدبــه دیگــران انعکــاس میاغلــب در نیــات گردشــگران بــا بازدیــد از مقصــد و تمایــل بــه پیشــنهاد آن 
(Chen & Tasi,2007:1117.) مجـدد بازگشـت میـزان بـا طور مستقیمبه رسانیخدمات کیفیت اندداده نشان تحقیقات 

 گردشـگری مقصـد بـه منطقـه یک کههنگامی شود.می هاسازمان برای بیشتر سود و موجب است ارتباط در گردشگران

 منظوربه (. اماKim et al, 2013:528) ردیپذیم گردشگری تأثیر هایفعالیت از عهجام آن ساکنان زندگی ،شودیم تبدیل
 گردشـگری ناطقم ساکنان است الزم گردشگری، مقاصد گردشگری با استفاده از توسعه و گردشگری مزایای از استفاده

 ساکنان اجتماعی، مبادله نظریه سبر اسا دیگربیانبه حمایت کنند؛ آن توسعه از و باشند داشته گردشگری به مناسبی دید

 میـزان و دهنـدیم نشـان واکنش گردشگری توسعه به و محیطی اجتماعی اقتصادی، شده درك فایده و هزینه بر اساس

 (.2: 1398 است )یزدان پناه و شکوهی، گردشگری از توسعه حاصل شده درك هزینه و منافع از تابعی نیز حمایت
 

 های گردشگریزیرساخت
فـر و های گردشـگری اسـت )نظمگاه کلی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری تابع دو عامـل جاذبـه و زیرسـاختدر یک ن
روی زمـین و هـم زیـر آن قـرار که هم شودمیریزی به تأسیساتی گفته  زیرساخت در برنامه واژه(. 168: 1398محمدی،

ظیر نـواحی شـهری، صـنعتی و جهـانگردی فـراهم ای، نتوسعه هاینظام دارند و چهارچوبی اساسی را برای کارکرد مؤثر
یکی از عوامل مهم در جذب گردشگر، وجود تجهیزات و تسهیالت گردشگری است. این تأسیسات به واحـدهایی . کندمی

گردد که با هدف ارائه خدمات پذیرایی، اقامت و خدمات مسافرتی به گردشگران بر اسـاس ضـواب  و مقـرارت اطالق می
(. تأسیسـات 103: 1395فـر و همکـاران،؛ نظم82: 1384دیناری،)شوند به تأسیسات گردشگری ایجاد می نامه مربوطآئین

شـود )لطفـی، بنـدی میونقل و ارتباطات طبقهگردشگری درمجموع به سه گروه عمده تأسیسات اقامتی، پذیرایی و حمل
زم و ضروری است و در مناطق و کشـورهای مناسب، ال هایزیرساختآمیز جهانگردی، موفقیت برای توسعه(. 81: 1398
: 1394)رضایی و همکاران، عنوان یک عامل بحرانی قلمداد شودبه تواند، میکمبود زیرساختی دارند نیافته که اغلبتوسعه

برنامـه  المللـی موردتوجـهبین سطح در چه و ایمنطقه و ملی سطح چه در ها،عرصه همه در گردشگری توسعه (. امروزه4
 و الزم آن عناصـر کـه منسـجمی اسـت نظام گردشگری، صنعت است. گرفته خصوصی قرار هایشرکت و دولتی ریزان
 فـراهم را صـنعت ایـن رونـق یـا موجبـات سـفر تنهاییبـه گردشگری هایجاذبه که ایگونهبه باشند.می یکدیگر ملزوم

در  اسکان اگرچه دیگر، طرف از باشد. فراهم باید زگردشگران نی اقامت و جاییجابه برای شرای  و بلکه امکانات کنند،نمی
 نیـز یـک جاذبـه از دیدار برای رغبتی اقامتی، امکانات بودن بدون فراهم اما نیست، گردشگر یک اصلی هدف هااقامتگاه

تای های گردشگری در راسهای گردشگری مکمّل جاذبهلذا زیرساخت (.34: 1391زاده و همکاران،شود )ابراهیمنمی ایجاد
گیرد کـه های گردشگری خدمات و تسهیالتی را در برمیگردد. زیرساخترونق بخشی به جریان گردشگری محسوب می

هـا در مقصـد رفاه گردشگران را فراهم کرده و دسترسی مناسب به این عناصر، در جذب گردشگر و افزایش ماندگاری آن
هـای گردشـگری، ها و فعالیتنظام گردشگری متشکل از جاذبـه (.25: 1393تأثیر بسزایی دارد )یوسفی شهیر و همکاران،

ونقل، تأسیسات زیربنـایی، تسـهیالت و خـدمات گردشـگری اسـت کـه عناصـر مراکز اقامتی، تسهیالت و خدمات حمل
قصد ارائه خدمات و انتفاع توسعه خـدمات های گردشگری نیز عواملی هستند که بهشوند. زیرساختگردشگری خوانده می
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 (.33: 1395شوند )قاسمی و همکاران،ردشگران و مسافران یا مهمانان مطابق ضواب  ارائه میبه گ
 

 روش پژوهش
ای، میـدانی و هـای تحقیـق کتابخانـهپژوهش حاضر از نوع تحلیلی، توصـیفی و پیمایشـی اسـت. نحـوه گـردآوری داده

انی هستند که به این منطقه سفرکرده و از بـاغ شگرهای مربوط است. جامعه آماری گردزمانگیری از منابع علمی سابهره
ز فرمـول ااند. با توجه به نامشخص بودن تعـداد گردشـگران )جامعـه آمـاری( تاریخی تفریحی چشمه بلقیس بازدید کرده
وزیـع و بـا تپرسشـنامه بـین گردشـگران  30شده است. به این منظور در ابتـدا کوکران در وضعیت جامعه نامعلوم استفاده

گیری تصادفی اسـت. ابـزار نفر محاسبه گردید. روش نمونه 301ه میزان واریانس نمونه اولیه حجم نمونه به تعداد محاسب
ای است که پس از بررسی پیشینه و ادبیـات نظـری تحقیـق و گـردآوری ها پرسشنامه محقق ساختهاصلی گردآوری داده

 وسؤال تخصصی تنظـیم  56سؤال عمومی و  9قالب توسعه گردشگری در  های مرتب  با سنجش عوامل مؤثر برشاخص
 حاکی از 953/0بندی و تعداد آن بیان گردیده است. کسب ضریب ( متغیرها، نحوه دسته1تدوین گردید. در جدول شماره )

. بـرای هیـه گردیـدتاعتبار ابزار پژوهش است. برای سنجش روایی، پرسشنامه تحت نظارت اساتید دانشگاه و متخصصان 
های سازی معادالت ساختاری در محی ها آزمون تی، ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل عاملی و مدلوتحلیل دادهتجزیه
 شده است.افزاری اس پی اس اس و ایموس استفادهنرم

 

 . متغیرهای مور استفاده در ابزار پژوهش1جدول شماره 
 منبع تعداد بندیدسته نوع سؤال

 عمومی
میزان تحصیالت، شغل، هـدف از  سن، جنسیت، وضعیت تأهل،

 سفر، نحوه سفر، تعداد دفعات بازدید
 (1392زیاری و همکاران ) 9

 تخصصی

 (1395) (، کیانی1391کرمی ) 9 رفتار جامعه محلی

 (1396کیانی و بسحاق ) 5 وفاداری

 (1396حیدری سورشجانی ) 12 کیفیت محیطی

 13 کیفیت دسترسی و امکانات
ــاران  ــان و همک ــاران 1392)لحمی ــاری و همک (، زی

 (1393(، وارثی و صفرآبادی )1392)

 7 شاخص اقتصادی
(، وارثــی و 1392نیــا ســماکوش و همکــاران )ابراهیم

 (1396(، حیدری سورشجانی )1393صفرآبادی )

 (1396کیانی و بسحاق ) 6 رسانیشاخص دسترسی و اطالع

 

 محدوده موردمطالعه
حمـد از لویـه و بویراکهگیاز توابع شهرستانی به همین نـام و در اسـتان  چرامشهر در  چشمه بلقیستاریخی تفریحی باغ 

ثانیـه  41دقیقـه و  44 ودرجـه  50موقعیت جغرافیایی  دردر دشتی هموار  . این باغبزرر جنوب کشور است هایتفرجگاه
تعطیالت نوروزی مملو از  بهار و ویژهدر تمام فصول سال بهثانیه عرض شمالی  18دقیقه و  43درجه و  30طول شرقی و 
اسـانی و سگذاری این بنا به این اسم آن است که توس  زنی به نام بلقـیس حـدود اواخـر دوره علت نام .گردشگران است

تـر پیشاز غی کـه بـا، در اطراف این چشـمه 1323اسکندر خان چرامی در سال است.  اوایل دوره اسالمی احداث گردیده
یجـاد ازآن در چند نوبـت بـا کاشـت درختـان متنـوع و اپس کرده است.بازسازی  مرمت و داده و را گسترش وجود داشته

حوض بـزرر  وجود یکاست.  شدههای مهم استان کهگیلویه و بویراحمد تبدیلبه یکی از جاذبه های زیبای آبیاریشبکه
آن از  چنـد چشـمه زیبـا در حوضـه و زیبای متصل به ایـن ایجویباره ای که در مرکز آن درخت نخل واقع است ودایره
ن در اسـکا سکوهایکشاورزی اطراف، ایجاد  نزدیکی به بندرها جنوبی، وجود مزارع. های خاص چشمه بلقیس استجلوه

بای چشـمه باغ زی امکاناتار مصنوعی از دیگر ایجاد یک آبش باغ و های دامنه تپه مشرف برباغ و همچنین وجود آالچیق
 دهد.( موقعیت منطقه را در سطح کشور و استان نشان می1ره ). شکل شمابلقیس است
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 . موقعیت منطقه موردمطالعه1شکل شماره 

 

 هابحث و یافته
اند. سـال داشـته 20درصـد از پاسـخگویان کمتـر از  6/9دهـد نتایج حاصل از بررسی توصیفی سؤاالت عمومی نشان می

انـد. دیـپلم بوده درصد زیـر 8/0وضعیت تحصیالت حاکی از آن است درصد بوده است.  5/45سال  30تا  20درصد افراد 
. کارشناسـی درصد از میزان تحصیالت کارشناسی برخوردارند 8/46اند و درصد سطح سواد خود را دیپلم اعالم کرده 2/30

ن خانوادگی اسخگویادرصد پ 7/80درصد را به خود اختصاص داده است. نحوه سفر  3/3و  6/10ارشد و دکتری به ترتیب 
درصد به همراه دوستان خویش در بـاغ تـاریخی تفریحـی چشـمه بلقـیس  3/14صورت انفرادی و درصد به 3بوده است. 
ترین هـدف از سـفر بـرای عنوان عمدهاند. تفریح بهها از این منطقه بازدید کردهدرصد نیز به سایر شیوه 2اند. حضورداشته

اند. دفعـات ن مکـان بازدیـد داشـتهدرصد از گردشگران برای اولین بار از ای 6/31شده است. درصد پاسخگویان اعالم 91
درصد آقایان  5/63دهد درصد افراد اعالم گردیده است. فراوانی جنسیت پاسخگویان نشان می 6/21بار برای  3-2بازدید 

درصـد از پاسـخگویان  4انـد. دهدرصـد بو 9/28درصد و مجـردان  1/67اند. درصد افراد متأهل درصد بانوان بوده 5/36و 
 اند.وضعیت تأهل خود را اعالم نکرده

 

 بررسی وضعیت معیارهای رفتاری جامعه محلی در ارتباط با گردشگران در باغ چشمه بلقیس

قـیس، ی چشـمه بلبرای بررسی وضعیت معیارهای رفتاری جامعه محلی در ارتباط با گردشـگران در بـاغ تـاریخی تفریحـ
لی بـرای مطلوبیـت کگانه نیز یک متغیر ترکیبی شکل گرفت که قضاوت  9ده گردید. از ترکیب سؤاالت آزمون تی استفا

کـه شـده اسـت. ازآنجایی( نتایج آزمـون ارائه2نماید. در جدول )پذیر میوضعیت معیارهای رفتاری جامعه محلی را امکان
ن در ایـن بـاغ تـاریخی های جامعه محلی با گردشگرااست، از نگاه گردشگران رفتار 05/0مقادیر سطح معناداری کمتر از 

 تفریحی در وضعیت مطلوبی قرار داشته است.
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 . نتایج بررسی وضعیت معیارهای رفتاری جامعه محلی در ارتباط با گردشگران2جدول شماره 

 زیر معیارها
آماره 
 تی

سطح 
 معناداری

 میانگین
میانگین 
 تفاوت

ارزیابی  %95در سطح 
 حد باال پایینحد  شاخص

 مناسب 15/1 93/0 04/1 04/4 000/0 61/18 رفتارهای جامعه محلی در برابر گردشگران

 مناسب 15/1 93/0 04/1 04/4 000/0 21/19 نوازی(وضعیت برخورد فرهنگ عمومی مردم منطقه )مهمان

وضعیت واکنش مردم محلی منطقه نسبت به نوع پوشش 
 گردشگران

 مناسب 95/0 72/0 83/0 83/3 000/0 04/14

 مناسب 68/0 44/0 56/0 56/3 000/0 23/9 حلیوضعیت ارتباط کالمی با مردم منطقه چرام و نوع گویش م

 مناسب 02/0 78/0 90/0 90/3 000/0 74/14 کمک به گردشگران توس  مردم محلی در صورت نیاز

 مناسب 70/0 43/0 57/0 57/3 000/0 42/8 نوع برخورد مسئوالن باغ چشمه بلقیس با گردشگران

 مناسب 00/1 74/0 87/0 87/3 000/0 27/13 وضعیت امنیت باغ چشمه بلقیس

 نامناسب -36/0 -66/0 -51/0 48/2 000/0 -70/6 های ورزشیچند کارکردی بودن فضا و امکان فعالیت

 مناسب 73/0 50/0 61/0 61/3 000/0 59/10 وضعیت تعامالت با سایر گردشگران

 مناسب 75/0 57/0 66/0 66/3 235 45/14 رفتاری جامعه میزبان معیارهای

 

 بررسی نظر گردشگران در خصوص جذابیت باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس

 000/0داری و سـطح معنـا 84/3بررسی نظرات گردشگران در خصوص جذابیت باغ چشمه بلقیس با کسب میانگین کلی 
شگران است. البته اد این باغ تاریخی طبیعی برای گردان مثبت نشانگر جذابیت زیهای پایین و باالی اطمینبه همراه کرانه

های جدید شیوه اند الزم است در شیوه طراحی باغ تغییراتی صورت گیرد و آن را از حالت قدیم بهگردشگران اذعان داشته
 طراحی نمایند.

 

 چشمه بلقیس. نتایج بررسی جذابیت گردشگری باغ تاریخی تفریحی 3جدول شماره 
سطح  آماره تی زیر معیارها

 معناداری
میانگین  میانگین

 تفاوت
ارزیابی  %95اطمینان در سطح 

 حد باال حد پایین شاخص

 زیاد 06/1 86/0 96/0 96/3 00/0 58/18 میزان مطلوبیت جاذبه گردشگری چشمه بلقیس

 زیاد 13/1 92/0 02/1 02/4 00/0 22/19 توانایی جذب گردشگران و شهروندان

 زیاد 15/1 94/0 05/1 05/4 00/0 30/19 بخشی محی بخش و رضایتآرامش

 زیاد 44/0 13/0 28/0 28/3 00/0 62/3 دیدضرورت تغییر طراحی باغ از حالت قدیم به شیوه ج

 زیاد 92/0 76/0 84/0 84/3 00/0 10/21 جذابیت گردشگری

 
 رسانیی و امکانات، اقتصادی و دسترسی و اطالعوضعیت پارامترهای کیفیت محیطی، کیفیت دسترس

شـده اسـت. ( بیان4نتایج بررسی وضعیت شاخص کیفیت محیطی باغ تاریخی طبیعی چشمه بلقـیس در جـدول شـماره )
رفتـه اسـت. متغیر موردبررسـی قـرار گ 12طور که ذکر گردید کیفیت محیطی در محدوده موردمطالعه با استفاده از همان

های بـاال و پـایین سـطوح اطمینـان بـرای متغیرهـای به همراه منفی شـدن کرانـه 05/0اری کمتر از کسب سطح معناد
های بهداشـتی و دسترسی به فضای مناسب برای شستشوی ظروف، امکانـات ورزشـی، دسترسـی مناسـب بـه سـرویس

ه ریزی برای توسعه بهینه یت نامناسبی داشته و نیازمند برنامهای مذکور وضعدهد شاخصمحوطه بازی کودکان نشان می
، دسترسی به آب سالم و آشـامیدنی (نما و ...یکمت، آبهای مبلمان شهری مناسب )نضعیت شاخصباشند. همچنین ومی

است. ارزیابی  تی نداشتهو نورپردازی مناسب چشمه بلقیس تا حدودی مناسب ارزیابی گردیده و با متوس  مورد آزمون تفاو
وهـوای چشـمه بلقـیس انداز زیبا و آبهای نشستن، چشم، فضای سبز مطلوب، سکو و محلگردشگران از آرامش محی 

 مناسب بوده است.
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 . نتایج بررسی وضعیت شاخص کیفیت محیطی در باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس4جدول شماره 

 آماره تی زیر معیارها بعد
سطح 
 معناداری

میانگین 
 تفاوت

 %95اطمینان در سطح 
 خصارزیابی شا

 حد باال حد پایین

 
 
 
 
 

کیفیت 
 محیطی

 مناسب 21/1 00/1 11/1 000/0 14/21 آرامش محی 

 مناسب 40/1 20/1 30/1 000/0 93/25 فضای سبز مطلوب

 نیمه مناسب 00/0 -26/0 -131/0 052/0 -94/1 نما و ...(مبلمان شهری مناسب )نیکمت، آب

 مناسب 59/0 37/0 48/0 000/0 49/8 بهای نشستن مناسسکو و محل

 نیمه مناسب 01/0 -24/0 -11/0 071/0 -81/1 نورپردازی مناسب چشمه بلقیس

 نامناسب -48/0 -76/0 -62/0 000/0 -91/8 محوطه بازی کودکان

 نامناسب -79/0 -0/1 -92/0 000/0 -08/14 امکانات ورزشی

 مناسب 24/1 03/1 14/1 000/0 75/20 انداز زیباچشم

 نیمه مناسب 13/0 -17/0 -01/0 827/0 -218/0 دسترسی به آب سالم و آشامیدنی

 نامناسب -04/0 -32/0 -18/0 008/0 -67/2 های بهداشتیدسترسی مناسب به سرویس

 نامناسب -27/0 -56/0 -42/0 000/0 -634/5 دسترسی به فضای شستشوی ظروف

 مناسب 56/1 39/1 48/1 000/0 60/34 وهوای چشمه بلقیسآب

 

ی تصل آزمون شاخص بعدی موردبررسی کیفیت دسترسی و امکانات در این مجموعه گردشگری بوده است. نتایج حا
 دیده است.( بیان گر5ها در جدول شماره )برای مقایسه میانگین

 

 . نتایج بررسی وضعیت کیفیت دسترسی و امکانات در باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس5جدول شماره 

 آماره تی زیر معیارها بعد
سطح 

 معناداری

میانگین 

 تفاوت

ارزیابی  %95اطمینان در سطح 

 حد باال حد پایین شاخص

کیفیت 

دسترسی و 

 امکانات

 نامناسب -16/0 -42/0 -295/0 000/0 -47/4 ونقلامکانات حمل

جاده دسترسی و عالئم راهنمای 

 گردشگران
 نامناسب -19/0 -46/0 -331/0 000/0 -83/4

 متوسط 01/0 -26/0 -124/0 077/0 -77/1 پارکینگ

 متوسط 08/0 -16/0 -037/0 558/0 -58/0 های دسترسیکیفیت معابر و شبکه

 مناسب 51/0 28/0 398/0 000/0 89/6 دسترسی امن و صحیح

بنزین یا جایگاه وضعیت قرارگیری پمپ

 سوخت تا چشمه بلقیس
 مناسب 69/0 44/0 571/0 000/0 15/9

 مناسب 14/1 93/0 04/1 000/0 20/20 چرام قرارگیری باغ در شهر

شیوه مدیریتی و کارکنان فعال در باغ 

چشمه بلقیس اعم از نگهبانان و مسئولین 

 خدمات رفاهی

 مناسب 31/0 04/0 182/0 008/0 66/2

های خدمات پزشکی وجود کمپ

( در سطح شهر و نزدیک 115 )اورژانس

 چشمه بلقیس به باغ

 مناسب 33/0 08/0 209/0 001/0 31/3

 متوسط 08/0 -20/0 -06/0 403/0 -83/0 وضعیت بهداشت در مکان

وضعیت منطقه در زمان اوج گردشگری از 

 نظر آرامش صوتی
 مناسب 56/0 30/0 43/0 000/0 70/6

استحکام و کیفیت خدمات و امکانات 

 توریستی در سطح شهرستان چرام
 متوسط 11/0 -15/0 -01/0 80/0 -25/0

محل قرارگیری سکوی زباله و سطل 

 آشغال در باغ
 متوسط 26/0 -01/0 123/0 08/0 74/1
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های پایین و باالی سـطوح اطمینـان اسـتنباط کلـی در با توجه به سطح معناداری آزمون و منفی بودن عالمت کرانه
ونقـل نامناسـب بـوده اسـت. البتـه ان و امکانـات حملهای جـاده دسترسـی و عالئـم راهنمـای گردشـگرمورد شاخص

های دسترسی، محل قرارگیری سکوی زباله و سطل و بهداشت مکان، میزان پارکینگ، کیفیت معابر و شبکه هایشاخص
شده است. برای همچنین استحکام و کیفیت خدمات و امکانات توریستی )گردشگری( در سطح شهر چرام متوس  ارزیابی

ریزی صـورت گرفتـه و بـه حـد مناسـب و ها نیـز برنامـهگردشگران الزم است در خصوص ایـن شـاخص جلب رضایت
عنوان عوامل اثرگذار بـر رونـق گردشـگری در ایـن منطقـه تفریحـی بخش ارتقاء یابند. مجموعه اقتصادی نیز بهرضایت

جز تنـوع گردشگران در تمامی موارد به ( حضور6شده در جدول شماره )های ارائهموردبررسی قرار گرفته است. طبق یافته
های افزایش اشتغال در خدمات، افـزایش شغلی و کارآفرینی برای ساکنان محلی منجر به بهبود شرای  اقتصادی در حوزه

 دستی و ... گردیده است.درآمد، رونق صنایع
 

 ه بلقیسیحی چشمهای اقتصادی در باغ تاریخی تفر. نتایج بررسی وضعیت شاخص6جدول شماره 

 آماره تی زیر معیارها بعد
سطح 

 معناداری

میانگین 

 تفاوت

ارزیابی  %95اطمینان در سطح 

 حد باال حد پایین شاخص

 

 

 

 اقتصادی

 تأیید 26/0 01/0 13/0 02/0 25/2 افزایش اشتغال در بخش خدمات

 تأیید 55/0 29/0 42/0 000/0 55/6 افزایش درامد

 تأیید 29/0 03/0 16/0 01/0 48/2 گردشگریافزایش اشتغال در بخش 

 تأیید 35/0 07/0 21/0 003/0 96/2 گذاریافزایش سرمایه

 رد 20/0 06/0 06/0 329/0 978/0 تنوع شغلی و کارآفرینی

 تأیید 42/0 15/0 29/0 000/0 29/4 افزایش سطح رفاه برای مردم محلی

افزایش سطح مشارکت جامعه محلی برای 

 ماتارائه خد
 تأیید 36/0 10/0 23/0 000/0 60/3

 

ردشـگران گ( موردبررسی قرار گرفته اسـت. 7متغیر در جدول شماره ) 6رسانی با استفاده از شاخص دسترسی و اطالع
دیـده جهـت معرفـی منطقـه و بـاغ تـاریخی و معتقدند در این منطقه گردشگری وضعیت نیروهای متخصـص و آموزش

های های شهرستان چرام، ارزیابی برگزاری جشنوارهها جهت معرفی دیگر جاذبهنمایشگاه تفریحی چشمه بلقیس، وضعیت
های بومی به گردشـگران، وضـعیت دستی غذاهای محلی آوازها و سازهای محلی و شناساندن سنتبومی و محلی صنایع

دنظر شـگران بـه مکـان مـوررسانی نقاط گردشگری شهرستان چرام و عالئم راهنمایی برای هدایت گردواحدهای اطالع
 نامناسب بوده است.

 

 اریخی تفریحی چشمه بلقیسترسانی در باغ . نتایج بررسی وضعیت شاخص دسترسی و اطالع7جدول شماره 

 زیر معیارها بعد
آماره 

 تی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 تفاوت

ارزیابی  %95اطمینان در سطح 

 حد باال حد پایین شاخص

دسترسی و 

 سانیراطالع

دیععده جهععت وضعععیت نیروهععای متخصععص و آموز 

 معرفی منطقه و باغ تاریخی و تفریحی چشمه بلقیس
 نامناسب -49/0 -78/0 -639/0 000/0 -69/8

های ها جهعت معرفعی دیگعر جا بعهوضعیت نمایشگاه

 شهرستان چرام
 نامناسب -41/0 -76/0 -548/0 000/0 -31/8

ی شهرسعتان هاشناخت شما نسبت بعه دیگعر جا بعه

 چرام
 متوسط 15/0 -12/0 016/0 813/0 237/0

های بععومی و محلععی ارزیععابی برگععزاری جشععنواره

 دستی، غذاهای محلی آوازها و سازهای محلعیصنایع

 ردشگرانگهای بومی به و شناساندن سنت

 نامناسب -12/0 -37/0 -25/0 000/0 -83/3

رسععانی نقععاد گردشععگری وضعععیت واحععدهای اطالع

 تان چرامشهرس
 نامناسب -28/0 55/0 -42/0 000/0 -06/6

عالئم راهنمایی بعرای هعدایت گردشعگران بعه مکعان 

 موردنظر )باغ چشمه بلقیس(
 نامناسب -23/0 -51/0 -37/0 000/0 -22/5
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 شناسایی اثر مطلوبیت جاذبه گردشگری باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس بر وفاداری گردشگران

هـای تاز قابلی وبیت جاذبه گردشگری باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقـیس بـر وفـاداری گردشـگرانبرای بررسی اثر مطل
ه گردشـگری ( مدل ساختاری اثر متغیر پنهان مطلوبیت جاذب1سازی معادالت ساختاری استفاده گردید. شکل شماره )مدل

 بر وفاداری گردشگران را نشان داده است.
 

 
 

 متغیر پنهان مطلوبیت جاذبه گردشگری بر وفاداری گردشگران . مدل ساختاری اثر1 شکل شماره
 

از ایـن  د. هرکـدامبرای این آزمون از دو متغیر پنهان مطلوبیت جاذبه گردشگری و وفاداری گردشـگران اسـتفاده شـ
سـت. ها متغیر پنهان در سطح اول را تشـکیل داده اسنجشی دارند که مجموع هر یک از آنعوامل متغیرهای آشکار قابل

هان وفاداری گردشـگران بـا متغیر آشکار و متغیر پن 4متغیر پنهان مطلوبیت جاذبه گردشگری در این تحقیق با استفاده از 
وستان بـا وزن دمتغیر آشکار سنجیده شده است. در متغیر پنهان وفاداری گردشگران، تمایل به معرفی به  5گیری از بهره

 توانـایی جـذب د اختصاص داده است و در تبیـین مطلوبیـت جاذبـه گردشـگریباالترین نقش را به خو 87/0رگرسیونی 
کاررفته در مدل به همراه کد ( متغیرهای به8جایگاه باالتری داشته است. در جدول شماره ) 78/0گردشگران با بار عاملی 
ت جاذبه گردشگری بـا یهای جدول مشخص است متغیر مطلوبطور که از یافتهشده است. همانو وزن رگرسیونی آن بیان

 بر متغیر پنهان وفاداری گردشگران اثرگذار بوده است. 71/0وزن رگرسیونی 
 

 ملیم به همراه بار عامرتبه دو یشده در مدل عاملشناسایی یینها یرهایمتغ .8 جدول شماره
وزن 

 رگرسیونی
 کد متغیر عامل

وزن 
 رگرسیونی

71/0 

وفاداری 
 گردشگران

 b1 66/0 ید دوباره باغ چشمه بلقیس به چه میزان است؟تمایل شما نسبت به بازد

 b2 66/0 های شهرستاناولویت انتخاب شما در باغ چشمه بلقیس نسبت به دیگر جاذبه

اهداشت اغ و نگین ببا توجه به بازدید شما از باغ تاریخی و تفریحی چشمه بلقیس، اهمیت حفب ا
 کنید؟یهای بعدی را چگونه ارزیابی مآن برای نسل

b3 53/0 

 b4 87/0 تمایل شما برای معرفی و بازدید باغ چشمه بلقیس به دوستانتان چقدر است؟

 b5 86/0 تان چقدر است؟تمایل شما برای معرفی و بازدید باغ چشمه بلقیس به خانواده

مطلوبیت 
گردشگری 
چشمه 
 بلقیس

 c1 74/0 کنید؟یابی میمطلوبیت جاذبه گردشگری چشمه بلقیس را به چه میزان ارز

 c2 78/0 چشمه بلقیس به چه اندازه توانایی جذب گردشگران و شهروندان را دارد؟

 c3 74/0 بخشی است؟بخش و رضایتچشمه بلقیس تا چه اندازه برای شما محی  آرامش

 c4 05/0 های جدیدضرورت تغییر طراحی باغ چشمه بلقیس از حالت قدیمی آن به شیوه

 

پذیرد. در برازش جزئی سطح معناداری های ساختاری به دو روش برازش جزئی و برازش کلی صورت میرازش مدلب
های پژوهش است. سطح معنـاداری، تخمـین غیراسـتاندارد، خطـای معیـار و مقـدار نشانگر مطلوبیت برازش مدل و داده
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بـرای روابـ   05/0است. سطح معنـاداری کمتـر از  شده( بیان9بحرانی برای هر یک از رواب  ترسیمی در جدول شماره )
 ترسیمی گویای آن است برازش جزئی مدل در وضعیت مناسبی قرار دارد.

 

 غیراستاندارد با سطح تحت پوشش یبرآوردها .9 جدول شماره
تخمین    

 غیراستاندارد

خطای 
 معیار

مقدار 
 بحرانی

سطح 
 معناداری

وزن 
 رگرسیونی

 705/0 *** 464/8 801/0 684/0 مطلوبیت جاذبه - وفاداری

c2 - 776/0 *** 605/11 093/0 074/1 مطلوبیت جاذبه 

c3 - 736/0 *** 210/11 092/0 028/1 مطلوبیت جاذبه 

c4 - 054/0 396/0 848/0 129/0 109/0 مطلوبیت جاذبه 

b1 - 660/0    000/1 وفاداری 

b2 - 658/0 *** 052/10 089/0 897/0 وفاداری 

b3 - 527/0 *** 257/8 121/0 002/1 وفاداری 

b4 - 875/0 *** 578/12 096/0 210/1 وفاداری 

b5 - 846/0 *** 490/12 102/0 20/1 وفاداری 

c1 - 741/0    000/1 مطلوبیت جاذبه 
 

 لمـد نداخوبی توانسـتهبـه هشوپژ هایدهد که دادهل نشان میهای اصلی برازش مد( شاخص10در جدول شماره )
 های تجربی قرار دارد.کنند و مدل پژوهش تحت حمایت داده نمایندگیرا  هشوپژ مفهومی

 

 های اصلی برازش مدل مرتبه دومشاخص .10جدول شماره 

 عالئم اختصاری نام شاخص
 مدل

 مستقل اشباع فرضپیش

 DF 26 0 36 درجه آزادی

 CMIN/DF 76/2  423/30 کای اسکوئر نسبی )بهنجار شده(

 GFI 966/0 000/1 417/0 شاخص نیکوئی برازش

 AGFI 906/0  271/0 شدهاصالح برازش نیکوئی شاخص

 PGFI 546/0  333/0 شاخص نیکویی برازش مقتصد

 NFI 936/0 000/1 000/0 شاخص نرمال شده بنتلر بویت

 CFI 959/0 000/1 000/0 شاخص برازش تطبیقی

 PNFI 676/0 000/0 000/0 شاخص برازش هنجار شده مقتصد

 IFI 959/0 000/1 000/0 شاخص برازش افزایشی

 TLI 943/0  000/0 شاخص برازش توکر لوئیس

 PCFI 693/0 000/0 000/0 شاخص برازش تطبیقی مقتصد

 PRATIO 722/0 000/0 000/1 شاخص نسبت اقتصاد

 RMSEA 075/0  313/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 

 ی عوامل اثرگذار عامل بر توسعه گردشگری در باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیسبنداولویت
بندی عوامل اثرگـذار بـر بهبـود وضـعیت گردشـگری در بـاغ با توجه به اینکه یکی از اهداف محققین شناسایی و اولویت
، آزمـون تحلیـل ی مکنون جهت خالصه کـردن متغیرهـاهاعاملتاریخی تفریحی چشمه بلقیس بوده است، برای یافتن 

بـر  هادادهانسجام درونی  دهدیمشده نشان (. محاسبات انجام228: 1385 نیا و موسوی،شده است )حکمتعاملی استفاده
معنادار است که  1در وضعیت مناسبی قرار دارد. همچنین آزمون بارتلت در سطح  927/0به مقدار  KMOمبنای شاخص 

(. بـرای پـردازش 127: 1393 بسحاق و همکاران،)یی ساختار مدلی مناسب است تحلیل عاملی برای شناسا دهدیمنشان 
شده اسـت. بـا توجـه بـه ی اصلی استفادههامؤلفهو شناسایی عوامل بنیادی متغیرهای پژوهش، از روش تجزیه به  هاداده
. کندیممتغیر را تبیین  38عه درصد واریانس مجمو 27/63بوده و  1از  تربزررهفت عامل اول دارای مقادیر ویژه  هاافتهی

شـده و ضـمن انجـام چـرخش در محـور مـاتریس از جهت حداکثر ساخت رواب ، متغیرها پیرامون محور خود دوران داده
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شده اسـت ی استخراجی ارائههاعامل( 11شده است. در جدول )روش چرخش یعنی دوران واریماکس استفاده نیترمناسب
از  هـاعاملدیگر بیانگر بارگیری عبارتو به دهدیمنشان  هاعاملگیری یرها را در شکلکه اهمیت و نقش هر یک از متغ

ترتیب هفـت عامـل اینمتغیرهاست. با توجه به ترکیب متغیرهای هر عامل نام مناسبی برای آن انتخاب گردیده است. بـه
ونقل، امکانـات و خـدمات، دسترسی و حملرسانی و تبلیغات، اقتصادی، مبلمان باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس، اطالع

 27/63ای کـه گونهکیفیت محیطی و موقعیت در بهبود وضعیت گردشگری در این باغ تاریخی تفریحی اثرگذار هستند به
 .دهندیمدرصد تغییرات را پوشش 

 

 ی مربوط به هر عامل به همراه بار عاملی آنهاشاخص. عوامل و 11جدول شماره 
درصد واریانس 

 یین شدهتب
 عامل شاخص بار عاملی

930/13 

310/0 
ر و نزدیک به باغ چشمه بلقیس را چگونه ( در سطح شه115 های خدمات پزشکی )اورژانسوجود کمپ
 کنید؟ارزیابی می

 اقتصادی

 افزایش اشتغال در بخش خدمات 694/0
 افزایش درامد 712/0
 (ان و ...دستی، مواد غذایی محلی برای گردشگرایعافزایش اشتغال در بخش گردشگری )تولید صن 823/0
 گذاریافزایش سرمایه 839/0
 تنوع شغلی و کارآفرینی 825/0
 افزایش سطح رفاه برای مردم محلی 793/0
 افزایش سطح مشارکت جامعه محلی برای ارائه خدمات 763/0

59/11 

 (نما و ...نیکمت، آب)مبلمان شهری مناسب  455/0

مبلمان باغ 
تاریخی 
تفریحی 
 چشمه بلقیس

 های نشستن مناسبسکو و محل 430/0
 نورپردازی مناسب چشمه بلقیس 621/0
 محوطه بازی کودکان 701/0
 امکانات ورزشی 719/0
 دسترسی به آب سالم و آشامیدنی 631/0
 های بهداشتیدسترسی مناسب به سرویس 696/0
 فضای مناسب برای شستشوی ظروفدسترسی به  705/0

83/10 

 بلقیس دیده جهت معرفی منطقه و باغ تاریخی و تفریحی چشمهوضعیت نیروهای متخصص و آموزش 664/0

رسانی اطالع
 و تبلیغات

 های شهرستان چرامر جاذبهها جهت معرفی دیگوضعیت نمایشگاه 76/0
 باشد؟ان چرام به چه میزان میهای شهرستشناخت شما نسبت به دیگر جاذبه 618/0

807/0 
ی و دستی غذاهای محلی، آوازها و سازهای محلهای بومی و محلی صنایعارزیابی برگزاری جشنواره

 ست؟اهای بومی به گردشگران چگونه شناساندن سنت
 هرستان چرامرسانی نقاط گردشگری شوضعیت واحدهای اطالع 776/0
 کنید؟دایت گردشگران به باغ چشمه بلقیس را چگونه ارزیابی میعالئم راهنمایی ه 713/0

01/8 

 ونقلامکانات حمل 642/0

دسترسی و 
 ونقلحمل

 گرانهای دسترسی و عالئم راهنمای گردشجاده 692/0
 پارکینگ 671/0
 های دسترسیکیفیت معابر و شبکه 694/0
 دسترسی امن و صحیح 485/0

87/7 

 کنید؟مدیریتی و کارکنان فعال در باغ چشمه بلقیس را چگونه ارزیابی میشیوه  541/0

امکانات و 
 خدمات

 کنید؟وضعیت بهداشت در مکان را چگونه ارزیابی می 616/0

 وضعیت منطقه در زمان اوج گردشگری از نظر کمبود سروصدا )آرامش صوتی( 699/0

 کنید؟یستی را در چرام چگونه ارزیابی میاستحکام و کیفیت خدمات و امکانات تور 389/0

 کنید؟محل قرارگیری سکوی زباله و سطل آشغال در باغ را چگونه ارزیابی می 472/0

14/6 

 آرامش محی  602/0
کیفیت 
 محیطی

 فضای سبز مطلوب 677/0
 انداز زیباچشم 589/0

 وهوای چشمه بلقیسآب 737/0

89/4 
 بنزین یا جایگاه سوخت از شهر تا چشمه بلقیسپمپ وضعیت قرارگیری 599/0

 موقعیت
 کنید؟وضعیت قرارگیری باغ چشمه بلقیس تا مرکز چرام را چگونه ارزیابی می 715/0
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 گیرینتیجه
گردی طبیعـت یهاجاذبـهها را جـزو زیبـاترین آن توانیمکه  دگردنیممحسوب ها در ایران از تصاویر زیبای طبیعت باغ

. در محدوده موردمطالعـه رندیگیمگردی قرار مندان به طبیعت و طبیعتموردتوجه عالقه زیبا معموالً یهاباغدانست. این 
مناسـب و  به نظر گردشگران باغ تاریخی تفریحـی چشـمه بلقـیس جاذبـه گردشـگری دهدیمنتایج استنباطی نشان  نیز

ی گردشـگری از وضـعیت مناسـبی برخـوردار اسـت. چنانچـه ارزیـابی هاجاذبـهو در بین دیگـر  گرددیممطلوبی قلمداد 
وهـوای چشـمه بلقـیس انداز زیبا و آبی نشستن، چشمهامحلگردشگران از آرامش محی ، فضای سبز مطلوب، سکو و 

که در نتـایج اسـتنباطی طورین را نیز در پی داشته است. بهمناسب بوده است. مجموعه شرای  مذکور وفاداری گردشگرا
ی هاجاذبهعنوان یک اولویت برای انتخاب نسبت به دیگر تمایل به بازدید دوباره باغ چشمه بلقیس داشته و به گردشگران

بلقـیس بـه  اند. تمایل برای معرفـی و بازدیـد بـاغ چشـمهشهرستان، باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس را مدنظر داشته
دوستان و خانواده نشانه دیگری از وفاداری گردشگران بـوده اسـت. ایـن مسـئله در اهمیـت دادن بـه حفـب ایـن بـاغ و 

نبـوده  ریتأثیبی بعدی نیز نمود یافته است. طبعاً رفتار مناسب جامعه میزبان در این محبوبیت هانسلنگاهداشت آن برای 
. در منطقه موردمطالعـه از نگـاه گردشـگران ابدییمعه محلی با گردشگران تجلی است. این اثرگذاری مثبت در رفتار جام

توانـد عامـل بسـیار اثرگـذار در تـداوم رونـد رفتار جامعه محلی با گردشگران در وضعیت مطلوبی قرار داشته است که می
بـود شـرای  اقتصـادی در توسعه گردشگری قلمداد گردد. اذعان جامعه محلی به اثرگذاری مثبت حضور گردشگران در به

ماننـد دستی و ... شـاهدی بـر ایـن ادعاسـت و بهی افزایش اشتغال در بخش خدمات، افزایش درآمد، رونق صنایعهاحوزه
ی حاصـل از هاافتـه( بیان کرده زمینه حمایت ساکنان محلـی را بسترسـازی نمـوده اسـت. ی2020) 1آنچه سونگ تای لیو

ی وجود هاشاخصبا بارگذاری « اقتصادی»شده عامل است از بین شش عامل شناساییتحلیل عاملی اکتشافی بیانگر آن 
( در سطح شهرستان و نیز نزدیک به بـاغ چشـمه بلقـیس، افـزایش اشـتغال در 115 اورژانسی خدمات پزشکی )هاکمپ

ی بـرای دسـتی، مـواد غـذایی محلـبخش خدمات، افزایش درآمد، افزایش اشـتغال در بخـش گردشـگری )تولیـد صنایع
گذاری، افزایش سطح مشارکت جامعه محلی برای ارائه خدمات، افزایش سطح رفاه برای گردشگران و ...(، افزایش سرمایه

درصد واریانس بهبود وضعیت گردشگری در باغ تـاریخی تفریحـی چشـمه  93/13مردم محلی، تنوع شغلی و کارآفرینی، 
ی بعدی اسـت. عامـل دوم کـه هاعاملمیت و ارزش عامل اول نسبت به که این امر نشانگر اه دینمایمبلقیس را تبیین 

قرار دارد از ترکیب هشت متغیـر مبلمـان شـهری مناسـب « مبلمان فضای باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس»تحت نام 
ی نشستن مناسب، نـورپردازی مناسـب چشـمه بلقـیس، محوطـه بـازی کودکـان، هامحل، سکو و (نما و ...)نیکمت، آب

های بهداشتی، دسترسی بـه آب سـالم و ترسی به فضای مناسب برای شستشوی ظروف، دسترسی مناسب به سرویسدس
درصد واریانس بهبود وضعیت گردشـگری را بـه خـود اختصـاص داده  59/11گرفته و آشامیدنی و امکانات ورزشی، شکل

ی و تفریحی چشـمه بلقـیس، وضـعیت دیده جهت معرفی منطقه و باغ تاریخاست. وضعیت نیروهای متخصص و آموزش
ی شهرسـتان چـرام، وضـعیت هاجاذبهی شهرستان چرام، شناخت نسبت به دیگر هاجاذبهجهت معرفی دیگر  هاشگاهینما

رسانی نقاط گردشگری شهرستان چرام، عالئم راهنمایی برای هدایت گردشگران به باغ چشـمه بلقـیس، واحدهای اطالع
ی بومی به هاسنتدستی غذاهای محلی آوازها و سازهای محلی و شناساندن محلی صنایع ی بومی وهاجشنوارهبرگزاری 

درصـد ابعـاد بهبـود وضـعیت  83/10گرفتـه اسـت و جمعـاً نام« رسانی و تبلیغـاتاطالع»گردشگران تحت عنوان عامل 
ی دسترسـی هاجادهونقل، باوجود متغیرهای امکانات حمل« ونقلدسترسی و حمل»گردشگری را در برگرفته است. عامل 

درصد بهبود  01/8ی دسترسی، هاشبکهو عالئم راهنمای گردشگران، پارکینگ، دسترسی امن و صحیح و کیفیت معابر و 
شیوه مدیریتی و کارکنان فعال در باغ چشمه بلقـیس، « امکانات و خدمات»گیرد. در عامل وضعیت گردشگری را در برمی

ارگیری سکوی زباله و سطل آشغال در باغ چشمه بلقیس، استحکام و کیفیت خدمات وضعیت بهداشت در مکان، محل قر
و امکانات توریستی در سطح شهرستان چرام و وضعیت منطقه در زمان اوج گردشگری از نظر کمبـود سروصـدا )آرامـش 

                                                           
1. Sung-Ta Liu 
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حی چشمه بلقـیس درصد واریانس بهبود وضعیت گردشگری در باغ تاریخی تفری 87/7صوتی( بارگذاری شده که مجموعاً 
انداز وهوای چشمه بلقیس و چشـمرا به خود اختصاص داده است. وجود متغیرهای آرامش محی ، فضای سبز مطلوب، آب

درصد واریانس بهبود گردشگری در این باغ را  14/6دهنده عاملی به اسم کیفیت محیطی بوده است. این عامل زیبا شکل
باوجود دو متغیر وضعیت قرارگیری باغ چشمه بلقیس تـا مرکـز شـهر چـرام را « موقعیت». درنهایت عامل دینمایمتبیین 

بنزین یا جایگاه سوخت در شهرستان از شهر تا چشمه بلقیس به میزان ؟ و وضعیت قرارگیری پمپدیکنیمچگونه ارزیابی 
وامـل موردبررسـی بـا معنادار شدن همه ع درصد در گردشگری باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس اثر داشته است. 89/4

بر وفاداری گردشگران نیـز بـا  هاجاذبهراستا بوده است. معناداری اثر ( هم2016نتایج تحقیق جاوید صیدا و رما آدومیتین )
 ( همخوانی داشته است.2017نتایج تحقیق مای گونگ خونگ و فام آن نیوئن )

 

 تقدیر و تشکر

 .الی نداشته استبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی م

 

 منابع 

 اسـتان در ردشـگرانگ وفـاداری و رضـایت بـر مؤثر ( عوامل1390سید نقوی، میرعلی؛ یعقوبی، نورمحمد ) پور، حبیب؛ابراهیم (1
 .69-92، صص.14 شماره ،5گردشگری، دوره مطالعات فصلنامه ،(سرعین گردشگری منطقه موردی: مطالعه)اردبیل 

 هایزیرساخت و تسهیالت بهینه یابیمکان و ریزیه( برنام1391زاده، معصومه؛ دارائی، مرضیه )زاده، عیسی؛ حافب رضاابراهیم (2

 .33-48. ، صص35، شماره 12سمنان، جغرافیا و توسعه، دوره شهر موردشناسی: GISاز  استفاده با شهری گردشگری

ارزیـابی نقـش گردشـگری شـهری در ( 1392) محمد ،دامادی ؛غالمرضا ،لطیفی ؛علی ،خاکساری ؛سعید ،نیا سماکوشابراهیم (3
 .17-31، صص.3، شماره 1، اقتصاد و مدیریت شهری، دوره محیطی شهر بابلسر-توسعه اقتصادی

مؤثر بـر سـطح رضـایت  هایمؤلفهبندی یی و اولویتشناسا( 1389اهلل؛ برقی، شاهین )اردکانی، سعید؛ میرغفوری، سید حبیب دن
 .1-23، صص. 13 ، شماره5، فصلنامه مطالعات گردشگری، دورهشیرازگردشگران خارجی در 

های تأثیرگذار و تأثیرپذیر گردشگری پایـدار در شـهرهای ( شناسایی مؤلفه1396زاده، یعقوب )زاده، حسن و اسماعیلاسماعیل (5
 .55-77، صص. 60، شماره 17ساحلی )مطالعه موردی: بندر انزلی(، فصلنامه فضای جغرافیایی، سال 

های باغ ایرانـی دوران صـفوی. ( باغ ایرانی تمثیلی از بهشت با تأکید بر ارزش1386انصاری، مجتبی و محمودی نژاد، هادی ) (6
 .39-48، صص. 29نشریه هنرهای زیبا، شماره 

 .107-117، صص. 57های تاریخی ایرانی، مجله صفّه، شماره ( دشواری مرمت باغ1391ابوئی، رضا و جیحانی، حمیدرضا ) (7

، تبیین نقش بازار بزرر تهران در توسعه گردشگری شـهری تهـران( 1392) مجتبی ،بابکی نژاد ؛ابراهیم ،خلیفه ؛سیما ،بوذری (8
 .63-80، صص. 38، شماره 10 فصلنامه جغرافیایی سرزمین، دوره

( بررسی نقش گردشگری در توسعه شهری کرمانشاه، جغرافیا و 1394) رحمت اهلل ،فرهودی ؛فرانک ،بهدوست ؛احمد ،پوراحمد (9
 .85 -100، صص.15، دوره 5ای، شماره آمایش شهری منطقه

، 2ره ، شـما7دوره  میبد، فصلنامه گردشگری شهری، شهر گردشگری توسعه بر مؤثر عوامل ( ارزیابی1399حکمت نیا، حسن ) (10
 .71-84صص. 

های گردشـگری مصـنوعی سازی ساختاری عوامل مؤثر بر جذب گردشگران به پدیده( مدل1396حیدری سورشجانی، رسول ) (11
 .149-168 ، صص.11، شماره 6یتگر تهران(، فصلنامه گردشگری و توسعه، سال )مطالعه موردی: پارك و دریاچه چ

هـای تهـران بـا اسـتفاده از روش تحلیـل گیری کـارایی هتل( اندازه1387ختایی، محمود؛ فرزین، محمدرضا؛ موسوی، علی ) (12
 .24-1، صص. 1، شماره 3های اقتصادی، دوره ها، فصلنامه پژوهشپوششی داده

 ( گردشگری شهری در ایران و جهان، چاپ اول، تهران : انتشارات خرد.1384دیناری، احمد ) (13

 در آن نقـش و شـناختیباستان هـایموزه ( عملکـرد1399زال، محمدحسن؛ رمضان زاده لسبویی، مهدی؛ جوربنیان، فرشته ) (14
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