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 پایدار گردشگری شهریتوسعه بر  یرگذارتأثمعیارهای  تحلیل

 ، شهر شاهرود(موردی مطالعه)

 غالمرضا جانباز قبادی -4 صدرالدین متولی -3 محمد اسکندری ثانی -2 ، مصطفی الطافی -1

 واحد نور یدانشگاه آزاد اسالم  یشهر یزیو برنامه ر یاجغراف یدکترا یدانشجو -1

 یرانا یرجند،ب یدانشگاه دولت یا،، گروه جغراف یارانشد -2

 یراننور، ا ی،واحد نور، دانشگاه آزاد اسالم یا،گروه جغراف یار،دانش -3

 یراننور، ا ی،انشگاه آزاد اسالمواحد نور، د یا،گروه جغراف یار،استاد -4

 چکیده

و کنش متقابل گردشگران میزبان و تولید فضای گردشگری پیرامون سفر به مناطق شهری  شهری مناطق در وگذارگشت شهری گردشگری

مقاصد  عنوانبه بوده ومقاصد گردشگری مهمی  غالباًتاریخی و فرهنگی بسیار زیادی دارند  هایجاذبهنواحی شهری به علت آنکه  .است

بر توسعه  تأثیرگذارمعیارهای  بندیرتبهتحلیل و ، شناسایی باهدفاین تحقیق . اشندبمیگردشگری، دارای عملکرد چندمنظوره 

تحلیلی است.  -از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی  یشروپپژوهش  ؛انجام شده استکارشناسان از منظر  شهری گردشگری

، زیرساختیعوامل  ،یزیربرنامهو  گذاریسیاست معیارشش  ،که پس از بررسی استاطالعات به دو شیوه اسنادی و پیمایشی  یآورجمع

پایایی  .گردید استخراج یات نظری و پیشینهببرگرفته از اداقامتی و رفاهی، اقتصادی و مالی و فرهنگی و اجتماعی  و رسانه،تبلیغات 

 پژوهش شهر شاهرود و محدوده گردشگری کارشناساننفر از  50 پژوهش آماری نمونهو حجم  985/0آلفای کرونباخ بر اساس  نامهپرسش

و  گذاریسیاستمعیار  که هگردید بندیرتبه پس از تحلیل وهشژپاین  گانهشش یارهایمع .است یلومترمربعک 51419با مساحت 

رتبه اول در  عنوانهب میانگین رتبهباالترین با  ونقلحملو شاخص شبکه  هارتبه اول معیار عنوانبهمیانگین رتبه باالترین با  یزیربرنامه

بودجه خانواده  ونقل،حملشاخص شبکه  ،معیارهازیر  بندیرتبهدر  .شدند معرفیدر توسعه گردشگری شاهرود  تأثیرگذار هایشاخصبین 

بر توسعه  تأثیرگذار هایشاخصاول تا سوم  هایرتبهدر  میانگین رتبهبیشترین با به ترتیب و شاخص خاطرات خوب سفر و اعتماد 

 ارائه گردید. شهری در گردشگری تأثیرگذار هایشاخصپیشنهاداتی در زمینه  در انتها و قرار گرفتندشاهرود  پایدار دشگری شهریگر

 شاهرود پایدار ، گردشگری شهریشاهرود ،تأثیرگذاری معیارها، بندیرتبه: گردشگری شهری، یدواژهکل

 مقدمه

های دیگر جامعه و اقتصاد وجوه مشترکی دارد که با بخش ستافعالیتی بسیار پیچیده  گردشگری و اوقات فراغت

صنایع توسعه پایدار، فرصت بزرگ فرهنگی،  ترینمهمعنوان یکی از و به( 1385، یوو مهد الدین افتخاری)رکن

مجموعه و یک  عنوانبه یگردشگر (1390آورد )چهار بالش، اجتماعی و اقتصادی برای شهرهای مختلف به وجود می

 رساختیعناصر، ز نی. از جمله اباشندمیمراحل با هم در تعامل  یباشد که در تمام یم وستهیاز عناصر به هم پ ینظام

 یگردشگر ییعناصر نظام فضا ترینمهماز  ( وهمچنین اماکن اقامتی و رفاهی1392 و فیضی، روشنی احد نژاد)ها 

گردشگران،  تیجذب و جلب رضا ژهیبه و یگردشگر رشدروبهتحوالت  زانیدر مآنها  تیو کم تیفیکه ک باشندیم

کنند و از یمعنوان یک ضرورت نگاه اغلب کشورها به گردشگری به (.1397علوی و رستمی،) است تیاهم زیحا اریبس

کنند تا به کسب منافع و مزایای موردنظر خود دست یابند )قالیباف و یمها و امکانات خود استفاده یتظرفتمامی 

از سه منبع  یکی فینوپا در جهان، در رد یعنوان صنعتبهو است یمسئله اقتصاد کی یگردشگر(. 1390، شعبانی فرد
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 یگردشگر یها ریزیبرنامهها و  یگذار استیرغم س یعلو  (1397صابری و همکاران ، ) دیآیاول به شمار م یدرآمد

به  غاتیتبلکه در این میان (  1391و همکاران، سعیدی ) برسیمتوسعه به عرصه  نیدر ا مینتوانسته ا تاکنون رانیدر ا

انجام شود شمار  هاشهر  یها جاذبه یدر جهت معرف به شکلی مناسب غاتیکه تبل یدر صورت داردو یمهمبسیار نقش 

 .(1394قربانی، )  چند برابر خواهد شد هاگردشگران شهر

یطرة ردهای جدید مدیریتی از یکسو و سفناوری و کارک هایییکم، در چارچوب نوآور و گردشگری در قرن بیست

ت شدن مرزهای سیاسی از سوی دیگر، سبب تحوال رنگاقتصاد جهانی و کم یریگهمراه با شکل دارییهجانبة سرماهمه

یکــی  عنوانبهصــنعت گردشــگری (. Emekli & Baykal, 2011: 185)بسیاری در فضاهای جغرافیایی شده است 

سطح درآمد و  شیافزا(. 1396ن، و همکارا ینیالد)شمسصنایع درآمدزا در دنیـا مطـرح و  ینرتمتنوع و ترینمهماز 

از مقاصد سفر فراهم کرده است.  یشتریتنوع ب انیانتخاب از م یرا برا طیها، شرا ونقل و شبکه حمل تیبهبود وضع

اند بسیاری از مشکالت از توانسته ریگردشگاز  تا جایی که بعضی از کشورها با استفاده (1400، بهدوست و همکاران)

و  پایین بودن سطح درآمد، سرانه و کمبود درآمد ارزی را پوشش دهند )اکبرپور سراسکانرودقبیل بیکاری، 

ف گسترده در ابعاد مختل اریگردشگری مفهومی بس که سبب شده است ریگآگاهی جوامع از گردش( 1390،همکاران

توسعه  .(Tahmasebi & Majidi, 2005) و از ابزار توسعه پایدار باشد کند دایپ طییاجتماعی و حتی مح اقتصادی،

های ممکن برای حرکت به سوی توسعه پایدار است . عبارت توسعه پایدار برای اولین پایدار گردشگری از بهترین گزینه

بار  نیاولفت ولی زیست و توسعه به کار ردر خصوص محیط« ی کوکویوکاعالمیه»میالدی در  1970بار در سال 

توسعه پایدار یک  (.7: 1384 لر،ی)ودر گزارش آینده مشترک ما مطرح کرد  1987در سال 1برانتلند یطور رسمبه

مفهوم سیاسی است و دستیابی به اهداف گردشگری پایدار قویاً به توزیع قدرت و نظام سیاسی جامعه بستگی دارد 

(Kerimoglu & Ciraci, 2008 .)یهانسل حاضر و نسل یهاتیمفهومی ارزشی است که در آن مسئول داریاواژه توسعه پ 

ی رویکرد توسعه پایدار گردشگری آغاز شد سوبهحرکت از گردشگری  1990از دهه  آینده نشان داده شده است.

(Jurowski et al., 1997) .انیناصر) تسهر منطقه ا در ،هایها و توانمندیتقابل تشناخ دار،یپا یگردشگر جادیالزمة ا 

 بگذارد شهر کالبد و زیستیطمح فرهنگ، اقتصاد، در تواندمی گردشگری که بنابراین اثراتی؛ (1400،اصل و همکاران

 گردشگری پایدار توسعه و توازن تواندمی یزیربرنامه و مدیریت عدم. کرد ارزیابی منفی و مثبت دو بعد در توانمی را

 یافت دست گردشگری پایدار توسعه به توانمی شهروندان و مسئوالن همکاری و ریزیهبرنام با؛ لذا بریزد را برهم شهر

از اهداف توسعه  یکی ردیگ یانجام م گردشگریدر  ی و اجتماعیتبادالت فرهنگ در این بینو  (3: 1393 دیوساالر،(

شامل کلیه شهرهای  دتوانتعریف جامعی از شهر که ب (1394 دادخواه و همکاران،) ازکشورها است برخی انیآن در م

ها شهرها به سیستم اقتصادی و اجتماعی، همسان وابسته نبوده و نکات مشترکی بین آنولی  جهان باشد مشکل است

 وشوند تا بتوانند رفاه می یریتشهرها مد(. 1: 1382)فرید،  وجود ندارد تا مبنایی برای تعریف عام شمول شهرها باشد

ها برنامه یتدر موفق یاست و نقش مهم یعیوس یالتتشک یدارا یشهر یریتکنند. مد ینساکنان خود را تأم یشآسا

 یمسکن، کاربر ی،عبور و مرور در شهر، رفاه عموم یانجر یت،جمع یازرفع ن ینو همچن یتوسعه شهر یهاو طرح

فضای  (.1397، رضاییو  یثان ی)اسکندربر عهده دارد  ا،هو امثال آن یربناییز یساتفرهنگ، اقتصاد، تأس یح،تفر ین،زم

که حجم یطوربه؛ باشدمیی فضایی برخوردار هابرکنششهری کارکرد تنگاتنگ شهر و پیرامون از اهمیت اساسی در 
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های تاریخی و فرهنگی بسیار . زیرا نواحی شهری به علت داشتن جاذبهشوندمیزیادی از گردشگری در شهرها متمرکز 

های متنوع و بزرگی برای جذب گردشگران جاذبه معموالًگردند. شهرها وب میغالباً مقاصد گردشگری مهمی محس

عنوان . آنها بهباشندمیعنوان مقاصد گردشگری، دارای عملکرد چندمنظوره و به (Timothy & Wall, 1995)دارند 

، سرویس غذا، مجاور خود هستند. محل سکونتمناطق  سفر به سایر مبدأدروازه ورودی به کشور، مراکز اقامت و 

یدکنندگان از مناطق اطراف شهر و خود شهر بازدکه  اندواقعسایر خدمات گردشگری در شهرها  ونقلحملارتباطات، 

از شهرها  یاریچرا که بس ؛است یو اساس توسعه گردشگر هیشهر پا(. 72:1382پاپلی یزدی،) کنندیماستفاده  هاآناز 

. در این میان گردشگری شهری (1390 ،فرد یشعبان و بافیقال) انددادهی های گردشگری را در خود جاتمامی جاذبه

 حساببهنیروی اصلی در زمینه بهبود توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرها و  بودهیکی از اجزای مهم صنعت گردشگری 

یکی از  به موضوعی مهم در ادبیات گردشگری و 1980گردشگری شهری، از دهه  (.1390، )موحد و همکارانآید یم

هنوز به جایگاه واقعی خود در ادبیات علمی نرسیده و تعاریف آن  این که رغمیعلاصلی توریسم تبدیل شد و  یهاگونه

درصد از حجم گردشگران جهانی را تشکیل  37اغلب مبهم و ساختار آن نامشخص است، با این وجود هم اکنون 

 ترینیجرا یگردشگراین نوع  .(Wang et al., 2010)فزونی یابد که به طور مستمر این روند  رودیمو انتظار  دهدیم

 یگردشگر یهااست که انواع جاذبه یگردشگر یسازمان جهان یشنهادیپ یالگوو مورد استناد در اغلب مطالعات  یالگو

 ،فرد یانشعب و بافی)قال کندیم یمعرف را شودمی انسان ساخت هایجاذبهو  یفرهنگ ی،عیطب یهاشامل جاذبهکه  را

 نقطه خاص آن عملکرد جستجوی و شهری مناطق در وگذارگشت بیانگر یسادگبه شهری گردشگری . اصطالح(1390

گردشگری شهری، کنش متقابل گردشگران میزبان و تولید فضای گردشگری پیرامون (. Lia et al , 2017) است شهری

ها و استفاده از تسهیالت و خدمات مربوط به گردشگری بههای متفاوت و بازدید از جاذیزهباانگسفر به مناطق شهری 

در سیطره  دارییه، در برکنشی از وضعیت پسامدرن و رویکرد سرمایرندهعنوان یک الگوی فضایی دربرگبه است که

گردشگری شهری خود در سه  گیرد. جریانفضاهای جغرافیایی و در راستای ساختارشکنی گردشگری انبوه شکل می

. این اجزاء یعنی گردندیرا سبب م گردشگری در شهرها یریگکه در کنار هم شکل شودمیاری پردازش جزء ساخت

گرفته آن روندی از جریان گردشگری شکل که در چارچوب آورندیبنیانی را فراهم م یشناسگونهو  یفضابندمدیریت، 

به  پایدار گردشگری شهری هاثرهایی که توسع همین زمینه، ازجمله(. در Nowacki,2013) زندیرا رقم م یو پیامدهای

. بین اثرات گردشگری و رضایت از قلمروهای گذاردیبر جای م دنبال دارد، اثرهایی است که بر کیفیت زندگی شهروندان

 یابدگردشگری کیفیت زندگی ساکنان محلی افزایش می هو با افزایش سطح توسع مختلف زندگی رابطه وجود دارد

(Silva et al., 2018)پرسش است که  نیحاضر پاسخ به ا پژوهشی اصل فهد ،موضوع مذکور تیاهم بهبنا  ین؛ بنابرا

و میتوانند در توسعه پایدار شهر  بوده تأثیرگذارشاهرود  پایدار ی در توسعه گردشگری شهریهایشاخصو  معیارهاچه 

 ؟باشند نیز نقش داشته

 بندی شده است:ورتهای زیر صبا توجه به موضوع فرضیهبنابراین 

عنوان یکی از معیارهای توسعه صنعت به تواندمیریزی و برنامه گذاریسیاسترسد نظر می: به اول هیفرض

 گردشگری شهری پایدار شاهرود در نظر گرفته شود.

ار عنوان عاملی برای توسعه گردشگری شهری پایدتواند بهمعیار عوامل زیرساختی میرسد نظر می: به دو هیفرض

 شاهرود قلمداد گردد.
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عنوان معیاری برای توسعه گردشگری شهری تواند بهمعیار عوامل تبلیغات و رسانه میرسد نظر می: به سه هیفرض

 پایدار شاهرود قلمداد گردد.

عنوان معیاری برای توسعه گردشگری تواند بهمعیار اماکن اقامتی و تفریحی میرسد نظر می: به چهار هیفرض

 یدارشاهرود قلمداد گردد.شهری پا

عنوان معیاری برای توسعه گردشگری شهری تواند بهمعیار عوامل اقتصادی و مالی میرسد نظر می: به پنج هیفرض

 پایدار شاهرود قلمداد گردد.

عنوان معیاری برای توسعه گردشگری تواند بهمعیار عوامل فرهنگی و اجتماعی میرسد نظر می: به شش هیفرض

 یدار شاهرود قلمداد گردد.شهری پا

 است. مشاهدهقابل، مدل مفهومی پژوهش 1در شکل 

 

 پژوهش( هاییافتهنمودار مدل مفهومی ) .1شکل 

است که در ذیل به تعدادی از آنها  گرفته صورت خارجی و داخلی سطح در زیادی گردشگری مطالعات مقوله با ارتباط در

 اشاره می گردد:

ی با عنوان ارائه الگوی راهبردی توسعه گردشگری شهری مبتنی بر توسعه پایدار شهری نواچی و همکاران، پژوهش

لهستان انجام داده اند. یافته های حاصل از این پژوهش نشان دهنده آن است که پارادایم ها و راهبردهای مبتنی بر 

.همچنین استراتژی های توسعه پایدار گردشگری در نواحی گردشگری شهری در حد نسبتا مطلوبی اجرا شده است

شهری شهرهای لهستان منطبق بر اهداف توسعه پایدار گردشگری  ریزیبرنامهتوسعه گردشگری در اسناد مرتبط با 

کلر  شهرستان در گردشگری پایدار مدیریت عنوان با پژوهشی در، همکاران و کانکهان (.Nowacki et al., 2018است )

 نفعانذی با پایدار گردشگری شهری مدیریت اعمال جهت موجود یهادستورالعمل و مقررات که اندیدهرس نتیجه به این

محل  یبه بررس یامقالهدر  ،و همکاران  یل. (Conaghan et al., 2015) کندینم برقرار مؤثر ارتباط گذارانیمشخط و

گرفتند  جهیپرداختند و نت کنگهنگدر شهر  کیلجست ونیو رگرس ییایاطالعات جغراف ستمیبا استفاده از س هاهتل

 ،یکیتراف نیو وسعت زم یشهر یعموم ونقلحمل هاییستگاها ، با اندازة تعدادهاهتلدر اطراف  ونقلحملکه امکانات 

 یابیمکاندر  یستیتور هایجاذبهو  ونقلحمل ریتأث ناسازگار، هاییافتهدر انتخاب محل هتل مؤثر است. با توجه به 

ها در هتل یمکان یتموقع یبه بررس یدر مقاله او همکاران،  مارکو .(Li et al., 2015) شود یبررس شتریب دیبا هاهتل
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بر  یریچشمگ یرها، تأثهتل یگرفت که انتخاب محل مناسب برا یجهپرداخت و نت یااسپان یشهرها یاقتصاد گردشگر

سود  یاصل ععنوان منبدرآمد، به یبه جا ینه،است. هز یردو متغ ینشکل ب U که نشان دهندة رابطة ها داردسود هتل

عوامل  یبه بررس ،و همکاران یانگ .(Marco et al., 2016) مناسب شناخته شده است یتموقع یلخالص هتل به دل

 یپژوهش نشان م ینا یجدر شهر لس آنجلس پرداختند. نتا یشهر یهاگردشگران با مکان هتل یتکنندة رضا یینتع

 یتاهم ینگ،سبز و پارک یفضاها ی،عموم ونقلفرودگاه ها، دانشگاه ها، حمل ی،گردشگر یهابه جاذبه یدهد دسترس

 یمشخصه ها ی( با بررس1393) یانو گودرز یه. زند(Yang et al., 2017) دارند یتدارد و گردشگران از آن رضا یادیز

 یتدر موفق ینمنظر دیکرموفق، نقش رو یگردشگر ییبه شهر و شناسا ینمنظر یکردعنوان روبه یمنظر شهر

 یها یژگیاز و یبرخوردار یلبودن، به دل ینبا وجود نو یکردرو ینکرده و مشخص شد ا یرا بررس یشهر یگردشگر

شهروندان  یانبلکه تعامالت م ،شودمی یگردشگر یقگردشگران از شهر و توف یحتنها باعث ادراک صحمنحصر به فرد نه

 تاریخی توسعه گردشگری بر مؤثر عوامل بررسی باهدف (1394) امیری پژوهش نتایج. موجب خواهد شد یزو آنان را ن

 یرزتقویت  گردشگری، بخش به توجه جهت در استان مدیریتی مسائل تقویت داد نشان جیرفت شهرستان در

گردشگری،  بخش تحقیقات تقویت گردشگری، حوزه به الزم تسهیالت اعطای گردشگری، توسعه جهت الزم یهاساخت

 در آموزش تقویت گردشگر، جذب راستای در تبلیغات اجتماعی، یهاساخت یرز و جامعه فرهنگی سطح ایارتق

 شهرستان در تاریخی گردشگری توسعه بر مؤثر عوامل ترینمهم گردشگری، حوزه در گذارییهسرما گردشگری، تقویت

 شهر گردشگری توسعه بر مؤثر عوامل یبندسطح باهدف (1395) همکاران و بافقی زاده مطالعه نتایج .هستند جیرفت

 امکانات و فرهنگی محصوالت و صنایع به توجه محلی، فرهنگ به توجه گردشگران، به خدمات رضایت از داد نشان اهواز

 در (1395) عطریان و زالی .هستند مطالعاتی محدوده شهری در گردشگری توسعه بر مؤثر عوامل ترینمهم رفاهی،

 نتیجه این به همدان در پژوهیآینده اصول بر اساس شهری گردشگری توسعة سناریوهای تدوین باهدف پژوهشی

 طرح شامل میزان اثرگذاری ترتیب به عوامل این. هستند مؤثر استان گردشگری توسعه در متعددی عوامل که رسیدند

 یرشپذفرهنگ فنی، دانش مقررات گردشگری، و قوانین تشویقی، هایسیاست ،هارسانه، بودجه گردشگری، جامع

 یبعدسه الگوی تدوین و طراحی عنوان با پژوهشی در (1396) همکاران و ضیایی. هستند خصوصی بخش و گردشگر

 به توجه شهر تهران گردشگری مدیریت الگوی طراحی در که ندرسید نتیجه این به تهران، شهر گردشگرییت مدیر

 ریزیبرنامه باهدف (1396) حسینی خواه و تقوایی پژوهش یجنتا. دارد ضرورت محتوایی و محیطی ساختاری، عوامل

 و ییوهواآب شرایط داد نشان یاسوج شهر در سناریونویسی و پژوهیآینده روش بر مبتنی صنعت گردشگری توسعه

 امنیت، و خصوصی بخش ،ورسومآداب رفاهی، خدمات ،هارسانه زیربنایی، تأسیسات جامع گردشگری، طرح اقلیم،

 یامطالعه در (1397) همکاران و اکبرییعل. هستند یاسوج شهر در پایدار گردشگری توسعه صنعت حیاتی هایپیشران

 این نتایج. اندکرده بررسی پژوهییندهآ رویکرد با را کرمان شهر پایدار آینده گردشگری وضعیت بر مؤثر هایپیشران

 تخریب گردشگری، با مرتبط شده ساخته فضاهای ترشگس و توسعه موانع سفر، حذف ،پذیریرقابت داد نشان پژوهش

 مطالعاتی محدوده پایدار گردشگری آینده بر مؤثر هایپیشران و همبستگی، مشارکت و وسازهاساخت اثر در محیط

 .هستند

بنابراین با توجه به پیشینه های داخلی و خارجی متعدد که جهت توسعه گردشگری در زمینه های مختلف که 

 تأثیرگذار هایشاخصمتفاوتی را بررسی کردند. در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن معیار ها و  هایشاخص و معیار ها

انها در گردشگری  تأثیرگذاریو میزان  بندیاولویتدر توسعه گردشگری شهری پایدار ضمن بررسی آنها نسبت به 

ت اولیکن تف باشدمیاز این دست  هاییژوهشپاگرچه این پژوهش دارای تشابه با بسیاری از شهری پایدار اقدام شد 

  .باشدمیمورد بررسی  هایشاخصاین پژوهش با مطالعات دیگر جامعیت معیار ها و 
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 هامواد و روش

 محدوده موردمطالعه

در کوه البرز های جنوبی رشتهکیلومترمربع مساحت دارد و در حاشیه شمالی دشت کویر و در دامنه 51419شاهرود 

دقیقه و  50درجه و  34دقیقه و عرض جغرافیایی بین  30درجه و  57دقیقه و  58درجه و  54یایی بین طول جغراف

متر از سطح دریا واقع شده است، شاهرود در مسیر منتهی به مشهد  1380با ارتفاع  دقیقه قرار دارد، 47درجه و  37

و گرگان در استان گلستان، از شرق به شهرهای مقدس قرار دارد و از شمال به شهرهای آزادشهر، گنبدکاووس، رامیان 

سبزوار و بردسکن در استان خراسان رضوی و شهر میامی در استان سمنان، از سمت جنوب به شهر طبس در استان 

خراسان جنوبی و شهر خور در استان اصفهان و از سمت غرب به شهر دامغان در استان سمنان محدود است. جمعیت 

موقعیت شهر  2نفر است. شکل  150129بالغ بر  1395اری عمومی نفوس و مسکن سال شاهرود بر اساس سرشم

 شاهرود نشان داده شده است.

 

 . موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه 2شکل 

شرایط اقلیمی که در کشور وجود دارد را      نظیر ایران، بیدر میان طبیعت بی ست و اکثر  شاهرود، قاره کوچکی ا اغراق 

ش  ستان می در این  ست و مهم   ترین و کوتاهتوان یافت. کوچکهر شاهرود ا تر آنکه ترین مرز میان کویر و دریا نیز در 

شده در دریای خزر از روی این       ترین کوهوجود کوتاه شکیل  شهر موجب عبور ابرهای ت شرقی این  ها در منطقه البرز 

ــگفت       کوه ــده که منظره شـ های مهم   آورد. یکی از ویژگیمی به وجود ی را انگیزها و بارش باران در منطقه کویر شـ

شهری که        ست.  سعت و تنوع اقلیم آن ا ست و        اگرچهشاهرود و شده ا سیر آن ن شیه کویر قرار دارد. اما هرگز ا بر حا

شاهرود             ست. در  سبز ا سر شهرها  شتر از دیگر  سیار بی صل ب آمدن  به وجوددید و این باعث  توانمیسال را   چهارف

،  سرا کاروان 12قلعه، پنج برج باستانی، چهار یخدان،  8اثر باستانی شامل    56است. شاهرود دارای    طبیعتی زیبا شده 

بایزید بسطامی، آرامگاه شیخ     آرامگاهبه  توانمیمسجد و چهار تکیه است. از بناهای تاریخی شهر     9سه تپه باستانی،   

ــن جوری، آرامگاه ابن یمین،    ــیخ حس ــن خرقانی، بقعه ش ــراینکارواابوالحس ــتیانم س ــرایکاروان، دش میامی،   س
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شت  سرای کاروان صفوی،   به سنگی  آبادعباس سرای کاروانسپنج،   سرای کارواناز بناهای دوره  سجد   نکارم، قلعه  ، م

 جامع شاهرود و موزه شاهرود اشاره کرد.

 روش مطالعه

 عنوانبه نامهپرسشاز  قیتحق نیا در .است یفیو توص تحلیلی روش و ماهیت ازنظر و کاربردی هدف، لحاظ به حاضر پژوهش

سؤاالت به دو صورت باز و بسته  نیاست. ا قیمورد موضوع تحق در سؤال 30اطالعات بهره گرفته شده است که حاوی  آوریجمعابزار 

جهت  کرتیل فیط است و در سؤاالت بسته از دهیو... مطرح گرد التیتحص زانیجنس، سن، م لیقب از ی. در سؤاالت باز، سؤاالتباشدمی

ها نامهپرسش مرحله دو دلفی که در تکنیک یریکارگبه بانظرات در مورد ابعاد مختلف پژوهش استفاده شده است.  یریگاندازه

نظر  در با محوری موضوعات در شاهرود شهر گردشگری توسعه در مؤثر عوامل ترینمهم اول، مرحله است، شده تهیه

گردشگری شاهرود در  توسعه بر مؤثر عوامل کلی استخراج به گردشگری، توسعه جانبههمه و مختلف یهاحوزه گرفتن

عوامل اقامتی و . 4؛ رسانه. 3؛ یتساخزیرعوامل . 2؛ ریزیبرنامهو  گذاریسیاست. 1: از اندعبارت که اصلی معیار 6

 شده مشخص معیارهایی یرز یزن دهش معرفی معیار 6 برای .فرهنگی و اجتماعی انجامید .6 ؛اقتصادی و مالی. 5؛ رفاهی

 دقیق تعداد نبودن دسترس در به توجه باپژوهش  نیجامعه آماری ا .معرفی شده است متفاوت جداول در که است

 دسترس در یریگنمونه طریق از غیرتصادفی، یریگنمونه روش با شاهرود شهر در گردشگری با مرتبط کارشناسان

برابر استفاده گردید که کرونباخ  یآلفا از یبرای تعیین پایای. گردید تهیه نامهپرسش اآنه از نفر 50 برای و شد استفاده

بر در مرحله دوم  .و تحلیل گردید استفاده SPSS آماری افزارنرم از شده یآورجمع یهاداده تحلیل جهتو 985/0با 

 گردشگری توسعه در مؤثر عوامل لیکرت طیف از استفاده با و اسکوئریکا ضریب و فریدمنآزمون  تحلیلی آزمون اساس

 . قرار گرفتند آزمون مورد پایدار شهری

 نتایج

شوندگان با مشخصاتی مانند جنسیت، بازه سنی و سطح تحصیالت، مورد پرسش واقع گردیدند. در بخش پرسش

 31ی هابازهی اند؛ در بخش گروه سندرصد را زنان تشکیل داده 30درصد را مردان و 70 یانجنسیت از بین پاسخگو

را به خود اختصاص دادند. ازنظر  هاپاسخاز  درصد 20درصد و  50 ،درصد 30و به ترتیب  60تا  51 ،50تا  41 ،40تا 

  .اندبوده یسانسلفوقدرصد نیز دارای مدرک 60درصد دارای مدرک دکتری و 40سطح تحصیالت از کل نمونه 

 هایافتهتحلیل 

های آماری ها با استفاده از آزمونو هر یک از شاخص هاپرسشوتحلیل س تجزیهاسا های پژوهش برتحلیل یافته

بالغ بر  یانامهپرسش کهشده است به روش پیمایشی انجام آنقالب  کهییحاضر ازآنجاپژوهش مناسب صورت گرفت، 

 عنوانبهقالب مجزا معیار در  6زیر معیار  عنوانبهپرسش  30طراحی و تدوین گردید این  صورت بستهپرسش به 30

 ،زیرساختیعوامل  ،ریزیبرنامهو  گذاریسیاستشاهرود با موضوعیت شهری پایدار ی توسعه گردشگری معیارها

با استفاده از طیف و  بندییمتقساقتصادی و مالی و فرهنگی و اجتماعی  ،عوامل اقامتی و رفاهی ،تبلیغات و رسانه

با های پژوهش حاضر یافته جهت تحلیل .بررسی گردیدتحلیل و  آنهای مؤلفهقرار گرفته و  یلیکرت مورد نظرسنج

و با استفاده از آزمون فریدمن نسبت  (1)جدول  شد ینظرسنج گانهششی معیارها ت در خصوصاستفاده از طیف لیکر

میانگین رتبه  با ریزیبرنامهو  گذاریسیاستکه معیار  شدو مشخص  (2)جدول  اقدام گردید معیارهااین  بندیرتبهبه 
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بر گردشگری شهری شاهرود قرار گرفته و پس از آن معیار اماکن اقامتی و  تأثیرگذار هایاول معیار رتبهدر  11/5

 رتبه آخر عنوانبه 55/2معیار اقتصادی و مالی با میانگین رتبه  ؛گیردیمدوم قرار  رتبهدر  32/4رفاهی با میانگین رتبه 

شکل ) گردیدانتخاب  فریدمناساس آزمون  شاهرود بر پایدار توسعه گردشگری شهریدر  یرگذارتأث هایشاخصبرای 

3). 

 شاهرودپایدار یدر توسعه گردشگری شهر تأثیرگذار یمعیارها بندیرتبه. 1 جدول

انحراف  میانگین عوامل

 معیار

 یکا

 اسکائر

درجه 

 آزادی

 میانگین رتبه معناداری

 11/5 00/0 49 00/476 25259/1 40/3 ریزیبرنامه و گذاریسیاست

 32/4 00/0 49 00/84 24816/1 308/3 اماکن اقامتی و رفاهی

 52/3 00/0 49 00/472 29107/1 192/3 عوامل ساختاری

 93/2 00/0 49 00/486 28730/1 12/3 فرهنگی و اجتماعی

 57/2 00/0 49 00/554 23039/1 096/3 تبلیغات و رسانه

 55/2 00/0 49 00/544 11481/1 092/3 صادی و مالیاقت

 شاهرود پایدار شهری گردشگری بر مؤثر یمعیارها ازمون .2 جدول

درجه  کای اسکائر عوامل

 آزادی

 یمعنادار

 00/0 49 925/101 مجموع 

       

 

 

 شاهرودپایدار شهری گردشگریتوسعه  بر مؤثر یمعیارها .3شکل 

 شاهرود  شهری پایدار گذار در گردشگرییرتأث هایشاخصسنجش 

پرداخته  شهر شاهرود ی پایداردر گردشگری شهر یرگذارتأثی معیارهازیر  یفیک یابیو ارزبررسی به در ادامه  

 یبر روو سپس  SPSSها وارد دادهو  شد عیتوزگردشگری کارشناسان  نیدر بمحقق ساخته  نامهپرسش 50 ابتدا .شد

شش معیار  کارشناسان نظرات ها ونامهحاصل از پرسش جینتا لیگرفت. در تحل انجام موردنظر یهاها پردازشداده نیا

این معیارها در  یاثرگذارتا میزان مورد آزمون قرار گرفته  بودهپرسش  5که هر معیار شامل  پرسش 30در قالب  اصلی

 :زیر است صورتبهنتایج که شاهرود مشخص گردد  پایدارشهری  توسعه گردشگری
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ی توسعه صنعت معیارهایکی از  عنوانبه تواندمی ریزیبرنامهو  گذاریسیاست رسدمینظر : به اول هیفرض

 شاهرود در نظر گرفته شود. پایدارشهری  گردشگری

با  نکارشناسا وریزی مشخص گردید و برنامه گذاریسیاست عنوان زیر معیارهایهایی بهدر معیار اول شاخص

شده است.  یبندرتبه ادیز یلیو خ ادیز متوسط، کم، کم، یلیاز خ بیاند که به ترتتوجه به آن نظر خود را اعالم نموده

 آمده است. 3صورت جدول به هیفرض نیا جینتا
 شاهرود رپایدا گردشگری شهری بر تأثیرگذار ریزیبرنامه و گذاریسیاست معیارهایزیر  .3 جدول

درجه  کای اسکائر انحراف معیار میانگین گویه

 آزادی

میانگین  معناداری

 رتبه 

 4/2 00/0 49 00/490 299/1 16/3  یانسان یروین

و  یقیتشو هایسیاست

  یزشیانگ

32/3 253/1 00/504 49 00/0 8/2 

 6/3 00/0 49 00/560 339/1 64/3  یجامع گردشگر طرح

 22/2 00/0 49 00/460 353/3 08/3  تیریدر مد تیو جامع تخصص

 98/3 00/0 49 00/620 178/1 80/3  تیامن

اول این معیار و شاخص تخصص و جامعیت  رتبهدر  98/3و میانگین رتبه  80/3 یانگینبا م امنیتدر این معیار شاخص 

های عنوان شاخصبه که شدندمعیار مشخص  ینآخر ا رتبه عنوانبه 22/2به و میانگین رت 08/3در مدیریت با میانگین 

 اول هیفرض 4شکل و  4توجه به جدول با  ینشدند؛ بنابراانتخاب  کارشناساندارای باالترین و کمترین امتیاز از منظر 

 ریزیبرنامهو  گذاریسیاست یارمعگرفت که  جهینت توانمیضمن اینکه  بیترت نی. بدگیردیقرار م ییدمورد تأ قیتحق

 فریدمنآزمون  بر اساس ،شاهرود قلمداد گردد پایدار شهری توسعه گردشگریمهم ی معیارهایکی از  عنوانبه تواندمی

وضعیت متوسط به خیلی از  SPSS افزارنرمهای این معیار نیز با توجه به تحلیل در شاخص رسد.میفرضیه به اثبات 

یکی  عنوانبهعیارسیاستگذاری وبرنامه ریزی لذا م .باشدمیدرصد  74متوسط به خیلی زیاد  و ازدرصد بوده  2/47کم 

 هایسیاستی ، انسان یروینپنج گانه متشکل از  هایشاخصارکان توسعه و گسترش گردشگری که دارای  ترینمهماز 

 644/97و امنیت با ضریب کای اسکائر  تیریدر مد تیو جامع تخصص،  یجامع گردشگر طرحی ، زشیو انگ یقیتشو

و با توجه به اینکه از نظر کارشناسان نیز مناسب و  باشدمیهمیت زیادی در توسعه گردشگری که دارای ا باشدمی

عنوان یکی از معیارهای توسعه تواند بهبوده و می تأثیرگذارمثبت ارزیابی شده است در گسترش و توسعه گردشگری 

 .گردشگری شهری پایدارشاهرود قلمداد گردد

 شاهرود پایدار گردشگری شهری بر تأثیرگذار هایشاخصدر  ریزیبرنامه و گذاریسیاست زیر معیارهایآزمون  .4 جدول

درجه  کای اسکائر عوامل

 آزادی

 یمعنادار

 00/0 49 644/97 عامل 5مجموع 
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  شاهرود پایدار در گردشگری شهری یرگذارتأث ریزیبرنامهو  گذاریسیاست هایشاخص .4شکل 

شاهرود شهری  بر توسعه گردشگری یرگذاریتأثدر  زیرساختیعوامل  یعنیدوم؛ ی معیار معیارهاررسی زیر در ب 

 .گرددمیفرضیه ذیل مطرح 

 پایدار برای توسعه گردشگری شهری عاملی عنوانبه تواندمی زیرساختیمعیار عوامل  رسدمینظر : به دو هیفرض

 شاهرود قلمداد گردد.

 ها اشاره شد وبه آن نامهپرسشدر  مؤلفهبا پنج  عوامل زیرساختی عنوان زیر معیاریی بههادر معیار دوم شاخص

 یبندرتبه ادیز یلیو خ ادیز متوسط، کم، کم، یلیاز خ بیکه به ترت اندبا توجه به آن نظر خود را اعالم نموده کارشناسان

 آمده است. 5صورت جدول به هیفرض نیا جیشده است. نتا
 شاهرود پایدار در گردشگری شهری تأثیرگذار زیرساختیهای عوامل  زیر معیار .5 جدول

انحراف  میانگین عوامل

 معیار

درجه  کای اسکائر

 آزادی

 میانگین رتبه معناداری

 35/4 00/0 49 00/626 195/1 80/3  ونقلشبکه حمل

 97/2 00/0 49 00/468 335/1 18/3  یو درمان یاماکن بهداشت

 17/2 00/0 49 00/468 366/1 82/2  در شهرموجود  ساتیتأس

 29/2 00/0 49 00/472 335/1 88/2  ادهیپ یارتباط شبکه

به  هایدسترس تیوضع

  اماکن

28/3 400/1 00/476 49 00/0 22/3 

 یساتتأسمعیار و شاخص  اول این رتبهدر  35/4و میانگین رتبه  80/3 یانگینبا م ونقلحملشبکه در این معیار شاخص 

و با توجه به جدول  معیار مشخص شدند ینآخر ا رتبه عنوانبه 17/2و میانگین رتبه  82/2با میانگین  موجود در شهر

 تواندمیاماکن رفاهی و خدماتی گرفت که  جهینت توانمی. گیردیقرار م ییدمورد تأ قیتحق اول هیرضف 5شکل و  6

فرضیه به اثبات  فریدمنآزمون  بر اساس کهشاهرود قلمداد گردد  شهری وسعه گردشگریی تمعیارهایکی از  عنوانبه

درصد  8/54از وضعیت متوسط به خیلی کم  SPSS افزارنرمهای این معیار نیز با توجه به تحلیل در شاخص رسد.می

با ضریب کای اسکائر  یرساختیزمعیار عوامل  یتلذا وضع باشد؛یمدرصد  8/66متوسط به خیلی زیاد  و ازبوده 

شبکه ارتباطی و  ،موجود یساتتأس ،، اماکن بهداشتی و درمانیونقلحملشبکه  هایشاخص که متشکل از 787/114

و همچنین با نظر کارشناسان که مناسب و مثبت  باشدمیدسترسی و باتوجه به اینکه دارای اهمیت بسیار زیادی 

عنوان یکی از معیارهای توسعه گردشگری تواند بهبوده و می تأثیرگذاری ارزیابی شده است در گسترش و توسعه گردشگر

 .شاهرود قلمداد گردد شهری پایدار

 شاهرود پایدار در گردشگری شهری تأثیرگذار زیرساختیل عوامی معیارهازیر زمون میانگین رتبه آ .6 جدول
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 کای اسکائر عوامل

 

درجه 

 آزادی

 یمعنادار

ی عوامل معیارهازیر 

  زیرساختی

787/114 49 00/0 

 

  شاهرود پایدار در گردشگری شهری تأثیرگذار زیرساختیعوامل  هایزیر معیار. 5 شکل

 ی پایداردر گردشگری شهر تأثیرگذار تبلیغات و رسانه که یمعیارهازیر  یفیک یابیو ارزبه بررسی در ادامه 

 .گرددمیفرضیه ذیل مطرح  ی معیار سوممعیارهابررسی زیر در  پرداخته شده است. هستند شاهرود

 معیاری برای توسعه گردشگری شهری عنوانبه تواندمیمعیار عوامل تبلیغات و رسانه  رسدمینظر : به سه هیفرض

 شاهرود قلمداد گردد. پایدار

با توجه به آن نظر  سانتبلیغات و رسانه مشخص شد که کارشنا عنوان زیر معیارهایی بهدر معیار سوم شاخص

 هیفرض نیا جیاند. نتاشده یبندرتبه ادیز یلیو خ ادیز متوسط، کم، کم، یلیاز خ بیبه ترت واند خود را اعالم نموده

 آمده است. 7صورت جدول به
 شاهرود رپایدا در گردشگری شهری تأثیرگذاردر عوامل  رسانه و تبلیغات یمعیارها زیر .7 جدول

درجه  کای اسکائر انحراف معیار میانگین عوامل

 آزادی

میانگین  معناداری

 رتبه

 26/3 00/0 49 00/526 245/1 20/3 یرسانو اطالع غاتیمتفاوت تبل هایروش یاجرا

 96/2 00/0 49 00/578 209/1 08/3 موجود و حاضر یهارسانه

 76/2 00/0 49 00/63 195/1 00/3 یارسانه یهاپوشش

 86/2 00/0 49 00/482 324/1 04/3 یارسانه یو اجرا غاتیتبل

 16/3 00/0 49 00/490 299/1 16/3 یبرندساز

 رتبهدر  26/3و میانگین رتبه  20/3 یانگینبا م یرساناطالعمتفاوت تبلیغات و  هایروشدر این معیار شاخص 

معیار مشخص  آخرین رتبه عنوانبه 76/2و میانگین رتبه  00/3با میانگین ی ارسانه یهاپوششاول این معیار و شاخص 

گرفت  جهینت توانمی بیترت نی. بدگیردیقرار م ییدمورد تأ قیتحق سوم هیفرض 6شکل و  8شدند و با توجه به جدول 

ی ارهامعییکی از  تواندمیتقویت است لیکن در وضعیت تقریبی نرمال قرار دارد و  نیازمنداگرچه  تبلیغات و رسانهکه 

های شاخص رسد.میفرضیه به اثبات  فریدمنآزمون  بر اساس کهشاهرود قلمداد گردد شهری پایدار  توسعه گردشگری

متوسط به  و ازدرصد بوده  6/61وضعیت متوسط به خیلی کم از  SPSS افزارنرماین معیار نیز با توجه به تحلیل در 

پوشش ، موجود یهارسانه، هاروش هایشاخصبا  و رسانهتبلیغات معیار  یتلذا وضع باشد؛یمدرصد  4/68خیلی زیاد 

و همچنین اهمیت بسیار زیاد آن در گسترش و توسعه  281/16با ضریب کای اسکائر  یبرندساز، اجرا و یارسانه
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ی رهامعیایکی از  عنوانبه تواندمی است ارزیابی شدهو مناسب  گردشگری مثبت کارشناساناز منظر گردشگری و اینکه 

 .دشاهرود قلمداد گرد پایدارشهری توسعه گردشگری 

 شاهرود پایدار در گردشگری شهری تأثیرگذاردر عوامل  رسانه و تبلیغات معیارهای آزمون میانگین رتبه .8 جدول

 کای اسکائر عوامل

 

درجه 

 آزادی

 یمعنادار

 00/0 49 381/16 عامل 5مجموع 

 

 

 شاهرود  پایداردر گردشگری شهری  تأثیرگذار تبلیغات و رسانه هایمعیار زیر .6شکل 

شهری  بر توسعه گردشگری یرگذاریتأثدر  اماکن اقامتی و خدماتیی معیار چهارم یعنی معیارهادر بررسی زیر 

 .گرددمیشاهرود فرضیه ذیل مطرح  پایدار

معیاری برای توسعه گردشگری  عنوانبه تواندمی اماکن اقامتی و تفریحیمعیار  رسدمینظر : به چهار هیفرض

 شاهرود قلمداد گردد. پایدارشهری 

با توجه به  کارشناسان شد و اماکن اقامتی و خدماتی مشخص عنوان زیر معیارهایی بهدر معیار چهارم شاخص

 جیشده است. نتا یبندرتبه ادیز یلیو خ ادیز متوسط، کم، کم، یلیاز خ بیکه به ترت اندآن نظر خود را اعالم نموده

 آمده است. 9صورت جدول به هیفرض نیا
 شاهرود پایدار در گردشگری شهری تأثیرگذاردر عوامل زیر معیارهای اماکن اقامتی و خدماتی . 9 جدول

انحراف  میانگین عوامل

 معیار

درجه  کای اسکائر

 آزادی

میانگین  معناداری

 رتبه

 63/2 00/0 49 00/490 299/1 16/3 خدمات رسان یهااهتنوع دستگ

 93/2 00/0 49 00/538 196/1 28/3 یاقامت اماکن

 98/2 00/0 49 00/496 298/1 30/3 یرفاه خدمات

 88/2 00/0 49 00/496 259/1 26/3 ییرایو نحوه پذ مکان

 58/3 00/0 49 00/544 313/1 54/3 یاطالعات گردشگر بانک

 پژوهش( هایهیافتمنبع: ) 

اول این معیار و  رتبهدر  58/3و میانگین رتبه  54/3 یانگینبا می اطالعات گردشگر بانکدر این معیار شاخص 

معیار مشخص  آخرین رتبه عنوانبه 63/2و میانگین رتبه  16/3با میانگین  خدمات رسان یهاتنوع دستگاهشاخص 

 جهینت توانمی بیترت نی. بدگیردیقرار م ییدمورد تأ قیتحق چهارم هیفرض 7شکل و  10و با توجه به جدول  شدند

شاهرود قلمداد  شهری پایدار ی توسعه گردشگریمعیارهایکی از  عنوانبه تواندمی اماکن رفاهی و خدماتیگرفت که 
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 افزاررمنهای این معیار نیز با توجه به تحلیل در شاخص .رسدمیفرضیه به اثبات  فریدمنآزمون  بر اساس کهگردد 

SPSS یارلذا مع باشد؛یمدرصد  4/74متوسط به خیلی زیاد  و ازدرصد بوده  4/50وضعیت متوسط به خیلی کم  از 

ارکان توسعه و گسترش گردشگری و جذب گردشگران که دارای  ترینمهمیکی از  عنوانبهاقامتی و رفاهی اماکن 

 ییرایو نحوه پذ مکان ،یرفاه خدمات ،یاقامت اماکن ،سانخدمات ر یهاتنوع دستگاهمتشکل از  گانهپنج هایشاخص

که دارای اهمیت زیادی در توسعه گردشگری و  باشدمی 245/40ی با ضریب کای اسکائر اطالعات گردشگر بانکو 

و با توجه به اینکه از نظر کارشناسان نیز مناسب و مثبت ارزیابی شده است در گسترش و  باشدمیجذب گردشگر 

شاهرود قلمداد  عنوان یکی از معیارهای توسعه گردشگری شهری پایدارتواند بهبوده و می تأثیرگذاردشگری توسعه گر

 .گردد

 شاهرود پایدار در گردشگری شهری تأثیرگذاراماکن اقامتی و خدماتی  هایشاخص آزمون میانگین رتبه .10 جدول

 کای اسکائر عوامل

 

درجه 

 آزادی

 ینادارمع

 00/0 49 245/40 عامل 5مجموع 

 

 

  شاهرود پایدار در گردشگری شهری تأثیرگذار در اماکن اقامتی و خدماتی هایزیر معیار: 7شکل 

 ی پایداردر گردشگری شهر یرگذارتأثی اقتصادی و مالی که معیارهازیر  یفیک یابیو ارزبه بررسی در ادامه 

 .گرددمیفرضیه ذیل مطرح  پنجمی معیار معیارهابررسی زیر  در پرداخته شده است. شاهرود هستند

معیاری برای توسعه گردشگری شهری  عنوانبه تواندمی اقتصادی و مالیمعیار عوامل  رسدمینظر : به پنج هیفرض

 شاهرود قلمداد گردد.پایدار 

با توجه به آن نظر  رشناسانکا و اقتصادی و مالی مشخص گردید عنوان زیر معیارهایی بهدر معیار پنجم شاخص

 هیفرض نیا جیشده است. نتا یبندرتبه ادیز یلیو خ ادیز متوسط، کم، کم، یلیاز خ بیاند که به ترتخود را اعالم نموده

 آمده است. 11صورت جدول به
 شاهرود پایدار در گردشگری شهری تأثیرگذاردر عوامل معیارهای اقتصادی و مالی زیر . 11 جدول

انحراف  میانگین عوامل

 معیار

درجه  کای اسکائر

 آزادی

میانگین  معناداری

 رتبه

 68/1 00/0 49 00/565 035/1 30/2 یدولت یگذارهیسرما

 25/4 00/0 49 00/628 119/1 82/3 یخصوص بخش

 63/2 00/0 49 00/458 380/1 88/2 یمال مؤسسات

 13/2 00/0 49 00/542 230/1 58/2 پذیریرقابت
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 31/4 00/0 49 00/662 081/1 88/3 خانواده بودجه

اول این معیار و شاخص  رتبهدر  31/4و میانگین رتبه  88/3 با میانگین خانواده بودجهدر این معیار شاخص 

به معیار مشخص شدند و با توجه  آخرینرتبه  عنوانبه 68/1و میانگین رتبه  30/2با میانگین ی دولت یگذارهیسرما

 یارمعگرفت که  جهینت توانمی بیترت نی. بدگیردیقرار م ییدمورد تأ قیتحق پنجم هیفرض 8 شکلو  12جدول 

البته  است یرگذاریتأثتوجه بیشتر برای افزایش میزان  یازمندن یول ؛شودمیاگرچه مثبت ارزیابی و مالی  یاقتصاد

فرضیه  فریدمنآزمون  بر اساس که باشدشاهرود  پایدار شهری ی توسعه گردشگریمعیارهایکی از  عنوانبه تواندمی

 6/59وضعیت متوسط به خیلی کم  از SPSS افزارنرمه به تحلیل در وجبا ت معیار نیزاین  هایشاخص .رسدمیبه اثبات 

ئر با ضریب کای اسکا یرساختیزمعیار عوامل  یتلذا وضع باشد؛یمدرصد  8/64متوسط به خیلی زیاد  و ازدرصد بوده 

 بودجهو  پذیریرقابت ،یمؤسسات مال ،یخصوص بخش ،یدولت یگذارهیسرما هایشاخص که متشکل از 293/160

و همچنین با نظر کارشناسان که مناسب و مثبت ارزیابی  باشدمیبه اینکه دارای اهمیت بسیار زیادی  با توجهو  خانواده

عنوان یکی از معیارهای توسعه گردشگری بوده و به یرگذارتأثدر گسترش و توسعه گردشگری  تواندیم اگرچهشده است 

 .باشدمیموضوع از منظر خدمات عمومی  تریقعملیکن نیازمند بررسی  .شاهرود قلمداد گردد شهری پایدار

 شاهرود رپایدا در گردشگری شهری اقتصادی و مالی تأثیرگذاری معیارها زیر رتبه میانگین آزمون.12 جدول

درجه  کای اسکائر عوامل

 آزادی

 یمعنادار

 00/0 49 293/160 عامل 5مجموع 

 

 

 شاهرود پایدار در گردشگری شهری تأثیرگذار اقتصادی و مالی هایزیر معیار .8شکل 

شهری  بر توسعه گردشگری تأثیرگذاری ی معیار ششم یعنی عوامل فرهنگی و اجتماعیمعیارهادر بررسی زیر 

 .گرددمیشاهرود فرضیه ذیل مطرح  پایدار

معیاری برای توسعه گردشگری  عنوانبه تواندمیمعیار عوامل فرهنگی و اجتماعی  رسدمینظر : به شش هیفرض

 شاهرود قلمداد گردد. پایدار شهری

 یلیاز خ بیکه به ترت عوامل فرهنگی و اجتماعی مشخص شدند عنوان زیر معیارهایی بهدر معیار ششم شاخص

 آمده است. 13صورت جدول به هیفرض نیا جی. نتاندشد یبندرتبه ادیز یلیو خ ادیز متوسط، م، کم،ک
 شاهرود پایدار در گردشگری شهری تأثیرگذاردر عوامل  اجتماعی و فرهنگی عوامل زیر معیارهای .13 جدول

انحراف  میانگین عوامل

 معیار

درجه  کای اسکائر

 آزادی

 میانگین رتبه عناداریم

 95/2 00/0 49 00/494 344/1 10/3 رشیاستقبال و پذ
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 یهاورزشو  یفرهنگ مسابقات

 یبوم

94/2 284/1 00/480 49 00/0 55/2 

 70/2 00/0 49 00/516 262/1 00/3 یو مذهب یخیتار آثار

 15/4 00/0 49 00/542 311/1 58/3 خوب سفر و اعتماد خاطرات

 65/2 00/0 49 00/462 363/1 98/2 یو محل یبوم ورسومآداب

اول این معیار  رتبهدر  15/4و میانگین رتبه  58/3 با میانگین خوب سفر و اعتماد خاطراتدر این معیار شاخص 

معیار  آخرین رتبه عنوانبه 55/2و میانگین رتبه  94/2با میانگین ی بوم هایورزشو  یفرهنگ مسابقاتو شاخص 

عوامل فرهنگی  بیترت نی. بدگیردیقرار م ییدمورد تأ قیتحق ششم هیفرض 9شکل و  14ه جدول مشخص و با توجه ب

فرضیه  فریدمنآزمون  بر اساس که باشدشاهرود  شهری پایدار ی توسعه گردشگریمعیارهایکی از  تواندمیو اجتماعی 

 2/59وضعیت متوسط به خیلی کم  از SPSS افزارنرمهای این معیار نیز با توجه به تحلیل در شاخص .رسدمیبه اثبات 

 هایشاخصمعیار فرهنگی و اجتماعی با  یتلذا وضع باشد؛یمدرصد  8/66متوسط به خیلی زیاد  و ازدرصد بوده 

و  خوب سفر و اعتماد خاطرات ،یو مذهب یخیتار آثار ی،بوم یهاو ورزش یفرهنگ سابقاتاستقبال و پذیرش، م

و همچنین اهمیت بسیار زیاد آن در گسترش و توسعه  579/91ضریب کای اسکائر ی با و محل یورسوم بومآداب

عنوان یکی از معیارهای تواند بهگردشگری و اینکه از منظر کارشناسان گردشگری مثبت و مناسب ارزیابی شده است می

 شاهرود قلمداد گردد.  توسعه گردشگری شهری پایدار

 شاهرود پایدار شهری گردشگری در تأثیرگذار ی عوامل فرهنگی و اجتماعیمعیارها زیر رتبه میانگین ونآزم .14 جدول

درجه  کای اسکائر عوامل

 آزادی

 یمعنادار

 00/0 49 579/91 عامل 5مجموع 

 

 

شاهرود پایدار در گردشگری شهری تأثیرگذار اجتماعی و فرهنگی عوامل زیر معیارهای .9شکل   

 بحث

انجام شده است پی برد که  درگذشتهکه  هاییپژوهشبا مقایسه نتایج حاصل از پژوهش حاضر با تعدادی از  توانمی

 یخیتار یگردشگر مؤثر در توسعه نمونه در پژوهشی در باره عوامل عنوانبه. با یکدیگر دارند هاییتفاوتو  هاشباهت

( 1394( قنبری و همکاران )آبادفرح یخی: شهر تاریمورد همطالعی )معادالت ساختار یابیمدلبا استفاده از  یرهنگف -

بر امکانات وخدمات رفاهی ،  تأکیددارند ولی در آن مقاله  حاضر مقاله باالیی با مشابهت شده استخراج های عامل

اد بر توسعه گردشگری فرح آب مؤثرفرهنگی و اجتماعی ، و زیست محیطی بوده و بر اساس این معیار ها الگوی عوامل 

طراحی شده است. در مقاله دیگری که از نظر موضوع دارای شباهت ها و تفاوتهای بسیاری بوده و به وضوح قابل 
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( 1398)نصر،  یپژوه ندهیآ کردیبا رو رازیدر کالنشهر ش یمؤثر بر گردشگر یدیعوامل کل ییشناسا مشاهده است مقاله

شامل شامل عوامل  پردازدمیشیراز شهر بر توسعه گردشگری  مؤثردر این پژوهش که به شناسایی عوامل  .باشدمی

در حوزه  یکالن مل هایسیاست ت،یامن ،ییغذا تیامن ،یخیآثار تار ،یمحل تیریمد غات،یآب، تبل منابع هایپیشران

و  یرگذاریتأث نیشتریب رهایمتغ نیصورت که ا نیبد دارد تأکیدو بر آنها  باشدمی و مشارکت شهروندان یگردشگر

عامل  ترینمهم عنوانبه تیریعوامل، مد نیا انیدارند و از م رازیش یتوسعه گردشگر ندهیرا بر آ یریرپذیتأث نیکمتر

 موردمطالعهبر گردشگری  مؤثردر مقاله دیگری در زمینه عوامل  شده است. ییشناسا یدیعوامل کل ریبر سا رگذاریتأث

مطالعه ) سناریونویسی و پژوهیآیندهبر روش  یمبتن ینعت گردشگرتوسعه ص ریزیبرنامه قرار گرفته است با عنوان

طرح  م،یو اقل وهواییآب طیاز جمله؛ شرا یاتیح شرانیپ هشت .(1396،)تقوایی و حسینی خواه (اسوجی: شهر یمورد

عوامل  عنوانبهرا  تیو امن ی، بخش خصوصورسومآداب ،یرفاه خدمات ،هارسانه ،ییربنایز ساتیتأس ،یجامع گردشگر

بررسی شده در این  معیارهایکه عالوه بر  مشخص کرد اسوجیشهر  یگردشگر صنعت توسعه یدیکل هایپیشرانو 

دارد. در نهایت در پژوهش  تأکید ورسومآداب ی وطرح جامع گردشگر م،یو اقل وهواییآب طیشرا معیارهایپژوهش بر 

اقامتی و رفاهی، اقتصادی  و رسانه،تبلیغات ، عوامل ساختاری یزی،ربرنامهو  گذاریسیاست گانهشش معیارهایکه  حاضر

 عنوانبهبیشتر  تأکیدبا  ریزیبرنامهو  گذاریسیاستمعیار  .و مالی و فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است

بررسی  مورد شاخص نیزاین هستند  یهایشاخص دارای کلیه معیارها که آنجاییو از  معیار انتخاب گردید ترینمهم

 طرح ی،زشیو انگ یقیتشو هایسیاست ،یانسان یروینکه شامل  باشندمیبه تعداد سی مورد  هاشاخصقرار گرفتند این 

موجود  ساتیتأس ی،و درمان یاماکن بهداشت ،ونقلشبکه حمل ،تیامن ،تیریدر مد تیو جامع تخصص ی،جامع گردشگر

 رسانی،اطالع و غاتیمتفاوت تبل هایروش یاجرا ،به اماکن هایدسترس تیوضع ،ادهیپ یارتباط شبکه ،شهر در

خدمات  یهاتنوع دستگاه ،یبرندسازی، ارسانه یو اجرا غاتیتبل ،یارسانه یهاپوشش ،موجود و حاضر یهارسانه

 شبخ ،یدولت یگذارهیسرما ،یاطالعات گردشگر بانک یی،رایو نحوه پذ مکان ،یرفاه خدمات ،یاقامت اماکن ،رسان

 آثار ،یبوم یهاو ورزش یفرهنگ مسابقات ،رشیاستقبال و پذ ،خانواده بودجه ،یریپذرقابت ،یمال مؤسسات ،یخصوص

مورد بررسی  هایشاخصکلیه  .باشندمی یو محل یبوم ورسومآداب ،خوب سفر و اعتماد خاطرات ،یو مذهب یخیتار

عیت ها در جامینکه هرکدام از معیارا هدر نهایت با توجه ب باشدمیبودن بر گردشگری شهری پایدار  تأثیرگذارنشانگر 

زیر  عنوانبهکه  یهایشاخصکه کلیه  شودمیدارند مشخص  بر گردشگری شهری پایدار شاهرود نقش تأثیرگذاری

و  به چه میزان است دارای نقش هستند شاهرود پایدار ی بر گردشگری شهریتأثیرگذاربرای سنجش میزان  معیار

 .گیرندمیقرار  ترین رتبهی با باالتأثیرگذارو  بندیاولویتدر  هاشاخصز کدامیک ا

 یریگجهینت

صنایع توسعه پایدار، فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای شهرهای  ترینمهمعنوان یکی از گردشگری به

مقاصد  غالباًیار زیادی دارند تاریخی و فرهنگی بس هایجاذبهنواحی شهری به علت آنکه  .آوردمختلف به وجود می

. در این بین شهر شاهرود نیز با بناهای تاریخی و مناطق دیدنی و طبیعی بسیار گردندمیگردشگری مهمی محسوب 

بر ذیل  هاییافته یناست؛ بنابراپتانسیل مناسب همواره کمتر از ظرفیت خود پیشرفت کرده  دارابودن رغمیعلزیبا 

از طیف  استفاده با و صورت پذیرفتپایدار شهری  در توسعه گردشگری تأثیرگذاری ارهامعیپژوهش در تعیین  اساس

 ،عوامل اقامتی و رفاهی ،تبلیغات و رسانه ،زیرساختیعوامل  ،ریزیبرنامهو  گذاریسیاستی معیارهالیکرت در خصوص 
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اقدام گردید  معیارهااین  بندیهرتبشد و با آزمون فریدمن نسبت به  نظرسنجی اقتصادی و مالی و فرهنگی و اجتماعی

بر  تأثیرگذاردر رتبه اول معیارهای  11/5با میانگین رتبه  ریزیبرنامهو  گذاریسیاستو مشخص شد که معیار 

در رتبه  32/4شاهرود قرار گرفته و پس از آن معیار اماکن اقامتی و رفاهی با میانگین رتبه  پایدار گردشگری شهری

در توسعه گردشگری شهری  یرگذارتأث معیارهایدر رتبه آخر  55/2مالی با میانگین رتبه و معیار اقتصادی  ودوم 

 با میانگیندر معیار اول شاخص امنیت  .تحلیل گردید SPSS افزارنرمکه در  هاشاخصشاهرود قرار گرفت. در بررسی 

و میانگین  08/3مدیریت با میانگین در رتبه اول این معیار و شاخص تخصص و جامعیت در  98/3و میانگین رتبه  80/3

 بیشترین های دارایعنوان شاخصمشخص شدند که به ریزیو برنامه گذاریسیاستمعیار  آخررتبه  عنوانبه 22/2رتبه 

متوسط به خیلی زیاد  و ازدرصد بوده  2/47و کمترین امتیاز انتخاب شدند. این معیار در وضعیت متوسط به خیلی کم 

گردشگری کارشناسان از منظر  ریزیبرنامهو  گذاریسیاستدر معیار  هاشاخصکلی  یتلذا وضع ؛باشدیمدرصد 74

در رتبه اول  35/4و میانگین رتبه  80/3 با میانگین ونقلحمل. در معیار دوم شاخص شبکه ده استمثبت ارزیابی ش

عوامل معیار  آخررتبه  عنوانبه 17/2و میانگین رتبه  82/2موجود در شهر با میانگین  یساتتأساین معیار و شاخص 

متوسط به خیلی  و ازدرصد بوده  8/54این معیار در وضعیت متوسط به خیلی نامناسب  مشخص گردید. زیرساختی

در معیار  .گردشگری مثبت ارزیابی شدکارشناسان از منظر  عوامل زیرساختی یتلذا وضع باشد؛یمدرصد  8/66مناسب 

در رتبه اول این معیار و شاخص  26/3و میانگین رتبه  20/3 با میانگین رسانهتبلیغات و  متفاوت هایروشسوم شاخص 

. مشخص شدند تبلیغات و رسانهمعیار  آخررتبه  عنوانبه 76/2و میانگین رتبه  00/3با میانگین  یارسانه یهاپوشش

در وضعیت تقریبی نرمال قرار دارد و تقویت است لیکن  نیازمنده چدر ارزیابی و بررسی وضعیت کلی، این معیار اگر

 یتلذا وضع باشد؛یمدرصد  4/68متوسط به خیلی زیاد  و ازدرصد بوده  6/61میزان آن از وضعیت متوسط به خیلی کم 

 یاطالعات گردشگر بانکدر معیار چهارم شاخص  گردشگری مثبت ارزیابی شد.کارشناسان از منظر  و رسانهتبلیغات 

با میانگین  خدمات رسان یهاتنوع دستگاهاول این معیار و شاخص  رتبهدر  58/3یانگین رتبه و م 54/3 با میانگین

اماکن اقامتی و وضعیت  .مشخص شدند  عوامل اقامتی و رفاهی معیار آخررتبه  عنوانبه 63/2و میانگین رتبه  16/3

 یتلذا وضع باشد؛یمدرصد  4/74سب متوسط به خیلی منا و ازدرصد بوده  4/50از متوسط به خیلی نامناسب خدماتی 

با  خانواده بودجهدر معیار پنجم شاخص  گردشگری مثبت ارزیابی شد.کارشناسان از منظر اماکن اقامتی و خدماتی 

و میانگین  30/2با میانگین  یدولت یگذارهیسرمادر رتبه اول این معیار و شاخص  31/4و میانگین رتبه  88/3 میانگین

از اقتصادی و مالی  هایشاخصوضعیت کلی . مشخص شدنداقتصادی و مالی معیار  آخررتبه  انعنوبه 68/1رتبه 

اقتصادی و مالی  یتلذا وضع باشد؛یمدرصد  8/64متوسط به خیلی مناسب  و ازدرصد بوده  6/59متوسط به نامناسب 

 یرگذاریتأثر برای افزایش میزان توجه بیشت یازمندن یول شود؛یمگردشگری اگرچه مثبت ارزیابی کارشناسان از منظر 

در رتبه اول این  15/4و میانگین رتبه  58/3 با میانگین خوب سفر و اعتماد خاطراتدر معیار ششم شاخص  .باشدمی

 معیار آخررتبه  عنوانبه 55/2و میانگین رتبه  94/2با میانگین  یبوم هایورزشو  یفرهنگ مسابقاتمعیار و شاخص 

و میزان آن از وضعیت متوسط به خیلی کم فرهنگی و اجتماعی شخص شدند . وضعیت کلی م فرهنگی و اجتماعی

کارشناسان از منظر فرهنگی و اجتماعی  یتلذا وضع باشد؛یمدرصد  8/66متوسط به خیلی زیاد  و ازدرصد بوده  2/59

بودجه خانواده  ،قلونحملمشخص گردید که شاخص شبکه  هاشاخصدر ارزیابی کلی  گردشگری مثبت ارزیابی شد.

اول تا سوم  هایرتبهبه ترتیب در  15/4 و 31/4 ،35/4 و شاخص خاطرات خوب سفر و اعتماد با میانگین رتبه

بر  تمرکز گرددیمپیشنهاد  ین؛ بنابراشاهرود هستند پایدار بر توسعه گردشگری شهری یرگذاریتأث هایشاخص
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بر  تأثیرگذاریی که توسط کارشناسان برای هایشاخصتثبیت مناسب برای احیا و  گذاریسیاستو  ریزیبرنامه

 هاشاخصسایر  یرگذاریتأثبرای افزایش میزان  ینو همچناست  الزامی اندگرفته در نظرشاهرود  پایدارگردشگری 

عوامل محلی و بومی  هاشاخصاستفاده از  در و جهت حصول نتیجه تدوین و طراحی گردد نگریکلمدون و  یابرنامه

مدرن برای رشد و توسعه گردشگری تمامی امکانات موجود بومی و  هاییوهشضمن برخورداری از ّیز دخیل گردد تا ن

 و ارتقای هاشاخصمحلی در شاهرود جهت ایجاد مسیری برای رسیدن به توسعه پایدار در گردشگری و برجسته نمودن 

 آن برای جذب گردشگر در همه فصول سال بکار گرفته شود. 

 بعمنا

بر  دیبا تأک یشهر یها در توسعه گردشگر رساختینقش ز یابیارز(. 1392سمیه )، فیضی احدنژاد روشنی، محسن؛

 .15-1، ایو جغراف یگرد عتیطبی گردشگر تیریمد یمل شیهما نیاولی. داریپا

 عرصةیری در پذرقابتساز تحقق ینهزمپژوهی مدیریت شهری یندهآ(. 1397اسکندری ثانی، محمد؛ رضایی، ابراهیم )

 .1-16(، 2) 5جغرافیای اجتماعی شهری،  دوفصلنامهموردی: شهر زاهدان(.  مطالعةگردشگری )

(. سنجش تأثیرات گسترش گردشگری بر توسعه 1390اکبرپور سراسکانرود، محمد؛ رحیمی، محسن؛ محمدی، فاضل )

 .93-104(، 3)1، ایریزی منطقهفصلنامه برنامهپایدار، مطالعه موردی شهرستان هشترود. 

 یسازبا استفاده از مدل رفتیشهرستان ج یخیتار یبر عوامل مؤثر بر توسعه گردشگر یلیتحل (.1394)منصوره  ،یریام

 (4)3ارفع،  شانیاند ،مهر پژوهشییمؤسسه علمی. شهر تیو هو یفرهنگ گردشگر یمل شی، همایریتفس یساختار

 .رازیش

شهر  یعوامل مؤثر بر توسعه گردشگر یبندسطح(. 1395) یه، راضفری؛ طاهریزومقدم، پر یمانیمحمد؛ سل ،زاده یبافق

 .58-38 (،20)5، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگریاهواز. 

عوامل مؤثر بر  ییشناسا(. 1400ی )حسنعل ،بارسبک ی؛ فرج، حسیننژادی ؛ حاتمکرامت اله ،یاریفرانک؛ ز ،بهدوست

 .41-36(، 4) 11، طیمح یداریو پا ایجغراف .در شهر کرمانشاه یگردشگر قیاز طر یشهر یریپذرقابت

، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب گردشگری )ماهیت و مفاهیم((. 1386سقایی، مهدی ) ؛ینمحمدحسپاپلی یزدی، 

 )سمت(، چاپ دوم. هادانشگاهی انسانعلوم

 .سمت ، انتشاراتشهر و پیرامون هاییهنظر. (1382رجبی سناجردی، حسین ) ؛پاپلی یزدی، محمدحسین

و  پژوهییندهبر روش آ یمبتن یریزی توسعه صنعت گردشگربرنامه (.1396) ینخواه حس ینیمسعود؛ حس یی،تقوا

 .30 - 8، (23)6 ،یریزی و توسعه گردشگرمجلة برنامه یاسوج(.: شهر یمطالعه مورد) یونویسیسنار

 .4، جمجامروزنامه ر ایران، (. اقتصاد جهانگردی د1390چهار بالش، مریم )

در توسعه  یو اجتماع ینقش عوامل فرهنگ .(1394) الهامه ی،لیاردب یحاج قاسم ؛صادق یدسحسینی، ؛ نیریشدادخواه، 

 ،یورزش یگردشگر کردیبا رو داریپا یگردشگر یمل شیهما نیاول. (نی: شهرستان سرع ی)مطالعه مورد یصنعت گردشگر
 .1-22، ستیز طیسالمت و مح

(. نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری نمونه 1393یرحسین )امدیوساالر، اسداهلل؛ توکلی، میثم؛ خادمی، 

 .المللی مدیریت شهری مشهدینبششمین کنفرانس موردی شهر ساحلی نور. 

 SWOTده از مدل (. راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفا1385الدین افتخاری، عبدالرضا؛ مهدوی، داود )رکن

 .30-1 ،( 2)10، یانسانعلوممدرس  فصلنامهدهستان لواسان کوچک. 

پژوهی بر اساس اصول آینده یاتدوین سناریوهای توسعه گردشگری منطقه .(1395، فروغ )عطریان، نادر؛ زالی

 .131-107(، 1) 8، آمایش سرزمیناستان همدان(.  موردمطالعه:)

 .66-59(، 30)11، باغ نظر ر.(. رویکرد منظرین، عامل موفقیت گردشگری شه1393ن )شروی ،گودرزیان ؛مهدی ،زندیه
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. از نظر نخبگان یگردشگر گذارییاستس یموانع اساس( 1391رضا ) ی،محمد؛ رضوان یدس ی،بهشت اصغر؛یعل ی،دیسع

 .56- 33(، 2)1، یریزی و توسعه گردشگربرنامه

گردشگران از محصول  یتمندیرضا یزانسنجش م(. 1396رام؛ آربونی، زهرا )الدینی، علی؛ حاضری، صفیه؛ زینلی، بهشمس

ریزی ژوهشی مطالعات برنامهپ - فصلنامه علمی(. کندوان ی: روستایمطالعه مورد) HOLSATمدل  از با استفاده یسمتور
 .679-659(، 40) 3، ی انسانیهاسکونتگاه

بر توسعه  یگردشگر ریتأث یبررس .(1397) یقادر لیاسماع قادری، ؛یمحمدتق ،انیرضو ؛لهیجم ،این ی؛ توکلریامصابری، 

 .34-1 ،(36) 10، ریزی رفاه و توسعه اجتماعیفصلنامه برنامه. شهر کاشان یو اجتماع یاقتصاد

 تیریمد یبعدسهی الگو نیو تدو یطراح (.1396) یمهد ،یکروب ؛غالمرضا ان،یکاظم ؛داود ،یعباس ؛محمود ،ضیایی

 .24-1(،37) 12، یگردشگر تیریمطالعات مد هینشر .تهرانشهر  یگردشگر

سومین  ی.شهر یدر توسعه گردشگر یحیتفر ینقش مراکز اقامت یبررس(. 1397) راحله، رستمی مهنا؛ دهیس ،علوی
 تبریز  ،کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری

های مؤثر بر وضعیت آینده گردشگری شناسایی پیشران .(1397، لیال )یآباد، اسماعیل؛ پوراحمد، احمد؛ جاللاکبرییعل

 .178-156(، 1)7، فصلنامه گردشگری و توسعهپژوهی، یندهآشهر کرمان با رویکرد  پایدار

 .. انتشارات دانشگاه تبریزجغرافیا و شهرشناسی(. 1382فرید، یداله )

های گردشگری برای توسعه گردشگری بندی جاذبهیتاولو(. ارزیابی و 1390شعبانی فرد، محمد )محمدباقر؛ قالیباف، 

، (101) 26، فصلنامه تحقیقات جغرافیایییره: مطالعه موردی: شهر سنندج. چندمتغگیری یمتصمی هامدلشهری بر اساس 

17142-17168. 

 ینفرانس جهانک. (رجندی: بیآن در جذب گردشگر )مطالعه مورد ریو تأث یگردشگر یغاتیتبل تیفیک (1394) امیر، یقربان
 .17-1؛ یو توانمندساز پژوهییندهآ ،یانساندر علوم نینو یهاافق

(. ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه 1394؛ اسالم فرد، فاطمه؛ فتوحی اردکانی، محمد )محمدرضایزاده، علقنبری، سیروس؛ 

(. آبادفرحه موردی: شهر تاریخی ( )مطالعSEMیابی معادالت ساختاری )مدلرهنگی با استفاده از ف - گردشگری تاریخی

 .189-211(، 29)15، فضای جغرافیایی

 .، دانشگاه شهید چمران اهوازگردشگری شهری(. 1386موحد، علی )

ی استان خوزستان با هاشهرستانیافتگی توسعه(. تحلیل درجه 1390حبیبه، روزبه ) ؛یمحمدعلموحد، علی؛ فیروزی، 

 .43-56(، 5) 2، ریزی شهریمجله پژوهش و برنامهی. اخوشهیل استفاده از روش تحلیل عاملی و تحل

 سمیتوسعه اکوتور یتیریمد هاییبندی استراتژارائه و اولویت(. 1400) الیدان رضا؛ صیاد، ،یقضاو اصل، زهرا؛ انیناصر

 (،2) 11، طیمح یداریو پا ایجغراف. QSPM و SWOT یلیتحل سیو با استفاده از ماتریی روستا زیدر حوضة آبخ داریپا

105-119 

 یفصلنامه علم. یپژوه یندهآ یکردبا رو یرازدر کالنشهر ش یمؤثر بر گردشگر یدیعوامل کل یی(. شناسا1398نصر، طاهره )
 .66-55 ،(37) 10 ،یشهر یزیرپژوهش و برنامه یپژوهش -

کیانوش ذاکر حقیقی، مرکز مطالعاتی و ، ترجمه، نوشتارهایی دربارة توسعة شهری پایدار(. 1384ویلر تی بیتلی، اس. ام. )
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analyzing of criteria influencing the sustainable development of urban 

tourism (Study case, Shahrood city) 

Abstract 
Urban tourism is sightseeing in urban areas and the interaction of host tourists and the 

production of tourism atmosphere around travel to urban areas. Due to the fact that they have 

many historical and cultural attractions, urban areas are often important tourist destinations and 

as tourist destinations, they have a multi-purpose function. This research was carried out with 

the aim of identifying, analyzing and ranking the criteria affecting the development of urban 

tourism from the perspective of experts; the upcoming research is applied and descriptive-

analytical in terms of its nature and method. Data collection is done in two ways, document 

and survey, after review, six policy and planning criteria, infrastructural factors, advertising 

and media, residential and welfare, economic and financial, and cultural and social factors were 

extracted from the theoretical and background literature. The reliability of the questionnaire is 

based on Cronbach's alpha of 0.985 and the statistical sample size of the research is 50 people 

from tourism experts and the research area of Shahrood city with an area of 51419 square 

kilometers. The six criteria of this research were ranked after the analysis, and the policy and 

planning criteria with the highest average rank were introduced as the first rank of the criteria 

and the transportation network index with the highest average rank was introduced as the first 

rank among the influential indicators in the development of Shahrood tourism. In the ranking 

of the following criteria, the transportation network index, family budget, and the index of good 

travel memories and trust were placed in the first to third ranks of the indicators influencing 

the development of sustainable urban tourism in Shahrood, respectively, with the highest 

average rating, and finally, suggestions on the influencing indicators in urban tourism 

Presented. 

Keyword: urban tourism, ranking, influential criteria, Shahrood, Shahrood tourism 
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 یدارپا یشهر یبر توسعه گردشگر یرگذارأثت یارهایمع یلتحل

 شهر شاهرود( ی،)مطالعه مورد

 شاهرود یدارپا یشهر یشاهرود، گردشگر یرگذار،تأث یارهایمع ی،بندرتبه ی،شهر ی: گردشگرکلیدواژه

 یفیتاشند کبمراحل با هم در تعامل می یکه در تمام یوستهپهماز عناصر به یمجموعه و نظام یکعنوان به گردشگریمقدمه: 

 یاست. گردشگر یتاهم یزحا یارگردشگران، بس یتجذب و جلب رضا یژهوبه یرشد گردشگرتحوالت روبه یزانآنها در م یتو کم

. آگاهی آیدیاول به شمار م یاز سه منبع درآمد یکی یفنوپا در جهان، در رد یعنوان صنعتاست و به یمسئله اقتصاد یک

 یدارباشد. توسعه پا یدارکند و ابزار توسعه پا یداگسترده پ یارکه گردشگری مفهومی بس جوامع از گردشگری سبب شده است

و  هایتشناخت قابل یدار،پا یگردشگر یجاداست و الزمة ا یدارتوسعه پا یسوبرای حرکت به هاینهگز یناز بهتر یگردشگر

 یرویو ن آیدیبه شمار م یمهم صنعت گردشگر یاز اجزا یکی یشهر یگردشگر ینب ین، در هر منطقه است. در اهایتوانمند

 یزبانم -عملکرد متقابل گردشگر  یشهر ی. گردشگرآیدیحساب مشهرها به یو فرهنگ یبهبود توسعه اقتصاد ینهدر زم یاصل

مات و و استفاده از خد هااز جاذبه یدمتفاوت و بازد هاییزهباانگ یدر رابطه با سفر به مناطق شهر گردشگری یفضا یدو تول

گردشگری  یریگشود که در کنار هم شکلاست. جریان گردشگری شهری در سه جزء ساختاری پردازش می یگردشگر یالتتسه

کرده  یبررس یهای متفاوتو شاخص یارهامع یتوسعه گردشگر ایمتعدد در راست هاییشینهکه پ گردندیدر شهرها را سبب م

 است. 

 یجنوب یهاو در دامنه یردشت کو یشمال یهمطالعه شهر شاهرود است که در حاش ینپژوهش در ا محدودهها:مواد و روش

 50درجه و  34 ینب یاییو عرض جغراف یقهدق 30درجه و  57و  یقهدق 58درجه و  54 ینب یاییکوه البرز در طول جغرافرشته

ره کوچکی است که اکثر شرایط اقلیمی قا اغراقیاست و ب ینظیرطبیعت بی یقرار دارد و دارا یقهدق 47درجه و  37و  یقهدق

از  یقتحق یناست. در ا یفیو توص یلیو روش تحل یتو ازنظر ماه یدر آن وجود دارد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربرد

سؤاالت  ین. ااست یقسؤال در مورد موضوع تحق 30آوری اطالعات بهره گرفته شده است که حاوی عنوان ابزار جمعنامه بهپرسش

ترین عوامل مؤثر در توسعه پژوهش در دو مرحله انجام شده است که در مرحله اول، مهم ینباشد. ادو صورت باز و بسته میبه 

و  یاقتصاد ی؛و رفاه یرسانه؛ عوامل اقامت یرساختی؛عوامل ز یزی؛رگذاری و برنامهاند از: سیاستشهر شاهرود عبارت یگردشگر

پژوهش با توجه به در دسترس  ینمشخص شده است. جامعه آماری ا یارهاییمع یرفوق ز یارمع 6 یبرا .یو اجتماع گیفرهن ؛یمال

 یهنامه تهنفر پرسش 50در دسترس استفاده شد و برای  یریگکارشناسان مرتبط با گردشگری از طریق نمونه یقنبودن تعداد دق

. در مرحله دوم یدگرد استفاده SPSSافزار آماری از نرم هاداده یلجهت تحل و هبود 985/0نامه برابر با پرسش یاییو پا گردید

 مورد آزمون قرار گرفتند. یدارپا یشهر یعوامل مؤثر در توسعه گردشگر اسکوئریکا یبو ضر یدمنفر یلیبر اساس آزمون تحل

پژوهش در  هایتهیاف. اردهایی دها و تفاوتهایی که درگذشته انجام شده است شباهتپژوهش با پژوهش ینا نتایج و بحث:

و  یو مال یاقتصاد ی،و رفاه یو رسانه، عوامل اقامت یغاتتبل یرساختی،عوامل ز یزی،رگذاری و برنامهسیاست یارهایخصوص مع

 یارو مشخص شد که مع یداقدام گرد یارهامع ینا یبندنسبت به رتبه یدمنشد و با آزمون فر ینظرسنج یو اجتماع یفرهنگ

 یارشاهرود قرار گرفته و پس از آن مع یدارپا یشهر یبر گردشگر یرگذارتأث یارهایدر رتبه اول مع یزیرگذاری و برنامهسیاست

 یشهر یدر توسعه گردشگر یرگذارتأث یهادر رتبه آخر شاخص یو مال یاقتصاد یاردر رتبه دوم و مع یو رفاه یاماکن اقامت

عنوان به یریتدر مد یتدر رتبه اول و شاخص تخصص و جامع یتاول شاخص امن یارهای معشاخص یناز ب .قرار گرفت شاهرود

 یکل یتانتخاب شدند. در وضع یازامت ینو کمتر یشترینب یدارا یهاعنوان شاخصمشخص شدند که به یارمع ینا ینرتبه آخر

دوم شاخص  یارشده است. در مع یابیمثبت ارز یاز منظر کارشناسان گردشگر ریزیهگذاری و برنامسیاست یارها معشاخص

 یار. در معیدمشخص گرد یارمع ینعنوان رتبه آخرموجود در شهر به یساتو شاخص تأس یارمع ینونقل در رتبه اول اشبکه حمل

مشخص  عنوان رتبه آخربه یارسانه هایشو شاخص پوش یارمع ینو رسانه در رتبه اول ا یغاتهای متفاوت تبلسوم شاخص روش

عنوان خدمات رسان به یهاو شاخص تنوع دستگاه یاردر رتبه اول مع یاخص بانک اطالعات گردشگرچهارم ش یارشدند. در مع
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با  یدولت گذارییهو شاخص سرما یارپنجم شاخص بودجه خانواده در رتبه اول مع یارمشخص شدند. در مع یاررتبه آخر مع

و شاخص مسابقات  یارسفر و اعتماد در رتبه اول معششم شاخص خاطرات خوب  یارمشخص شدند. در مع یاررتبه آخر مع عنوانبه

  مشخص شدند. یارعنوان رتبه آخر معبه یبوم یهاو ورزش یفرهنگ

ونقل، بودجه خانواده و شاخص خاطرات خوب که شاخص شبکه حمل یدها مشخص گردشاخص یکل یابیدر ارز نتیجه گیری:

 ینشاهرود هستند؛ بنابرا یدارپا یشهر یبر توسعه گردشگر یرگذارتأث یهااول تا سوم شاخص یهادر رتبه یبسفر و اعتماد به ترت

 یاست و برا یالزام یمورد بررس یهاشاخص یتو تثب یااح یبرا اسبگذاری منو سیاست یزیرتمرکز بر برنامه یدگرد یشنهادپ

ها گردد و در استفاده از شاخص یراحو ط ینتدو یجهجهت حصول نت نگریکل یاها برنامهشاخص یرسا یرگذاریتأث یزانم یشافزا

 یدر گردشگر یدارپا سعهبه تو یدنرس یبرا یریمس یجادمدرن جهت ا هاییوهگردد تا از ش یلدخ یزن یو بوم یعوامل محل

 .شاهرود استفاده گردد یشهر
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Analysis of criteria influencing the development of sustainable urban tourism (Case study, 

Shahrood city) 

  

Introduction: Tourism as a set and system of interconnected elements that interact with each other 

at all stages, their quality and quantity is very important in the rate of growing tourism developments, 

especially the attraction and satisfaction of tourists. Tourism is an economic issue, and as a new industry 

in the world, it is considered as one of the first three sources of income. Society's awareness of tourism 

has made tourism a very broad concept and a tool for sustainable development. The sustainable 

development of tourism is one of the best options for moving towards sustainable development, and it 

is necessary to create sustainable tourism, to recognize the capabilities and capabilities in each region. 

Meanwhile, urban tourism is one of the important components of the tourism industry and is considered 

the main force in improving the economic and cultural development of cities. Urban tourism is the 

interaction between the tourist and the host and the production of tourism space in relation to traveling 

to urban areas with different motives and visiting attractions and using tourism services and facilities. 

The flow of urban tourism is processed in three structural components, which together cause the 

formation of tourism in cities, which many backgrounds have investigated different criteria and 

indicators in the direction of tourism development.  

materials and methods: The scope of research in this study is the city of Shahroud, which is 

located on the northern edge of the desert plain and on the southern slopes of the Alborz mountain range 

between 54 degrees 58 minutes and 57 degrees 30 minutes and latitude between 34 degrees 50 minutes 

and 37 degrees 47 minutes. It is located and has a unique nature, and without exaggeration, it is a small 

continent where most of the climatic conditions exist. The current research is practical in terms of its 

purpose and analytical and descriptive in terms of its nature and method. In this research, a questionnaire 

has been used as a data collection tool, which contains 30 questions about the research topic. These 

questions are open and closed. This research has been done in two stages, and in the first stage, the most 

important effective factors in the development of Shahrood tourism are: policy making and planning; 

infrastructure factors; Media; accommodation and welfare factors; economic and financial; cultural and 

social . For the above 6 criteria, the following criteria are specified. Due to the unavailability of the 

exact number of experts related to tourism, the statistical population of this research was used through 

available sampling and a questionnaire was prepared for 50 people and the reliability of the 

questionnaire was equal to 0.985 and SPSS statistical software was used for data analysis. In the second 

stage, based on Friedman's analytical test and chi-square coefficient, effective factors in the 

development of sustainable urban tourism were tested. 

Results and discussion: This research has similarities and differences with previous researches. 

The findings of the research regarding policy and planning criteria, infrastructural factors, advertising 

and media, residential and welfare factors, economic and financial, cultural and social factors were 

surveyed and Friedman's test was used to rank these criteria and it was found that the policy and 

planning criteria in The first rank of the criteria influencing the sustainable urban tourism of Shahrood, 

followed by the accommodation and welfare criteria was ranked second and the economic and financial 

criteria ranked the last among the indicators influencing the development of Shahrood urban tourism. 

among the indicators of the first criterion, the security index was the first and the expertise and 

comprehensiveness index in management was the last rank of this criterion, which were selected as the 

indicators with the highest and lowest scores. In the general situation of the indicators, the criterion of 

policy making and planning has been evaluated positively from the point of view of tourism experts. In 

the second criterion, the index of the transportation network was determined as the first rank of this 

criterion and the index of existing facilities in the city as the rank of the last criterion. In the third 
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criterion, the index of different methods of advertising and media was ranked first and the index of 

media coverage was ranked last. In the fourth criterion of the tourism information bank index, the first 

rank of the criterion and the diversity index of service providers were determined as the last rank of the 

criterion. In the fifth criterion, the family budget index was in the first rank of the criterion and the 

government investment index was determined as the last rank of the criterion. In the sixth criterion, the 

index of good travel memories and trust were ranked first, and the index of cultural competitions and 

native sports was determined as the last rank of the criterion. 

Conclusion: In the general evaluation of the indicators, it was found that the index of 

transportation network, family budget and index of good memories of travel and trust are the first to 

three indicators that influence the development of sustainable urban tourism in Shahrood, respectively; 

Therefore, it was suggested that it is necessary to focus on appropriate planning and policy to revive 

and stabilize the examined indicators, and to increase the impact of other indicators, a comprehensive 

plan should be formulated and designed to achieve results, and local and indigenous factors should also 

be involved in the use of indicators in order to use modern methods to Create a path to achieve 

sustainable development in Shahrood urban tourism. 

Keywords: urban tourism, ranking, influential criteria, Shahrood, sustainable urban tourism of 

Shahrood 

 


