فصلنامه علمی-پژوهشی

جغرافیا (برنامهریزی منطقهای)

سال دهم ،شماره  ،3تابستان 9 39 1
صص515 - 525 :

تحليلی بر رضايت مندی گردشگران شهر همدان
از خدمات و عناصر ثانويه
ابراهيم مولوی

1

استاديار گروه طراحی شهری ،دانشگاه بو لع ی سينا ،همدان ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 8931/ 12 / 25 :تاریخ صدور پذیرش9931/40/ 24 :

چکيده

گردشگري شهری همانند ساير انواع گردشگری به عنوان يك فرصت منحصر به فرد اقتصادي مطرح شده است و اين صنعت منبع

درآمد سرشار در تجارب جهاني و عنصر مهمي در بهبود و تنظيم موازنة بازرگاني و ت خادرپ زار تت تتته هدش اهروشك زا يرايسب يا     
است .شهر همدان به تبع کشورمان ايران با داشتن جاذبههاي فراوان گردشگري در هر زمينهاي قابليت جذب گردشگررران را دارد و
میتواند از طريق گردشگری به يک قطب بزرگ و ج رضاح شهوژپ رد قيقحت شور .دوش ليدبت بذا

ور زا يبيکرت ششششششششششششششش ه يا

ميداني و تحليلي است .جامعة آماري پژوهش را جمعيت  ۵ ٠٠٠٠٠نفري شهر همدان تشکيل ميدهد .حجم نمونه با توجه ب ادعت ه د   
گردشگران داخلي و خارجي وارد شده به شهر همدان از طريق فرمول کوکران  355عدد محاسبه شده است و با استفاده از نرمافزار

 SPSSبه تحليل اطالعات پرداخته شده است .نتايج مطالعه نشان میدهند که اشراف و شناخت نسبت به جاذبهه یخيرات یا    ش ره
همدان میتواند برنامهريزیهای گسترش و توسعه گردشگری را هدفمند نماي رد ميناوتب ات د
فرهنگی ،اکولوژي یک و غيره برنامهريزی مدونی داشته باشيم.
کلمات کليدی :گردشگری شهری ،رضايت مندی ،شهر همدان.

( -1نويسنده مسئول)emolavi1969@gmail.com

عبا ا داصتقا فلتخم د ییییییییییییی  ،اجتم عا ییی ،
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مقدمه
منابع نفتی ايران رو به پايان است .بنابراين بايد به دنبال منابع مالی ديگری برای رسيدن ب روشک یداصتقا ةعسوت ه     
باش مي (قاسم کالهی .)712 : 82 31 ،از طرفی در حال حاضر به لع ت وابستگي بيش از حد کشو رداص هب ر ا تفن ت     
خام ،اقتصاد ما در برابر نوسانات قيمتهاي بينالم يلل انر يژ آسيبپذير ميباشد .در چنين اوضاع و احو ةعسوت يلا   
صنعت گردشگري و به تبع آن توريسم شهري يکي از گزينهها يي بوده که به موازات سياسته رداص ةعسوت يا ات    
غيرنفتي به عنوان راه خروج از بحران پيشنهاد شده است (غازي .) 41 : 1379 ،با اينکه کشور ايران از نظر جاذبهههه يا
گردشگري يکي از برجستهترين کشورهاي دنيا محسوب ميشود؛ ولي سهم ايران از درآمدهاي بازار جهاني توريسم
ناچيز ميباشد(حيدري ) 82 31 ،و به عبارتی کمتر از  1درصد درآم ار ناهج یرگشدرگ د

    

هب خود هداد صاصتخا

است(رحيمی مغاني .) 12 : 83 31 ،همدان به عنوان پايخت تاريخ و تم ج اب نيمز ناريا نهك ند اا ا اا ااااااذبهههه زاونلد يا   
تاريخي ،فرهنگي و اكوتوريسم جزو مناطق داراي موقعيتهاي ويژه جذب گردشگران ميباشد .همدان ب ندوب اراد ا   
جاذبههای انسان ساخت فراوان توانها و استعدادهای بالقوه زيادی دارد .ضمن اينكه وجود اولين پايتخت ايران زم ني
يعني هگمتانه ،منطقه تاريخي نهاوند ،تپههاي باستاني نوشيجان و سنگ نوشتههاي داريوش و كوروش كبير از جاذبه-
هاي تاريخي ،فرهنگي و باستاني همدان ميباشد(فاطمی .) 10 : 80 31 ،گسترش توريسم شهری به عنوان ص هک یتعن   
یده ک د هه ههه توس هع
با حوزههای مختلفی در تعامل است دارای اهميت فراوانی است و تجربة س رهش ريا ه م ناشن ا یییی یییی
گردشگری باعث رشد و پيشرفت اقتصادی و اجتماعی شده است .بنابراين میتواند به عنوان يکی از ابزارهای اص یل
توسعه در همدان مورد توجه قرار گيرد .در رابطه با توريسم شهري مطالعاتي صورت گرفته که نت اهنآ زا يخرب جيا    
عبارت است:
اريسيان( ) 82 31به اين نتيجه رسيد که شهرستان سميرم داراي پتانسيلهای باال يي در زمينه گسترش گردشگری است
و سرمايه گذاريها يي که در اين زمينه انجام خواهد گرفت بسيار سودآور خواهد بود و در نهايت به توسعه منطقهاي
خواهد انجاميد .نوري( ) 84 31به اين نتيجه رسيد که سياستهاي گردشگري در هر يک از برنامهههه ههاي پ زا هلاس جن   
جمله برنامة پنج سالة سوم توسعه از خأل الگوي سياستتتگ و نيعم يراذ

صه نيداينب يا   
خاش هب هجوت نادقف صصصصصص صصصصصص

سياستگذاري برخوردار بوده است .غضنفرپور( ) 84 31به اين نتيجه رس تسا يرگشدرگ هک هدي ا  نامرک ن م زا رثأت       
سياستهاي يلك گردشگري كشور بوده و به شدت تحت تأثير شرايط و روابط سياس رگيد ياهروشك اب ناريا ي      
جهان قرار گرفته است .احساني( ) 85 31به اين نتيجه رسيد كه با توجه به داش اوت نت نن نننه نيا يرگشدرگ هوقلاب يا     
بخش و با توجه به سياستهاي محروميتزدا يي جمهوري اسالمي ايران ،شناخت و برنامهريزي گردشگري ميتواند
گامهاي ارزندهاي در جهت رفع محروميت در اين بخش برداشته تا زمينهاي براي توسعه آن فراهم شود .اب ميهار هداز
و آقاسی زاده( ) 88 31به اين نتيجه رسيدند كه شهر چابهار لع یرغم برخورداری از ظرفيت تبديل شدن به يک منطقه
نمونه گردشگری ،تعدد تصم مي گيران و مسايل مديريتی ،کمبود زيرساختها و ض لبت فع ي اونع هب ار تاغ ن عناوم       
اساسی در راه رسيدن به اين هدف میدانند.هال و پاگ(  ) 2001به اين نتيجه رسيدهاند که کوشش کمي ب لحت يار يل   
گردشگري درون شهري انجام شده اس سريپ .ت (( (((  ) 2001ب  نيا ه ن هجيت     رس مهم دصاقم زا يکي اهرهش هک دي

   

گردشگری است که ميتواند مورد توجه قرار گيرد .شوال و راوه(  ) 2004ب  نيا ه ن ديسر هجيت هههه هههههان بذاج هک د ههه ههههه یا
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گردشگری جروسالم میتواند به چهار گروه مجزا که به هم وابستگی دارند ،طبقهبندی شود .براساس اين نتايج م لد
فضايی مصرف توريسم در شهرهای بزرگ توسعه يافته است.ها لي ر و همکاران(  ) 2008به ا يتن ني جج جججه رس دي ههان هک د   
فضاهای شهری وگردشگری هر دو شناخت توريسم شهری به مطالعات منسجم را توسعه میدهند.
مبانی نظری
گردشگري پديدهاي است كه با بخشهاي مختلفي از مشاغل مرتبط است(موحد .)17 : 86 31 ،جاذبههاي گردش يرگ
به دو دسته تقس مي ميشوند؛ عناصر ا لّوّو يه گردشگران را به خود مجذوب ميکنن هانب لماش و د ا خيرات ي ييييييييي  ،چش ممم -
اندازهاي شهري ،موزهها و گالريهاي هنري ،کنسرتها ،ورزشگاهها ،کنفرانسها ،تفريحات و حو .تسا هژيو ثدا    
عناصر ثانو ّيّيه در فرايند جذب گردشگران مف ورف تاسسؤم لماش و هدش عقاو دي

ت ،حم و لقن و ل
ش ،خ امد ت ت
شششششش شششششش

نمايندگيهاي گردشگري است( Law, 1993: 28به نقل از تقوا يي و اکبري .) 139 - 140 ، 88 31 ،در بين عناصر ثانو هي
گردشگري شهري مراکز اقامتي از اهميت بيشتري برخوردارند و گردشگران حساس  تبسن ييالاب تي به نراد نآ د      .
تسهيالت اقامتي بايد پاسخگوي تقاضاي مسافران و گردشگران باشد و اين امر اهميت زيادي در توف مانرب قي هه هههه يا
توسعه جهانگردي در هر منطقه دارد(الواني و دهدشتي .) 33 : 1373 ،از آنجا يي که اين گونه تأسيسات عام يرثؤم ل   
براي تقويت گردشگری محسوب ميشود ،اهميت دادن به آنها بايستي مورد توجه قرار گيرد(رضو نا ييي .) 140 : 1373 ،
گردشگران پس از مهمانسرا ،بيشترين درصد هزينه را براي درياف اگشورف زا تامدخ ت ههه هههههاا و غذاس تخادرپ اهار   
ته يا
مينمايند؛ زيرا بازديد کنندگان به غذا و نوشيدني متنوع نياز دارند(موحد .)39 : 86 31 ،خر يلاعف هلمج زا دي تتت تتت
مهم در جهانگردي است و در موفقيت منطقه گردشگري تأثير بسزا يي دارد(الواني و دشتي .) 43 : 1373 ،مسأله حمل
و نقل در امر گردشگری موضو يع است کهروابط مس يميقت

ب ص نيا هعسوت ا ن ناوضر(دراد تع

تجهيزات حمل و نقل از جمله تجهيزات مورد نياز گردشگران و جهانگردان اس و يناولا( ت

ييييييييييي  ) 55 : 1373 ،و
هد د تش ييييييي .) 28 : 1373 ،

مؤسسات گردشگري و مسافرتي نقش عمدهاي در توسعه گردشگري داشتهاند .اين گونه مؤسسات بزرگ سعي بر آن
ت ،ف مهار
دارند اطالعات و فعاليتهاي مسافرتي و هر آنچهرا كه مورد نياز گردش سا نارگ تت تت

نك ن هم .د م ممممممت راك نير   

آژانسهاي گردشگري ،برآورد تقاضا يا ايجاد تقاضا مثبت به جاذبهه  تسا يرگشدرگ يا و هب  نو ينيب شيپ يع

     

انگيزههاي مردم براي مسافرت است.
موقعيت جغرافيا يي شهر همدان
همدان با 19445

يشودد.
ليك ومتر مربع مساحت از استانهاي غربي كشور است و  1/ 19درصد ازكل كشور را شامل م 

از نظر جغرافيا يي بين مدارهاي (  ۳۳درجه و  ۵۹دقيقه) تا (  ۳۵درجه و  ۴۸دقيقه) عرض شمالي از خط اس  و اوت ( ( ۴۷
ت .مرزززه زا نآ يا
درجه و  ۳۴دقيقه) تا (  ۴۹درجه و  ۳۶دقيقه) طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفتهههاست ت
شمال به استان زنجان ،از جنوب به استان لرستان ،از شرق به استان مر تسا هب برغ زا و يزك ا نننن نننننه و هاشنامرك يا
كردستان محدود ميشود .اين استان منطقهاي است به طور عمده كوهستاني كه ج كشيپ ءز و هه هههه لخاد يا ي سرگاز     
محسوب ميگردد(اکبري مهام : 89 31 ،ص  .) 68شکل شمارة( )1موقعيت جغرافيايی اس ار نادمه رهش و نات
میدهد.

اشن ن     
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شکل شمارة( )1موقعيت جغرافيايی استان ،شهرستان و شهر همدان

روش تحقيق
روش مطالعه در پژوهش حاضر ترکيبي از روشهاي اسنادي ،ميداني ،تح يليل و عّلّلي است .جامعة آماري پ ار شهوژ
محدودة قانوني طرحهاي جامع و تفص يلي و جمعيت  ۵ ٠٠٠٠٠نفري شهر همدان تشکيل م ييي ده اب هنومن مجح .د    
توجه به تعداد گردشگران داخ يل و خارجي وارد شده به شهر همدان از طريق فرمول کوکران  355عدد محاسبه شده
است و با استفاده از نرمافزار  SPSSبه تجزيه و تح يل ل اطالعات پرداخته شده است.
فرضيه پژوهش
 -1ميزان رضايت مندي گردشگران شهری همدان از خدمات ارائه شده در سطح پا يي نی قرار دارد.
یداری وجود
 -2بين نبود هماهنگی ميان سازمان گردشگری و عدم توسعة گردشگری در ش نعم ةطبار نادمه ره یییی یییی
دارد.
تحليل يافتهها
جدول شماره ( )1فراواني در مورد رضايت مندي گردشگران شهر همدان از خدمات ارائه شده
مقوله

فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

بسيار پا يي ن

12

3.4

3.4

3.4

پا يي ن

44

12.4

12.4

15.8

متوسط

159

44.8

44.8

60.6

باال

133

37.5

37.5

98.0

بسيار باال

7

2.0

2.0

100.0

جم ع

355

100.0

100.0

-

منبع :يافتههای پژوهش139 0 ،

 3/4درصد از پاسخگويان معتقد بودند که خدمات ارائه شده در شهر همدان در سطح بسيار پا يي ن بو .تسا هد
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درصد از پاسخگويان معتقد بودند که خدمات ارائه شده در سطح پا يي ن بوده است 44 /8 .درصد از پاسخگويان معتقد
بودند که خدمات ارائه شده در سطح متوسط بوده است 37 /5 .درصد معتقد بودند که خدمات ارائه ش نادمه رد هد   
در سطح باال يي بوده است .نهايتًاًا  2/0درصد از پاسخگويان معتقد بودند که خدمات ارائ  رهش رد هدش ه ه  نادم در
سطح بسيار باال يي بوده است .در مجموع  84 /3درصد پاسخگويان در حد متوسط و ب زا دوخ يدنم تياضر رتالا

  
  

خدمات ارائه شده را اعالن نمودهاند.
جدول شماره( )2فراوانی پاسخگويان برحسب محل اقامت در شهر همدان
پاسخگويان
مکان اقامت

گردشگران
فراواني

هتل و مهمانسرا

درصد

181

51

اتاقهاي اجارهاي

25

7

چادر شخصي(کمپ)

75

21

اردوگاهاي تفريحي

93

11

28

8

خانه آشنايان
اظهار نشده
جم ع

2

7

% 100

355
منبع :يافتههای پژوهش139 0 ،

شکل شماره ( )2فراوانی پاسخگويان برحسب محل اقامت در شهر همدان

وجود مکان اقامت يکي از شاخصهاي مؤثر در ايجاد ميل و عالقه گردشگران به يک شهر يا منطقه به حس م با ييييي -

ق-
آيد .همانطوری که جدول و شکل نشان میدهد  51درصد مکان اقامت خود را هتل و مهمانسرا 7 ،درصد در اتاق ق
هاي اجارهاي 21 ،درصد در چادره پمک(يصخش يا )) ))) 11 ،درص هاگودرا رد د ه حيرفت يا ييييييي  8 ،درص هناخ رد د   
آشنايان و  2درصد اظهار نظري نکردند.
جدول شماره( )3فراواني پاسخگويان در مورد ميزان رضايت مندي از تأسيسات اقامتي شهر همدان
فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

بسيار پا يي ن

9

2.5

2.5

2.5

مقوله
پا يي ن

109

30.7

30.7

33.2

متوسط

220

62.0

62.0

95.2

باال

15

4.2

4.2

99.4

بسيار باال

2

.6

.6

100.0

جم ع

355

100.0

100.0

-

منبع :يافتههای پژوهش139 0 ،

 520فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال دهم ،شماره سوم ،تابستان 9931

شکل شماره( )3فراواني پاسخگويان در مورد ميزان رضايت مندي از تأسيسات اقامتي شهر همدان

 2/5درصد از پاسخگويان معتقدند که خدمات مذکور در سطح بسيار پا يي ن بوده اس .ت

 30 /7درص وگخساپ زا د

ييييي ان

معتقد بودند که خدمات ارائه شده در اين زمينه در سطح پا يي ن بوده است 62 /0 .درصد از پاس ندوب دقتعم نايوگخ د دد دددد
که خدمات ارائه شده در سطح متوسط بوده است 4/2 .درصد آنها معتقد بودند که خدمات ارائه شده در شهر هم ناد
در سطح باال يي بوده است .در اين زمينه  0/6درصد از پاسخگويان معتقد بودند که خدمات تأسيسات اقامتي در ش ره
همدان در سطح بسيار باال يي بوده است .در مجموع  66 /8درصد پاسخگويان در حد متوسط و باالتر از اين خ تامد
رضايت داشتهاند.
جدول شماره( )4فراواني پاسخگويان در مورد ميزان رضايتمندي از خدمات فروشگاهها و مراکز تغذيهای شهر همدان
فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

بسيار پا يي ن

15

4.2

4.2

4.2

مقوله
پا يي ن

136

38.3

38.3

42.5

متوسط

172

48.5

48.5

91.0

باال

31

8.7

8.7

99.7

بسيار باال

1

.3

.3

100.0

جم ع

355

100.0

100.0

-

منبع :يافتههای پژوهش139 0 ،

شکل شماره( )4فراواني پاسخگويان در مورد ميزان رضايت مندي از خدمات فروشگاهها و مراکز تغذيهای شهر همدان

جدول شماره ( )4و شکل شماره ( )4توزيع فراواني پاسخگويان را در مورد م تامدخ زا اهنآ يدنم تياضر نازي      
فروشگاهها و مراکز تغذيهای نشان ميدهد که در مجموع  57 /5درصد پاسخگويان در حد متوس  ط ووو ب تياضر رتالا   
مندي خود را از اين خدمات و عناصر اعالن نمودهاند.

تحليلی بر رضايت مندی گردشگران521 ...
جدول شماره( )5فراواني پاسخگويان در مورد ميزان رضايت مندي از خدمات حمل و نقل در شهر همدان
فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

بسيار پا يي ن

19

5.4

5.4

5.4

مقوله
پا يي ن

158

44.5

44.5

49.9

متوسط

159

44.8

44.8

94.6

باال

19

5.4

5.4

100.0

جمع

355

100.0

100.0

-
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شکل شماره( )5فراواني پاسخگويان در مورد ميزان رضايت مندي از خدمات حمل و نقل در شهر همدان

جدول شماره ( )5و شکل شماره ( )5نشان دهندة فراواني پاسخگويان در مورد ميزان رضايت مندي آنه تامدخ زا ا   
حمل و نقل در شهر همدان است .رضايت مندي  5/4درصد پاسخگويان از خدمات م نيياپ رايسب حطس رد روکذ     
بوده است 44 /5 .درصد پاسخگويان از اين خدمات رضايت مندي پ نييا ييي داشتهههان يدنم تياضر .د      44 /8درصد
پاسخگويان از اين خدمات در سطح متوسط بوده است .رضايت مندي  5/4درصد آنان نيز در سطح باال بوده است.
جدول شماره( )6فراواني پاسخگويان در مورد ميزان رضايت مندي از خدمات مؤسسات و آژانسهاي گردشگري
مقوله

فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

بسيار پا يي ن

16

4.5

4.5

4.5

پا يي ن

159

44.8

44.8

49.3

متوسط

159

44.8

44.8

94.1

باال

20

5.6

5.6

99.7

بسيار باال

1

.3

.3

100.0

جم ع

355

100.0

100.0

-

منبع :يافتههای پژوهش139 0 ،

شکل شماره( )6فراواني پاسخگويان در مورد ميزان رضايت مندي از خدمات مؤسسات و آژانسهاي گردشگري
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سسؤم زا ار دوخ ات ناژآ و

مجموعًاًا  05/7درصد پاس  طسوتم دح رد نايوگخ و يدنم تياضر رتالاب 

سه يا
سسسسسسسسس سسسسسسسسس

ک فرضيههه قاب يل تتت آزموننن آن استتت و آزموننن فرضيههه
گردشگري اعالن نمودهاند .مالک اساسي بر با ارزش بودن يک ک
سنجش صحت و سقم ادعاي ارائه شده از ديدگاه محقق است .اگرچه يک فرضيه هرگز به طور قطعي ثابت نميشود
ت درب را هه فرضيهههها ييي پ هوژ ش ش
ش
بلکه ت ييأ د و يا رد ميشود .پس يکي از مهمترين موارد تصم مي گيري آماري ،قض وا ت ت
است.
جدول شمارة( )7نتايج آزمون همبستگي رو اسپيرمن گويههاي فرض پژوهش
رض یدنم تيا

آماره و سطح معنی داری

زا        

   رضايت مندی از حمل و رضايت مندی از آژانسهای

   رض  تيا مممم من زا ید

تأسيسات اقامتي

فروشگاهها غذاسراها

نقل

گردشگري

ميزان همبستگي

*.129

-.021

.083

.056

سطح معني داري

.015

.691

.119

.294

حجم نمونه

355

355

355

355

منبع :یافتههای پژوهش

تو
جدول فوق ميزان همبستگي اسپيرمن به ازاي ارتباط بين ميزان رضايت مندي گردشگران شهر هم اد ننن از خ امد ت ت
عناصر ارائه شده و گويههاي آن را نشان ميدهد .هماننن طورییی کههه مش دها هه م ييي شودد همبس گت ييي رض يا تتت مند ييي
گردشگران از خدمات ثانويه (تأسيسات اقامتي) ،رضايتمندي گردشگران از خدمات و عناصر ثانويه (فروش اگ هههاا و
ت مند ييي
غذاسراها) ،رضايت مندي گردشگران از خدمات ثانويه (حمل و نقل ،دسترسيهاا و توقفگاهههاا) و رض يا ت ت
ت
ب  0/ 08 ،-0/ 02 ،0/ 13و  0/6بههه دست ت
گردشگران از خدمات ثانويه (مؤسسات و آژانسهاي گردشگري) بههه ترتيب ب
آمده است .از آنجا يي که قدر مطلق ک يل ه مقادير فوق کمتر از  0/3به دست آمده است؛ ميزان همبستگي بين گويههای
ن م ييي نماينددد.
فرض رضايت مندي در شهر همدان بسيار ناچيز است و ميزان بسيار ناچيزي از متغيررر وابستههه را تب يي ن ن
جدول سطح معنيداري هر يک از همبستگيهاي مذکور را نشان ميدهد .بنابراين فرض اول پژوهش با عنوان «ميزان
رضايت مندي گردشگران شهری همدان از خدمات ارائه شده در سطح پا يي نی قرار دارد» رد میشود.
جدول شمارة( )8نتايج آزمون همبستگي گويههاي فرض دوم پژوهش
گويه

آماره و معنيداري

توسعه گردشگری

نقش تعدد سازمانها و مراکز تصم مي گيري در توسعه گردشگري شهر

همبستگي

(**). 529

همدان

تعداد

355

نقش طراحي استراتژيهاي مناسب در توسعه گردشگري شهر همدان

همبستگي

(**).237

تعداد

355

همبستگي

(**)21 0.6

نقش عدم تداخل وظايف سازمانهاي مختلف در توسعه گردشگري شهر
همدان

تعداد

355

نقش هماهنگي سازمانهاي مختلف در توسعه گردشگري شهر همدان

همبستگي

(**) 0.699

تعداد

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
منبع :یافتههای پژوهش

355

ی نقششش
جدول فوق ميزان همبستگي اسپيرمن به ازاي ارتباط بين گو ةي توسعة گردشگری در شهر همدان و گويههههای ی
ب در
ش طراح ييي اس ژتارت ييي ها ييي مناسب ب
تعدد سازمانها و مراکز تصم مي گيري در توسعه گردشگري شهر هم اد ننن ،نقش ش
توسعه گردشگري شهر همدان ،نقش عدم تداخل وظايف سازمانهاي مختلف در توسعه گردشگري شهررر هم اد ننن و

تحليلی بر رضايت مندی گردشگران3 52 ...

نقش هماهنگي سازمانهاي مختلف در توسعه يافتگي گردشگري شهر همدان را نشان ميدهددد .ب رادقم هب هجوت ا     
همبستگي به دست آمده برای گويهها (  ). 612 ( ،).237( ،). 529و (  ). 699و با توجه به اينکه سطح معنيداري کمتر از
 0/50است ،ميتوان گفت که بين گويههای نقش سازمانها در توسعه  یرهش یرگشدرگ هعسوت و یگتفاي ه نادم      
همبستگي وجود دارد و اين رابطه با درجه قوي و به صورت مثبت و مستق مي است .بنابراين ف ژپ مود ضر و شه   

با

عنوان «بين عدم هماهنگی ميان سازمان گردشگري و توسعة گردشگري در شهر همدان رابطة معنيداري وجود دارد»
مورد ت ييأ د قرار ميگيرد.
جمع بندی ،نتيجهگيری و پيشنهادات
از آنجايی که در شرايط کنوني تنوع بخشي به اقتصاد ،باال بردن شاخصهاي توسعة انساني ،کاهش مش  تالک نناشي
از صنعتي شدن و آلودگي بيش از حد استاندارد شهرها ،اشتغال زاي ييي  ،تعام هگنهرف ل اا ااا ،حف  تسيز طيحم ظ و رد 
نهايت توسعة پايدار از جمله دغدغههاي اص يل پيش روي مديران و برنامه ريزان اس ؛ت

هب یرهش يرگشدرگ اذل

  
   

ويژه براي کشورهاي در حال توسعه يک مزيت اقتصادي است تا ازاين طر ناوتب قي ن يلم هعسوت دنيارف د ار دوخ       
تسريع بخشند .همدان میتواند يکی از مناطق و شهرهای ديدنی و جاذب گردشگران و جهانگردان در کشو هب نامر   
یه و شرتسگ یا
حساب آيد .اشراف و شناخت نسبت به جاذبههای آن میتواند برنامهر زي ی ی

  

ار یرگشدرگ هعسوت

هدفمند نمايد تا بتوان مي در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،اکولو يژ کی و غيره برنامهريزیهای مدونی داشته باش مي .
براي پيشرفت و توسعه گردشگري نياز اساسي و فوري به برنامهريزي دار مي  .اين برنامهريزي بايستي براساس ش يار ططط
خاص شهر طراحي شده و ضمن مطابقت با استانداردهاي سازمان جهاني جهانگردي از يک پشتوانه محک ممم اجراي ييي
برخوردار باشد .برنامهريزي اصولي با اهداف صحيح و سازماندهي فراگير ،تجهيز امکانات ،منابع و هدايت و رهبر ييي
اصولي و توانمند ميتواند از آثار با ارزش اين استان و به ويژه شهرستان و شهر همدان درآمد زيادي را ف هار ممم آورد.
ت غيررر نفت ييي توجههه
با عنايت به اينکه در حال حاضر که نظام اقتصادي کشور به مسأله کسببب درآمددد از راه ص اردا ت ت
زيادي دارد و در سراسر جهان يکي از بزرگترين منابع درآمد ،کسب درآمد از طريق گردشگری خواهد بود .مطالعات
برنامهريزی گردشگری در شهر همدان میبايستی برای حل مسائل استراتژيک خود ح دنا مشچ دنچ لقاد ا ي ز ا    
ی-
تصوير ترس مي نمايد .با مشخص شدن چشماندازها و تصورات ترسيمی و موانع موجود بر س قحت هار ر ق م اهنآ  یییی یییی
بايستی پيشنهاداتی در جهت اجرا و تحقق چشماندازها عرضه شود.
حفاظت ،نگهداري و مرمت بناها و محوطههاي باستاني شهر همدان به عنوان يکي از مهمترين پيشنهاداتي اس هک ت   
ميتوان ارايه داد .در حال حاضر اکثر اين بناها در معرض خطر نابودي و تخريب قرار دارند .برخي از ا هب اهانب ني    
دليل بي توجهي تخريب شده و بايد بازسازي شوند .بسياري از بناها نياز به مرمت فوري دارند .ابتدا بايد تمام آث و را
بناهاي تاريخي با ارزش بازسازي ،مرمت ،حفاظت شوند و سپس با ايجاد امکانات و زيرساختهاي گردش رگ ييي  ،به
عنوان مکان گردشگري در داخل و به ويژه در خارج از کشور تب يل غ و معرفي شوند .تمام س رد دياب اهزاس و تخا

  

شعاع مناسبي قرار بگيرند و هيچ نوع ساخت و سازي در نزديکي اين جاذبهها ايجاد نگردد؛ زيرا ممکن است هو تي
اص يل و ارزش مکانهاي تاريخي را از بين ببرد .بنابراين ،بايد جاذبههای ت  تيوه نامه يخيرا و و يميدق رهاظ     
تاريخي خود را حفظ کنند .ميتوان از برخي ابنيههاي تاريخي به عنوان اماکني نظير موزه ،کتابخانة سنتي ،نمايش اگ هه-
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هاي هنری و صنايع دستي استفاده کرد .سبک معماري و مصالح و مواد استفاده شده در ساخت و سازها و تأسيس تا
بايد هم با محيط طبيعي و هم با فضاي تاريخي اين جاذبهها هماهنگ و سازگار باشد .تا حد امک و تخاس دياب نا
ساز در اطراف مکانهاي تاريخي کم باشد .بدين طريق ،هم فشار کمتري به محيط طبيعي وارد و به هو يخيرات تي   
مکانهاي تاريخي آسيبي وارد نميشود و هم اينکه از ميزان هزينهها کاسته ميشود.
منابع
ابراه مي زاده ،يع سی و آقاسی زاده ،عبداهلل( ،) 88 31تح يل ل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحيه ساحلی چابهار ب لدم زا هدافتسا ا    
راهبردی  ،SWOTمطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای ،شماره  ،1اصفهان.

احساني ،غالمحسين( ،) 85 31بررسي جاذبهها و برنامهريزي گردشگري منطقة خرو طبس ،پاياننامه کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهريزي
شهري دانشگاه اصفهان ،اصفهان.
اريسيان ،نسرين( ،) 82 31شناسايی و معرفی جاذبههای اکوتوريسم سميرم ،پاياننامه کارشناس  ايفارغج دشرا ي و مانرب  هههه هههههر یياتسور يزي   
دانشگاه اصفهان ،اصفهان.
اکبری مهام ،امير( ،) 89 31بررسی وضعيت ساختمانهای مسکونی به منظور مديريت بحران با تأکيد بر زلزله (نمونه موردی :شهر همدان)،
پايان نامه کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهريزي شهري به راهنما يي دکتر حميدرضا وارثي و دکتر مسعود تقوايی ،دانش اهفصا هاگ نن ننن،
اصفهان.
الواني ،مهدي و زهره دهدشتي(  ،) 1373اصول و مباني جهانگردي ،تهران ،انتشارات معاونت اقتصادي و برنامهريزي.
تقوايی ،مسعود و اکبری ،محمود( ،) 88 31مقدمهای بر برنامهريزی و مديريت گردشگری شهری ،انتشارات پيام لع وی ،اصفهان.
حيدري چيانه ،رح مي ( ،) 82 31ارزيابي برنامهريزي صنعت توريسم در ايران ،رسالة دکتري دانشگاه تبريز به راهنم  ريلد هداز نيسح ييا و
صدر موسوي ،دانشگاه تبريز.
کازس ،ژرژ و فرانسواز پوت يي ه ( ،) 82 31جهانگردي شهري ،ترجمة صالحالدين محالتي ،تهران ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.
سازمان ميراث فرهنگي استان همدان ( ،) 83 31طرح جامع گردشگري استان همدان ،مهندسين مشاور گنو ،تهران.
رحيمي مغاني ،بهنام( ،) 83 31تح يل ل جغرافيا يي پتانسيلهاي توريستي شهر فيروز آباد ،پايان نامة کارشناسي ارشد جغراف مانرب و اي هه هههر ييي زي
شهري به راهنمايی دکتر حميدرضا وارثي و دکتر مسعود تقوا يي  ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان.
رضواني ،يلع اصغر( ،)7 13 3جغرافيا و صنعت توريسم ،انتشارات دانشگاه پيام نور ،تهران.
غازي ،ايران(  ،) 1379نگرشي تح يليل بر مدل تکامل فضا يي در برنامهريزي توسعة گردش رگ ييي  ،مج شناد ةل کک کککده ادب يناسنا مولع و تاي    
دانشگاه اصفهان ،شمارة . 22 - 23
غضنفرپور ،حسين( ،) 84 31بررسی قاب يل تها و توانهای استان کرمان در توسعه گردشگری ،پا يفارغج یرتکد همان ناي ا مانرب و  ههههه ههههههر يزي
شهري به راهنما يي دکتر ايران غازی و دکتر سيروس شفقی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان.
فاطمي ،سيد ابوالحسن( ،) 80 31سيماي گردشگري استان همدان ،سازمان ايرانگردي و جهانگردي استان همدان ،همدان.
 15قاسم کالهی ،احمد( ،) 82 31ناکارآمدی ،رکود و بحران جهانگردی در ايران ،سمينار بررسی سياستها و برنامههای توسعه جهانگردی
در جمهوری اسالمی ايران ،دانشگاه عالمه طباطبايی.
موحد ،يلع ( ،) 86 31گردشگري شهري ،انتشارات دانشگاه شهيد چمران ،اهواز ،چاپ اول.
نوري ،نورالدين( ،) 84 31بررسي سياستهاي دولت در صنعت گردشگري و ارا ةي الگوي توسعة پايدار صنعت گردشگري در کشور ،رسالة
دکتري مديريت سياستگذاري به راهنمايی دکتر منوچهر شجا يع  ،دانشگاه تهران .تهران.
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