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مقدمه 
شهر مانند هر اکوسیستم پیچیدة دیگر خدمات خاصی برای شهروندان فراهم میکند .اکوسیستمهای شهری خدمات
متفاوتی مانند کنترل هوا (تنظیم گاز) ،کاهش سر و صدا (تنظیم اختالل) ،زهکشی آب باران (تنظیم آب) ،تصفیة فاضالب
(ضایعات) ،تولید غذا ،کنترل فرسایش و همچنین تفریح ،سرگرمی و ارزشهای فرهنگی را به شهروندان ارائه میکنند ،اما
با وجود نقش و اهمیت فراوان خدمات فرهنگی در زندگی انسانها ،کمتر به این مقوله در محدودهة شهرها توجه شده
است ( .)La rosa et al., 2015, 2; Bolund and Hunhammar, 1999, 293خدمات فرهنگی اکوسیستم ()CES

8

مزایایی غیرمادی است که مردم از محیط بهدست میآورند و شامل زیباشناختی ،هویت فرهنگی ،روابط اجتماعی ،حس
مکان ،سیستم دانش و ارزشهای آموزشی و غیره است ( .)Alcamo et al., 2003: 58خدمات فرهنگی اکوسیستم
بهطور مستقیم با سالمت و رفاه انسان در ارتباط است؛ بهطوریکه از آن بهعنوان عامل تقویت رفاه و سالمت انسان از
طریق فرایندهای غیرفیزیکی (مانند ذهن یا فرهنگ) یاد شده و از ارتباط چندوجهی بین مردم و محیط زندگی آنها به
وجود میآید ( .)Andersson et al., 2015یکی از عواملی که رابطه انسان با محیط را تعریف کرده و بر خدمات
فرهنگی دریافتی انسان از محیط تأثیر میگذارد ،فرهنگ انسان است (.)Mooney et al., 2005: 46
مردم بهکمک فرهنگ خود ،محیط را درک میکنند ()Gatzweiler and Hagedorn, 2013: 336؛ بنابراین هرگونه
تغییر در فرهنگ ،بر میزان دریافت خدمات فرهنگی اکوسیستم تأثیر میگذارد ()UK NEA, 2011؛ بهگونهای که با
کاهش تعامالت فرهنگی میان مردم و محیط زندگی آنها ،هویت جمعی از دست میرود و به اختالالت فرهنگی و خلق
اجتماع منزوی منجر میشود .همچنین فرصت لذتبردن از ویژگیهای زیباشناختی و مزایای طبیعی و فرهنگی محیط
محدود میشود و این موضوع آثاری منفی بر سالمت جسم و روح شهروندان خواهد داشت .این فرایند درنهایت به کاهش
خدمات فرهنگی دریافتی از محیط منجر میشود و متعاقباً هزینههای بسیاری برای درمان بیماریها ،مشکالت
زیستمحیطی و مبارزه با جرائم به همراه خواهد داشت ( .)Rudolf de Groot et al., 2006: 473با توجه به اهمیت
فرهنگ در میزان دریافت  ،CESحفاظت و استفادة پایدار از منابع فرهنگی ضروری است .از آنجا که میان فرهنگ و
گردشگری رابطة پایداری وجود دارد (وایگی و سوال )959 :8935 ،و گردشگری وسیلهای برای دستیابی به اهداف متنوع
فرهنگی است (اینسکیپ )99 :8930 ،میتوان با فعالیتهای گردشگری در محیطهای انسانی از جمله شهرها ،خدمات
فرهنگی را توسعه داد .امروزه توسعة سریع ،نامناسب و کمتر برنامهریزیشده در بیشتر شهرهای کشور از جمله اصفهان،
که یکی از شهرهای مهم گردشگری کشور است ،پیامدهای منفی عدیدهای بههمراه دارد (زنگیآبادی و تبریزی:8910 ،
 .)50بهعالوه عصر سرمایهداری و فرایند مدرنیزاسیون ،در پیدایش پیامدهای منفی در این شهر بیتأثیر نبوده است.
همچنین فرهنگ ناب اصفهان مفهومی نیست که بتوان آن را بهراحتی در محدودة شهر مشاهده کرد؛ بنابراین همانطور
که در ابتدای مبحث نیز ذکر شد ،بررسی نقش گردشگری یکی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی  -اجتماعی
شهر اصفهان در توسعه و رونق  CESاست که ضرورت و اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا چگونگی این ارتباط ،در خلق
ناهنجاری یا رونق فرهنگی شهر نقش تعیینکنندهای برعهده خواهد داشت؛ از اینرو پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی
1. Cultural Ecosystem Services
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به این پرسش است که آیا فعالیتهای گردشگری موجب رونق و توسعة  CESو مؤلفههای آن در منطقة ( 9منطقة
تاریخی و گردشگری) اصفهان شده است.

مبانینظری 
اکوسیستمشهریوخدماتمرتبطباآن 

شناخت شهرها بهعنوان اکوسیستم مبحث گستردهای است ( .)Chen and fath, 2014: 139; Chen, 2015: 1اکوسیستم
شهری از تعامل میان سیستم اجتماعی یعنی انسانها و عناصر حاصل از سایر فرایندهای اکوسیستم مانند جریان انرژی،
اطالعات و مواد شکل میگیرد ( .)Dover, 2018: 3به عبارت دیگر اکوسیستم شهری ترکیب پیچیدهای از سیستمهای
زیستی طبیعی و مصنوعی است ( .)Dizdaroglu, 2015: 119این اکوسیستم بر پایة انسان و متأثر از تعامالت پیچیده میان
اجزای سازنده ،تنظیمکننده و نوع مکانیسمی است که فرایندهای اجتماعی و زیستمحیطی را شکل میدهد (.)Bai, 2016: 2
همچنین اکوسیستم شهری ،سیستم پیچیدهای از زیرسیستمهای اجتماعی ،اقتصادی و طبیعی است ( Shi and Yang, 2014:
 )445که ارتباط مستقیمی با سالمت عمومی و کیفیت زندگی ساکنان شهری دارد ( United Nations Conference and

)Sustainable Urban Development, 2015: 2؛ بنابراین رابطهای چندوجهی با سالمت انسان دارد و در رفاه اجتماعی،
فیزیکی و ذهنی شهروندان نقش مهمی ایفا میکند ( .)EEA, 2010: 91بدینگونه که با تأثیرگذاری بر کیفیت احساسات
( )Papa and Rosas, 2015و میزان رضایتمندی ( ،)Kamp et al., 2003سالمتی آنان را تضمین میکند (.)Keles, 2012
از سوی دیگر اکوسیستم شهری با توجه به منابع و ویژگیهای ساختاری خود ،مجموعه خدماتی را برای شهروندان
فراهم میکند که خدمات اکوسیستم شهری نامیده میشود .خدمات اکوسیستم در محیطهای شهری در دهههای اخیر
مدنظر بسیاری از برنامهریزان واقع شده است .این خدمات حاصل تعامل انسان با محیطزیست است و بهکمک بخشهای
مرتبط ،فرایندهای اکولوژیکی را به رفاه انسان مرتبط میکند .این خدمات به چهار دسته تقسیم میشوند:
 خدمات پشتیبانی (تنوع زیستی و چرخش آب و غیره)؛ خدمات تولیدی (فراهمکردن غذا و امکانات بهداشتی و غیره)؛ خدمات تنظیمی (تصفیة آب ،تنظیم اقلیم محلی و جهانی و غیره)؛ خدمات فرهنگی (.)Luederitz et al., 2015( )CESخدماتفرهنگیاکوسیستم( )CES

ارزیابی اکوسیستم هزاره CES ،را اینگونه تعریف میکند :مزایایی غیرمادی که مردم از اکوسیستم پیرامون خود بهدست
میآورند که از جمله میتوان به غنیسازی معنوی ،توسعة شناخت و تجربة زیباشناختی ،تنوع فرهنگی ،ارزشهای معنوی
و مذهبی ،سیستم آموزشی و دانش ،الهامات ،روابط اجتماعی ،حس مکان ،میراث فرهنگی ،تفریح و اکوتوریسم اشاره کرد.
( .)MEA, 2005این خدمات ناملموس است و ویژگیهای متفاوتی با سایر خدمات اکوسیستم دارد ( Milcu et al.,
)2013؛ زیرا براساس درک افراد از اکوسیستم ایجاد میشود ،نه بهدلیل ماهیت خود اکوسیستم ( Dickinson and
)Hobbs, 2017: 183؛ بنابراین ارتباط تنگاتنگی با سیستم ارزشی انسانها دارند ( ;Nahuellaul et al., 2014: 90
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 )Dickinson and Hobbs, 2017: 180و کامالً به ویژگیهای افراد وابسته هستند ()Willcock et al, 2017: 1؛
بنابراین میتوان اذعان کرد که  CESدر مکان ،تجربه و مصرف شده است ( )Zwierzchowska et al., 2018و از
رابطة میان محیط و افراد تولید میشود (.)Vaz and Santos, 2018: 168
مزایای خدمات فرهنگی اکوسیستم به کیفیت فرهنگ افراد بستگی دارد؛ یعنی چگونگی درک آنها از اطالعات
فراهمشده بهکمک ساختار و عملکرد اکوسیستم ( .)Pleasant et al., 2014: 1میزان برخورداری از این خدمات در
زمینههای فرهنگی یک فرد ریشه دارد و بهطور مستقیم به رفاه انسان منجر میشود (،)Baulcom et al., 2015: 1
از جمله میتوان به نتایجی مانند کاهش استرس ،بهبود تمرکز ،توانایی شناختی ،بهبود فرصتها برای فعالیتهای
فیزیکی و بهبود سالمت اجتماعی اشاره کرد ( .)Rall et al., 2017درواقع  CESسالمت روان ،رفاه انسانی ،کیفیت
زندگی ،روابط اجتماعی ،امنیت و آزادی در انتخاب فعالیتها را ارتقا میدهد ( Dickinson and Hobbs, 2017:

 .)180در ادامه بهمنظور شناسایی بهتر ابعاد خدمات فرهنگی اکوسیستمهای شهری به بررسی مؤلفههای پنجگانه آن
پرداخته میشود:
حسمکانوالهامات 

حس مکان مفهومی گسترده است ( )Newell and Canessa, 2018که در دهههای اخیر گسترش یافته است
( .)Lengen and Kistemann, 2012: 1162براساس نظر استرمان ،حس مکان درواقع معنای مکان براساس تجربه،
روابط اجتماعی ،احساسات و افکار است ( .)Chapin and Knapp, 2015: 2مکانها انتزاعی و مفهومی نیستند ،بلکه به
فعالیت ساکنانشان وابسته هستند و بهطور مستقیم با زندگی و احساساتی که در آنها رخ میدهد ،تجربه میشوند؛
بنابراین تنها با حضور در مکان میتوان آنها را بهدرستی درک کرد .این حس با تجربة شخصی هر فرد و به صورتی
متفاوت بهدست میآید؛ بهگونهای که ابتدا یک مکان با توجه به میزان اهمیت آن برای افراد قابلدرک میشود ،سپس با
تفسیر تجربه از مکان معنادار میشود و در آخر حس مکان شکل میگیرد (.)Mc Cunn and Gifford, 2017: 2
درواقع حس مکان بهعنوان مجموعهای از معانی ،اعتقادات ،نمادها ،ارزشها و احساسات در ارتباط با مکانی خاص درنظر
گرفته و بهطور مستمر از سوی افراد بازسازی میشود .باید توجه داشت که فرهنگ ،مذهب و تاریخچة زندگی افراد در
چگونگی شکلگیری این حس مؤثر است (.)Anacio et al., 2016: 108; Convery et al., 2014: 1
تنوعفرهنگی 

تنوع فرهنگی از راههای گوناگونی تفسیر میشود .تنوع فرهنگی اغلب بهعنوان تنوع گروه انسانی ،جوامع یا فرهنگها در
منطقهای خاص یا آمیزهای از افراد و گروهها با ویژگیها ،ارزشها ،اعتقادات ،فرهنگها و سنتها ،نژاد ،قومیت ،ملیت،
دین یا زبان متفاوت درنظر گرفته میشود ( .)Karout, 2013: 173 ; Reisinger, 2009: 32البته تنها عقاید و باورها
نیست که در فرهنگهای گوناگون متفاوت است ،بلکه گوناگونی رفتار انسان نیز درخور توجه است .در فرهنگهای
مختلف ،تفاوت زیادی میان رفتارها وجود دارد .درواقع تفاوتهای رفتاری جنبههایی از تفاوتهای وسیع فرهنگی است
که موجب تمیز و تشخیص جوامع از یکدیگر میشود (گیدنز و بردسال .)59 :8930 ،منظور از «تنوع» در این مبحث ،تنها
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شامل بحثهای نژادی ،قومی و هویتهای جنسیتی نیست ،بلکه شاخصهایی مانند گرایش نسلی ،طبقة اجتماعی،
توانایی فیزیکی ،خانواده ،مذهب ،مهارت ،سیاست و سایر وابستگیها را نیز دربرمیگیرد (.)Mazur, 2010: 6
روابطاجتماعی 

وجود ما در نهاد دیگران است (نقیه .)90 :8935 ،انسان ماهیتاً باید در اجتماع زندگی کند .روابط اجتماعی نیز نقطة پیوند
او با جامعه است (چراغی و کوتیانی .)889 :8911 ،درواقع رابطة اجتماعی به اثر متقابل اجتماعی میان دو یا چند نفر
اطالق میشود که فرصت تعامل اجتماعی با معنا میان افراد و گروهها را افزایش میدهد (Serje, Hanson, 2014

; .)2017اصطالح رابطة اجتماعی برای ترسیم شرایطی بهکار میرود که دو یا چند نفر در رفتاری مشارکت دارند که در
چارچوب آن ،هر فرد رفتار دیگری را بهطور معناداری بهحساب میآورد و درنتیجه ،رفتار مذکور بر همین اساس جهت
مییابد .رابطة اجتماعی از طریق رضایت متقابل مورد توافق قرار میگیرد (تقوایی و همکاران)50 :8938 ،؛ بنابراین
هنگامی که نظام کنش افراد مختلف در مقایسه با یکدیگر جهت داده شود؛ بهطوریکه معنادار باشد و با آگاهی صورت
گیرد ،روابط اجتماعی خوانده میشود (حاتمی.)900 :8930 ،
ارزشهایزیباشناختیومعنوی 


زیباشناختی معانی مختلفی دارد که برگرفته از تجارب حسی متفاوت در ارتباط با مفاهیمی مانند فرم ،بیان ،نمادگرایی،
تصویر و احساسات است ( .)Nuttavuthisit, 2014: 432از سوی دیگر ،زیباییشناختی به ارزشهای هماهنگی شامل
انسجام (مجموعهای از عناصر منسجم که در ویژگیهایی از قبیل وزن و تناسب دارند) ،تناسب (جنبهای از ارتباط میان دو
یا چند ترکیب که از نظر بصری مشابهند) ،یکپارچگی داخلی (از بین بردن تضاد ترکیبات مصنوعی و کاهش تضاد در
عناصر متنوع) و یکپارچگی کیهانی وابسته است ( .)Mokhtar, 2007: 51براساس مطالعات زیباییشناختی میتوان
اذعان داشت که حواس ،دانش و تجربه در سیستم عصبی انسان مطلوبیت را مشخص میکنند .درواقع اطالعات برآمده از
حواس در مغز تعبیر میشود و احساسات ،تجربه و هنر را مدیریت میکند ( .)Xenakis et al., 2012: 216درنهایت
میتوان گفت انسان مزایایی از زیبایی بهدست میآورد که این مزایا ،ارزشهای زندگی از قبیل شادی ،آرامش و
الهامبخشی و کیفیت زندگی را ارتقا میبخشد (.)Cooper et al., 2016: 220
ارزشهایآموزشی

سیستمدانشو

درک انسان از محیط به اطالعاتی وابسته است که از طریق حواس دریافت میکند و دانش امکان تفسیر آنها را فراهم
میکند .عملکرد و رفتار انسان در گرو دانشی است که با تمرین ،یادگیری و تجربه و همچنین گیرندة حسی و سیستم
بدنی بهدست میآید ( .)Hunt, 2003: 101دانش بهطور معمول به باوری که تصحیح شده است اشاره میکند
( .)Stefance, 2011امروزه میتوان اذعان داشت که سیستم دانش خط مقدم مفهوم شهروندشدن است ( Merrifield,

)2001: 5؛ زیرا شهروندان باید بدانند چطور رفتار کنند تا به هدف واالی جامعه برسند؛ بنابراین شهروندان برای تعامل با
یکدیگر به راهنمایی نیاز دارند که همان سیستم ارزشی آموزش شهروندی است.
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گردشگریو CES

صنعت گردشگری یکی از بزرگترین و روبهرشدترین صنایع جهان است ( .)Mao, 2015; Slavov, 2015: 57براساس
تعریف سازمان جهانی گردشگری ،8گردشگری پدیدهای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی است که با جابهجایی مردم به
مکانی خارج از محل زندگیشان ارتباط دارد ( .)Cristina Schander De Almeida et al., 2016: 208گردشگری
درواقع یک رویداد بزرگ اجتماعی و فرهنگی است ( )Tangit,et al., 2014: 3که میتواند تأثیرات متفاوتی مانند تغییر
در ارزشها ،رفتار افراد ،روابط زندگی جمعی ،سبک زندگی ،سطوح امنیت و رفتار اخالقی ،جشنهای سنتی و سازماندهی
در جوامع را بهدنبال داشته باشد .این تأثیرات ،مثبت و در راستای افزایش غرور در جامعة میزبان است ( Sharply, 2014:

 .)Tangit,et al., 2014; Hillman, 2016: 21; 3پژوهشها نشان میدهد ،ارتباط و تعامل میان افراد با زمینههای
فرهنگی متفاوت میتواند بر فرهنگ آنها تأثیر بگذارد ()Shahzalal, 2016; Grizinik and Vodeb, 2015؛ بنابراین
گردشگری میتواند با تغییردادن فرهنگ ،درنهایت میزان دریافت  CESرا تغییر دهد ( Dickinson and Hobbs,
 ).2017: 183البته باید خاطرنشان کرد که این موضوع با سیستم ارزشی هر فرد ارتباطی نزدیک دارد ( Gatzweiler

)and Hagedorn, 2013; Tengberg et al., 2012؛ زیرا این خدمات محصول درک مستقیم افراد از محیط است
( .)Rudolf de Groot et al., 2006: 458با مشخصشدن اهمیت فرهنگ در دریافت خدمات فرهنگی اکوسیستم از
محیط ،محافظت از فرهنگ ضرورت مییابد و از آنجا که میان فرهنگ و گردشگری رابطة سودمند متقابلی وجود دارد،
میتوان محافظت از فرهنگ و توسعة آن را تضمین کرد ()OECD, 2009: 17؛ زیرا گردشگری با افزایش آگاهی و
افتخار به تمدن و تاریخ میتواند به محافظت و توسعة فرهنگ جوامع کمک کند ( )Engelhardt, 2005و نقش مهمی
در غنیسازی فرهنگی داشته باشد ( .)Anstrand, 2006: 9به عبارت دیگر ،با تأثیرات مثبت فرهنگی و اجتماعی
گردشگری در محیط مانند افزایش حمایت از فرهنگ سنتی ،نشاندادن هویت قومی ،افزایش فرصتهای اجتماعی
(وایگی و سوال ،)8935 ،تجدید افتخارات فرهنگی ،توجه به سبک معماری بومی و تشویق به حفاظت از عناصر مهم
فرهنگی و تاریخی (اینسکیپ )8930 ،میتوان موجب توسعه و غنیسازی فرهنگ شد که این دستاورد درنهایت به
افزایش درک  CESو دریافت آن از سوی انسان منجر میشود.

پیشینةپژوهش 
محمدی ،شاهیوندی و سلطانی ()8935سطح توسعهیافتگی فرهنگی استانهای ایران و تعیین سطوح برخورداری آنها را
سنجیدهاند؛ بهطوریکه با برنامهریزی منطقهای میتوان برای از بین بردن محرومیت فرهنگی استانها گام برداشت.
همچنین استانهایی با کمترین امکانات در اولویت سرمایهگذاری و توجه هستند تا ناهمگنی در خدمات فرهنگی در
استانهای کشور از بین برود.
ضرابی ،تقوایی و مختاری ( )8913برای برنامهریزی کاربری اراضی فرهنگی-تفریحی مناطق شهری اصفهان و نقش
آیسیتی 9در تعادلبخشی منطقهای ،به بررسی میزان اختالف مناطق شهر اصفهان پرداختهاند .همچنین بهمنظور
1. WTO
2. ICT
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برقراری توازن و تعادل منطقهای با استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی و تأثیر آن به تعادلبخشی توسعة منطقهای
راهکارها و پیشنهادهایی را ارائه دادهاند.
قدیریان و زکی ( )8913به بررسی و تبیین تأثیرات گردشگری بر جامعة محلی پرداختهاند که موضوع مهم و اساسی
در برنامهریزیهای گردشگری است .تغییرات فرهنگی و اجتماعی درنتیجة توسعة گردشگری ناگزیر است و نگرش به
تأثیرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری به عوامل مختلفی بستگی دارد که در همة جوامع یکسان نیست؛ بنابراین در این
پژوهش با آوردن مبانی نظری بهدنبال بررسی عوامل مؤثر در سنجش آثار فرهنگی و اجتماعی است.
کرجاال ( )9589به بررسی یکی از ابعاد خدمات فرهنگی اکوسیستم یعنی تنوع فرهنگی پرداخته و بهدنبال
مشخصکردن راههای کارآمد برای بهبود تنوع فرهنگی در مقصد است؛ زیرا تنوع فرهنگی عامل مهمی در
کسبوکارهای گردشگری و مهماننوازی محسوب میشود .نتایج پژوهش نشان میدهد که با ایجاد رویدادهای فرهنگی
و فعالیتهای مشابه میتوان شاخص مذکور را بهبود بخشید.
الرزا و همکاران ( )9580در پژوهش خود به تبیین شاخصهایی برای ارزیابی و اندازهگیری خدمات فرهنگی
اکوسیستم پرداختهاند؛ زیرا خدمات فرهنگی اکوسیستم اهمیت بسیاری برای برنامهریزی شهری دارد و کمبود اطالعات
در زمینة ارزیابی خدمات فرهنگی اکوسیستم تأثیرات فراوانی در تصمیمگیریهای پایدار مرتبط با خدمات فرهنگی
میگذارد .نتایج پژوهش به تبیین شاخصهای ارزیابی پرداخته است.
ابوشوک 8و همکاران ( )9580به تبیین رابطة یکی از مؤلفههای خدمات فرهنگی اکوسیستم ،یعنی حس مکان با
رضایت گردشگران و بازدید مجدد آنان در مصر پرداختهاند .در این پژوهش ،ابتدا وابستگی به مکان تشریح و سپس
تأثیرات آن اندازهگیری شده است .درنهایت این پژوهش به این نتیجه رسیده است که با راهبردهای بازاریابی مقصد و با
درنظرگرفتن ابعاد مختلف حس مکان میتوان بازدید مجدد گردشگران را تضمین کرد.
وانگ و همکاران ( )9580با درنظرگرفتن نقش ارزشهای زیباشناختی بهعنوان یکی از ابعاد خدمات فرهنگی
اکوسیستم در توسعة گردشگری پایدار در پارک ملی ژانگیانجی در چین ،به گردشگری پایدار از دیدگاه بهبود و حفاظت از
ارزشهای زیباشناختی نگاه میکنند .درنهایت نیز با مشخصکردن اهمیت ارزشهای زیباشناختی در مکان ،پیشنهادهایی
مرتبط با حفاظت و بهبود ارزشهای زیباشناختی ارائه میدهند.

روشپژوهش 
روششناسی 


پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی-تحلیلی است که دادههای آن به روشهای کتابخانهای ،مشاهده و مطالعات میدانی
شامل پرسشنامة محققساخته گردآوری شده است .جامعة آماری این پژوهش شامل شهروندان منطقة  9اصفهان است و
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در سطح خطای  0درصد 919 ،نفر برآورد شده است .با توجه به مطالب ذکرشده
در مبانی نظری ،شاخصهای پژوهش استخراج و مدل مفهومی پژوهش تعیین شده است (شکل  .)8براساس مرور منابع،
جامعترین ابعاد و مؤلفههای خدمات فرهنگی اکوسیستم را میتوان به شرح جدول  8بیان کرد.
1. Abu-shouk
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شکل.1مد ماهومیپژوهش 
منبع:الرزاوهمکاران 2111،
شاخصهایخدماتفرهنگیاکوسیستم 

مؤلاههاو

جدو .1
مؤلاهها 


خدمات فرهنگی اکوسیستم

الهامات و حس
مکان
تنوع فرهنگی
روابط اجتماعی
ارزشهای
زیباشناختی و
معنوی
سیستم دانش و
ارزشهای
آموزشی

شاخصها 

میزان عالقه ،میزان ارزش ،چگونگی تصوورات ،چگوونگی خواطرات ،چگوونگی ترجیحوات ،چگوونگی احساسوات ،درک و
شناخت ،معانی و نمادها ،میزان احساس مسئولیت و آزادی (الرزا و همکاران9580 ،؛ مککان و گیفوورد9581 ،؛ آناسویو و
همکاران9580 ،؛ جرجنسن و استدمان9558 ،؛ کیستمال و لنگن)9589 ،
ارتباط با افراد مختلف ،اقدام علیه تبعیض نژادی و اهانت دیگران ،آشنایی با افراد متفاوت ،احترام به اعتقوادات و باورهوای
متفاوت ،یادگیری فرهنگها و مراسمهای مختلف (الرزا و همکاران9580 ،؛ مازور9585 ،؛ چیدیاک)9580 ،
چگونگی روابط افراد با خانوادههای خود ،حمایتشدن ،اختالف بوا دیگوران ،میوزان اسوتحکام جایگواه در جامعوه ،میوزان
اثرگذاری در جامعه ،نوع روابط افراد با دوستان (الرزا و همکاران ،9580 ،دو و همکاران  8333و جرت جلگارد )9580
تنوع فضاها ،عیب و نقص فضاها ،میزان تأثیرگذاری بر فضاها ،میزان تأثیرگذاری بر هویوت ،میوزان مونظمبوودن فضواها،
میزان تأثیرگذاری فضاها بر اهداف افراد (الرزا و همکاران9580 ،؛ برگمان و هکرت)9580 ،
احترام به قوانین ،جرئت ابراز اندیشه ،روحیة حفظ و حراست از دستاوردهای گذشتگان ،رعایت حقووق دیگوران ،یوادگیری
فرهنگ استفاده از وسایل جمعی و عمومی ،تعصبات قومگرایانوه ،طورز اسوتفادة صوحیح از منوابع ملوی و انورژی (الرزا و
همکاران9580 ،؛ کیستمال و لنگن9589 ،؛ برگمان و هکرت)9585 ،

مدل مفهومی پژوهش با استفاده از تکنیک مدلیابی معادالت ساختاری (Structural Equational ( )SEM

 )Modelingو با استفاده از نرمافزار لیزرل آزموده شد .تکنیک مدلیابی معادالت ساختاری این قابلیت را دارد که هم
مدل اندازهگیری (متغیرهای اندازهگیری شده تا چه اندازه سازة خود را تعریف میکنند) و هم مدل ساختاری (سازههای
بهصورت زیر در
مکنون تا چه اندازه به یکدیگر ربط دارند) را همزمان بررسی کند .پایایی و روایی پرسشنامه این پژوهش ٌ
نرمافزار لیزرل و  SPSSصورت گرفته است:
 .8ضریب بارهای عاملی :مؤید این مطلب است که پایایی درمورد آن مدل قابلقبول است و همة سؤاالت بار عاملی
بیش از  5/5دارند.
 .9معناداری  :T-Valueبرای بررسی معناداربودن رابطة متغیرها از آمارة  T-valueاستفاده شد.
 .9آلفای کرونباخ :در این پژوهش ،همة متغیرها آلفای بیش از  5/0دارند .همچنین آلفای کرونباخ کل 5/39 ،و مقدار
تأییدشدهای است.
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 .5پایایی ترکیبی .:معیار پایایی ترکیبی در مدلسازی معادالت ساختاری معیار بهتری از آلفای کرونباخ بهشمار میرود
که در این پژوهش همة متغیرها پایایی مناسبی دارند.
برای سنجش روایی از دو شاخص روایی محتوا با توجه به نظر استادان و خبرگان و روایی همگرا که معیاری برای
برازش است ،استفاده شده است .معیار میانگین واریانس استخراجشده نشاندهندة میانگین واریانس به اشتراک
گذاشتهشده میان هر سازه با شاخصهای خود است که در این پژوهش همة متغیرها بیشتر از  5/5است.

محدودةموردمطالعه 
منطقة  9شهرداری اصفهان با مساحت  8855هکتار و با جمعیت  885.901نفر در سال  8930بخش وسیعی از بافت
قدیم شهر اصفهان را تشکیل داده و ساالنه پذیرای بسیاری از گردشگران داخلی و بینالمللی است .این منطقه از شمال
به فلکة شهدا در مسیر خیابان مدرس تا میدان قدس ،از جنوب به میدان بزرگمهر در مسیر زایندهرود تا میدان انقالب ،از
شرق به میدان احمدآباد تا میدان بزرگمهر و از غرب به میدان انقالب تا فلکة شهدا ختم میشود (شهرداری استان
اصفهان .)8931 ،مجموعههای تاریخی اصفهان که بخش وسیعی از آن در منطقة  9واقع شده است ،دربرگیرندة
قدیمیترین و باارزشترین بافتها و بناهای شهر اصفهان است و از نظر تاریخی ترکیبات و سازمان فضایی وسیع و
کمنظیری دارد  .ویژگی این منطقه در برخورداری آن از یک محور فضایی مهم ،باارزش و طوالنی است که از آن با عنوان
محور تاریخی یاد میشود .عملکرد وسیع و مختلف این محور و پایداری چشمگیر آن از ابتدای پیدایش تاکنون ،آن را به
یکی از ساختارهای شهری ارزشمند دنیا تبدیل کرده و از این نظر شهرت ویژهای برای شهر اصفهان به ارمغان آورده
است .محور تاریخی اصفهان ،از محلة میدان کهنه و مسجد جامع عتیق از نواحی شمالی منطقة  9آغاز شده است و در
جهت جنوب غربی ،در راستای بازار امتداد مییابد و به مجموعة میدان نقشجهان میرسد .پس از آن از یک سو به غرب
و بهسوی کاخهای سابق صفوی تداوم پیدا کرده و از طریق محور چهارباغ با گذر از سیوسهپل به طرف جنوب کشیده
شده است .درنهایت نیز به باغهای هزارجریب میرسد .از سوی دیگر با محور چهارباغ صدر به جنوب و متمایل به شرق
تا پل خواجو پیش آمده و از این طریق در جنوب زایندهرود به تخته فوالد خاتمه یافته است .بدینترتیب بخش نسبتاً
بزرگ این محور ،در محدودة منطقة  9جای میگیرد .شایان ذکر است ،تنوع عملکردهای استقراریافته در کنار محور
تاریخی در گذشته ،همواره عامل اصلی و مهمی در تقویت و ایجاد جنبوجوش و قدرت این محور بوده است (تقیزاده،
 .)00 :8939همچنین در این منطقه عالوهبر بازارها و آثار تاریخی ذکرشده 55 ،تندیس و نمادهای موضوعی999 ،
مسجد 0 ،زورخانة فعال 89 ،کتابخانه و سالن مطالعه 89 ،مرکز فرهنگی 85 ،مرکز ورزشی و  0ایستگاه ورزشی قرار
گرفته است (شهرداری استان اصفهان .)8931 ،شکل  9موقعیت منطقة  9اصفهان را نشان میدهد.

افتهها 
بحثوی 
جمعیتشناختینمونةموردمطالعه 

توفیا

دادههای توصیفی تکمیل پرسشنامهها در منطقة مورد مطالعه در جدول  9قابلمشاهده است .پاسخگویان شامل ساکنان و
شاغالن در منطقه یا افرادی هستند که بهطور مستمر با منطقه ارتباط دارند .با توجه به جدول  ،9شغل بیشتر پاسخگویان
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آزاد است ( 09/0درصد) .همچنین بیشتر پاسخگویان در بازة سنی  98تا  95سال قرار دارند و دانشآموختگان مقطع
کارشناسی هستند .بیش از نیمی از پاسخگویان ( 09درصد) در منطقة  9شاغل هستند و مابقی ساکن آن بودهاند .میزان
رضایت از این منطقه نیز فراوان است ( 05/9درصد).

شکل.2محدودةپژوهش 
یژگیهایجمعیتشناختیپاسخگویان  N=911

جدو .2بررسیتوفیایو

متغیر

فراوانی 

درفد 

متغیر

جنسیت
زن
مرد

50
999

89/0
10/9

موقعیت شغلی (کارمند ،کارگر،
شغل آزاد و سایر)

95
808
851
95
809
813
91

1/8
59/0
55/8
1/8
58/9
08/9
0/0

زیر  95سال
بین  98تا  95سال بین 98
تا  05سال باالی  08سال
میزان تحصیالت :تا مقطع
دیپلم ،کارشناسی و
کارشناسی ارشد به باال

فراوانی 
00
3
909
99

درفد 
80/3
9/5
09/0
0/5

رضایت از منطقه :بله خیر

905
30

05/9
90/0

وضعیت اقامت ساکن منطقة  9و
ساکن مناطق دیگر

809
830

50/3
09/8

منبع:نگارندگان 

شاخصهایپژوهش 

نتایجتوفیایابعادو

دادههای توصیفی تکمیل پرسشنامهها در ابعاد پنجگانة خدمات فرهنگی اکوسیستم در منطقة مورد مطالعه در جدولهای  9تا 0
قابلمشاهده است .بررسیهای مطالعات میدانی نشان میدهد در بیشتر شاخصها ،تأثیر فعالیتهای گردشگری بر بهبود
خدمات فرهنگی منطقة  9شهر اصفهان ،برای کاربران این فضا قابلدرک و محسوس است .همچنین میتوان اذعان داشت که
تأثیرات نامبرده در شاخصهای مکانی و زیباشناختی نمود ملموستری داشته است .در این میان ،شاخصهایی مانند افزایش
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ستمهایشهری...
تهایگردشگریدرتوسعةخدماتفرهنگیاکوسی 
تبریزیوهمکاران:نقشفعالی 

ارزش مکانی ،ارتقای کیفیت تصویر ذهنی ،ترجیح مکانی ،احترام به عقاید متفاوت ،پذیرش رفتارهای فرهنگی متنوع و کاهش

مؤلاه 

شاخص

خدمات فرهنگی اکوسیستم

حس مکان و الهامات فرهنگی

مؤلاه

شاخص

خدمات فرهنگی اکوسیستم

تنوع فرهنگی

کدسؤا 

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

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q7
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12

کد
سؤا
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19

جدو

.9بررسیتوفیاینتایجشاخصحسمکانوالهاماتفرهنگی(درفد) 
سؤاالت

فعالیتهای گردشگری سبب تشدید عالقة شوما بوه منطقوة  9اصوفهان
شده است.
فعالیتهای گردشگری سبب افزایش ارزش منطقة  9اصوفهان از دیودگاه
شما شده است.
فعالیتهای گردشگری بر تصور شما از منطقة  9اصفهان تأثیرگوذار بووده
است.
فعالیتهای گردشوگری بور خواطرات شوما از منطقوة  9اصوفهان توأثیر
گذاشته است.
فعالیتهای گردشگری سبب مویشوود شوهر خوود را بوه سوایر شوهرها
ترجیح دهید.
فعالیووتهووای گردشووگری سووبب توورجیحدادن فرهنووگ خووود بووه سووایر
فرهنگها شده است.
فعالیتهای گردشگری بر احساسات شوما بوه منطقوة  9اصوفهان توأثیر
گذاشته است.
فعالیووتهووای گردشووگری در درک و شووناخت بیشووتر شووما از منطقوة 9
اصفهان تأثیرگذار است.
فعالیتهای گردشگری سبب برطرفشدن بیشتر خواسوتههوا و نیازهوای
فرهنگی شما در منطقة  9شده است.
فعالیتهای گردشگری سبب بازدیود بیشوتر از جاذبوههوای گردشوگری
منطقة  9اصفهان شده است.
فعالیتهای گردشگری بر معانی و نمادها در این شهر و فکر شوما دربوارة
منطقة  9اصفهان تأثیر گذاشته است.
فعالیتهای گردشگری در منطقة  9بر حوس مسوئولیت اجتمواعی شوما
تأثیر گذاشته است.

بسیار
زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار
کم

99/0

90/0

99/8

0/3

8/8

99/8

55/5

80/1

5/3

5/1

99

55/5

90/5

0/9

9

99/9

95/5

99/3

3/0

5/8

90/1

95/5

99

0/3

5/8

99/0

90/5

95/8

88/3

0

80/1

95/5

90/9

85

9/0

80/1

93/9

95/8

88/8

9/0

89/9

99/9

99/1

95/9

88/5

85/5

91/0

90/0

89/1

0/1

89/0

90/8

55/3

89/0

0

88/5

90/9

90/5

80/0

3/0

جدو .1بررسیتوفیاینتایجشاخصتنوعفرهنگی (درفد) 
بسیار
زیاد
سؤاالت
زیاد
فعالیتهای گردشگری سبب راحتی ارتباط افراد بوا فرهنوگهوای متفواوت
98/5
95/0
شده است.
فعالیتهای گردشگری سبب اقدامکردن علیه تبعویض نوژادی و جلووگیری
95/9
85/0
از اهانت به دیگران شده است.
فعالیتهای گردشگری سبب اشتیاق برای آشنایی با افوراد از فرهنوگهوای
98/0
80/9
مختلف شده است.
فعالیت های گردشوگری سوبب احتورامگذاشوتن بوه اعتقوادات و باورهوای
90/0
95/0
متفاوت شده است.
فعالیتهای گردشگری موجب اشتیاق بوه یوادگیری فرهنوگهوا و مراسوم
90
95/8
فرهنگی دیگران شده است.
فعالیتهای گردشگری سبب پوذیرش رفتارهوای فرهنگوی متفواوت شوده
55/5
99/1
است.
فعالیتهای گردشگری سبب درک این موضوع شوده اسوت کوه افوراد بوا
59/5
99
فرهنگهای متفاوت نیز به حمایت و ارتباط با دیگر گروهها نیاز دارند.

متوسط

کم

بسیار
کم

99/9

85/9

0/5

99/0

80/5

80

99/1

89/9

5/3

91/0

85

9/9

90/0

89/0

5/3

90/0

0/9

8/3

90/0

9/1

9/9

مؤلاه
خدمات فرهنگی اکوسیستم

روابط اجتماعی

مؤلاه

شاخص

خدمات فرهنگی اکوسیستم

ارزشهای زیباشناختی
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شاخص
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کد
سؤا
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25

کدسؤا

Q26

Q27
Q28
Q29
Q30
Q31

متوسط

کم

90/9
93

80/3
99

95/5

90/0

81/9

99/8

99/9

3/1

95/8

99

89/0

95/0

99

1/3

95/3

95/8

1/0

ارزشهایزیباشناختی (درفد) 

جدو .1بررسیتوفیاینتایجشاخص
بسیار
متوسط
زیاد
سؤاالت
زیاد
فعالیتهای گردشگری بر تنوع فضایی منطقة  9شهر اصفهان تأثیر گذاشوته
93/1
91/1
95/9
است.
فعالیتهای گردشگری موجوب اصوالح عیوب و نقوص فضواهای شوهری
90/5
99/0
89/0
منطقة  9شهر اصفهان شده است.
فعالیتهای گردشگری بر کیفیت و زیبایی منطقوة  9شوهر اصوفهان افوزوده
99/8
95/3
98/0
است.
فعالیتهای گردشگری بر هویت کالبودی منطقوة  9شوهر اصوفهان افوزوده
55/5
98/0
1/3
است.
فعالیتهای گردشوگری موجوب نظوم ظواهری فضوای شوهری منطقوة 9
99/1
95/5
80/0
اصفهان شده است.
فعالیتهای گردشگری بر کیفیت مبلمان شوهری و فضوای سوبز منطقوة 9
90/8
81/9
0/1
اصفهان افزوده است.

مؤلاه

شاخص

ارزشهایآموزشی (درفد) 

جدو .1بررسیتوفیاینتایجشاخصسیستمدانشو
بسیار
متوسط
زیاد
سؤاالت
زیاد
فعالیتهای گردشگری موجب شده بیشتر به قووانین اجتمواعی احتورام
99/0
90/0
80/5
Q33
بگذارید.
فعالیتهای گردشگری سبب افزایش مسوئولیتپوذیری و جرئوت ابوراز
55/5
93/1
3/0
Q34
اندیشه در شما شده است.
فعالیتهای گردشگری موجب تقویت روحیة حراسوت از دسوتاوردهای
93/0
91/0
95/3
Q35
گذشتگان و میراث فرهنگی در شما شده است.
فعالیتهای گردشگری سبب رعایت بیشتر حقوق دیگوران و یوادگیری
90/1
90/3
99/1
Q36
چگونگی استفاده از وسایل جمعی و عمومی شده است.
فعالیوتهوای گردشووگری سوبب آموووزش احتورام بیشووتر بوه ادیووان و
95/9
55/3
90
Q37
فرهنگهای دیگر شده است.
فعالیتهای گردشگری سوبب کواهش تبعویض نوژادی و رد تعصوبات
95/8
95/8
95/0
Q38
قومگرایانه در شما شده است.
فعالیتهای گردشگری پایبندی شما به صلح و قووانین حقووق بشور را
90/1
99/3
90/5
Q39
تقویت کرده است.
فعالیتهای گردشگری موجب ارتقای دانوش شوما در طورز اسوتفاده از
98/0
91/0
95/3
Q40
منابع ملی و انرژی شده است.

کدسؤا

خدمات فرهنگی

سیستم دانش و ارزشهای آموزشی

Q32

جدو .1بررسیتوفیاینتایجشاخصروابطاجتماعی (درفد) 
بسیار
زیاد
سؤاالت
زیاد
95/0
88/8
فعالیتهای گردشگری بر روابط شما با خانواده تأثیر گذاشته است.
83
0/3
فعالیتهای گردشگری سبب شده است تا دیگران از شما حمایت کنند.
فعالیتهای گردشگری بر حل اختالفوات شوما بوا دیگوران توأثیر گذاشوته
80/5
0/0
است.
فعالیت های گردشگری سبب تحکیم جایگاه اجتماعی شما در جامعوه شوده
95/8
3/1
است.
فعالیتهای گردشگری محبوبیوت شوما را در میوان دیگوران افوزایش داده
95/3
85/0
است.
91/0
1/0
فعالیتهای گردشگری سبب اثرگذاری بیشتر شما در جامعه شده است.
فعالیتهای گردشگری بر نوع و کیفیوت روابوط شوما بوا دوسوتانتان توأثیر
90/5
89
گذاشته است.

بسیار
کم
85
88/8

کم

بسیار
کم

0/0

9/0

80/9

85/9

3/1

5/0

95/8

1/3

85/0

0/0

95/0

89/9

کم

بسیار
کم

1/8

0/9

80/0

5/0

0/0

9/0

1/3

9/0

1/5

5/9

85/9

5/3

1/5

9/0

89/9

0/0
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تهایگردشگریدرتوسعةخدماتفرهنگیاکوسی 
تبریزیوهمکاران:نقشفعالی 

یافتههایاستنباطیپژوهش 
در این قسمت ،بهمنظور دستیابی به اهداف پژوهش و برای بررسی اعتبار مقیاس گردشگری در مرحلة اول (مدل
اندازهگیری) از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد (مدل اول) .همچنین برای بررسی اعتبار مقیاس  CESو مؤلفههای آن
( الهامات و حس مکان ،تنوع فرهنگی ،روابط اجتماعی ،ارزش زیباشناختی و معنوی ،سیستم دانش و ارزشهای آموزشی)
از تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم (مدل دوم) استفاده شد .مقدار بارهای عاملی بهدستآمده برای همة سؤاالت متغیرهای
اصلی بیشتر از  5/5است و تمامی مقادیر  Tبزرگتر از  8/30هستند؛ بنابراین اعتبار سازة همة متغیرهای پژوهش تأیید
شده است .سپس در مرحلة دوم مدل ساختاری رابطه میان متغیرهای پنهان بررسی شد و خروجی ،دو مدل را به همراه
داشت .مدل ( 8شکل  .9مدل اول پژوهش) به بررسی رابطة متغیر گردشگری با متغیر خدمات فرهنگی میپردازد و مدل
( 9شکل  )5رابطة متغیر گردشگری با ابعاد حس مکان ،تنوع فرهنگی ،روابط اجتماعی ،زیباشناختی و سیستم دانش (ابعاد
پنجگانة خدمات فرهنگی اکوسیستم) را بررسی میکند .همچنین شاخصهای برازش دو مدل نهایی در جدول  1و  3ذکر
شده است .درمجموع با ارزیابی همة شاخصهای برازش میتوان استنباط کرد که شاخصهای برازش بهدستآمده برای
هر دو مدل مقدار مناسبی دارد و شاخصهای برازش مدل را تأیید میکنند .به عبارت دیگر ،دادههای این پژوهش با
ساختار عاملی و زیربنای نظری پژوهش برازش مناسبی دارند و این بیانگر اعتبار سازه است.

شکل.9مد او پژوهش 
منبع:نگارندگان 
شاخصهایبرازشمد او پژوهش 

جدو .8
شاخصها


قابلقبو
مقدار 

 /Chi-Squareآمارة کایاسکوئر

 pبزرگتر از 5/50

 /GFIشاخص نیکوئی برازش
 /RMSEAجذر برآورد واریانس خطای تقریبی
 /CFIشاخص برازش تطبیقی
 /NNFIشاخص برازش هنجارشده
 /IFIشاخص برازش افزایشی
 /NFIشاخص برازش تعدیلشده
 / Chi-Square/dfنسبت کایاسکوئر بر درجة آزادی

بزرگتر از 5/35
کوچکتر از 5/51
بزرگتر از 5/35
بزرگتر از 5/35
بزرگتر از 5/35
بزرگتر از 5/35
 ≥ 0شاخص≥ 8

مد نهایی 
990/88
p=5
5/39
5/500
5/30
5/30
5/30
5/35
9/89
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شکل.1مد دومپژوهش 
شاخصهایبرازشمد دومپژوهش 

جدو .1

شاخصها

 /Chi-Squareآمارة کایاسکوئر
 /GFIشاخص نیکوئی برازش
 /RMSEAجذر برآورد واریانس خطای تقریبی
 /CFIشاخص برازش تطبیقی
 /NNFIشاخص برازش هنجار شده
 /IFIشاخص برازش افزایشی
 /NFIشاخص برازش تعدیلشده
 /Chi-Square/dfنسبت کایاسکوئر بر درجة آزادی
منبع:نگارندگان 

قابلقبو
معیارمقدار 
 pبزرگتر از 5/50
بزرگتر از 5/35
کوچکتر از 5/51
بزرگتر از 5/35
بزرگتر از 5/35
بزرگتر از 5/35
بزرگتر از 5/35
 ≥ 0شاخص≥ 8

مد نهایی 
9189/85 p=5
5/00
5/500
5/30
5/35
5/30
5/38
9/00

ستمهایشهری...
تهایگردشگریدرتوسعةخدماتفرهنگیاکوسی 
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و مقدار  Tبهدستآمده گزارش شده است .در ارتباط با

مقادیر  ،Tچنانچه قدر مطلق مقدار Tبیشتر از  8/30شود بدین معناست که روابط بهدستآمده با اطمینان  30درصد
معنادار است .یافتههای مدلیابی معادالت ساختاری نشان میدهد در هر دو مدل نهایی پژوهش تمام روابط تأیید شدهاند.
در مدل  ،8تأثیر مثبت گردشگری بر توسعة خدمات فرهنگی و در مدل  9تأثیر مثبت گردشگری بر شاخصهای الهامات
و حس مکان ،ایجاد تنوع فرهنگی ،توسعة روابط اجتماعی ،تبلور ارزشهای زیباشناختی و معنوی و سیستم دانش و
ارزهای آموزشی در منطقة  9اصفهان تأیید میشود .نتایج پژوهش حاکی از آن است که قویترین رابطه ،به تأثیر
گردشگری بر تبلور ارزشهای زیباشناختی و معنوی با مقدار  5/08و ضعیفترین رابطه به تأثیر گردشگری بر سیستم
دانش و ارزشهای آموزشی با مقدار  5/59مربوط است .همچنین شاخص ضریب تعیین نشان میدهد گردشگری 80
درصد از واریانس خدمات فرهنگی را تبیین کرده است 90 .درصد تغییرات الهامات و حس مکان 95 ،درصد تغییرات تنوع
فرهنگی 95 ،درصد تغییرات روابط اجتماعی 90 ،درصد تغییرات ارزشهای زیباشناختی و معنوی و  81درصد تغییرات
سیستم دانش و ارزشهای آموزشی ناشی از گردشگری است.
جدو .11نتایجآزمونمد ساختاری 
مد

نوعتأثیر

نهایی

تأثیر گردشگری بر توسعة خدمات فرهنگی در منطقة  9شهر اصفهان
تأثیر گردشگری بر ایجاد الهامات و حس مکان در منطقة  9شهر اصفهان
تأثیر گردشگری بر ایجاد تنوع فرهنگی در منطقة  9شهر اصفهان
تأثیر گردشگری بر توسعة روابط اجتماعی در منطقة  9شهر اصفهان
تأثیر گردشگری بر تبلور ارزشهای زیباشناختی و معنوی در منطقة  9شهر اصفهان
تأثیر گردشگری بر سیستم دانش و ارزشهای آموزشی در منطقة  9اصفهان

رریب
استانداردشده 
5/55
5/03
5/05
5/50
5/08
5/59

 R2
5/80
5/90
5/95
5/95
5/90
5/81

مقدار
T
0/93
3/59
0/05
0/50
1/11
0/05

نتیجه 
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

منبع:نگارندگان 

جهگیری 
نتی 
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش گردشگری در توسعة  CESدر منطقة تاریخی شهر اصفهان (منطقة  ،)9به تبیین
تأثیرات و پیامدهای گردشگری بر مؤلفههای پنجگانة موضوع مورد بحث (حس مکان و الهامات ،تنوع فرهنگی ،روابط
اجتماعی ،ارزشهای زیباشناختی و معنوی ،سیستم دانش و ارزشهای آموزشی) پرداخته است .بهمنظور ارزیابی مدل
نظری پژوهش ،از تکنیک مدلیابی معادالت ساختاری ( )SEMدر دو مرحله استفاده شد .در مرحلة اول ،رابطة متغیر
پنهان با نشانگرهای آن آزموده شد که نتایج حاکی از تأیید همة شاخصهای برازش ،مقدار  Tو ضرایب استاندارد است.
رابطة گردشگری نیز با نشانگرهای آن تأیید شد .سپس رابطة متغیر  CESبا مؤلفههای حس مکان و الهامات ،تنوع
فرهنگی ،روابط اجتماعی ،ارزشهای زیباشناختی و معنوی و سیستم دانش و ارزشهای آموزشی (تحلیل عامل تأییدی
مرتبة دوم) بررسی شد .همة نتایج مقدار  ،Tضریب استاندارد و شاخصهای برازش سطح قابلقبولی را نشان دادند که به
معنای تأیید رابطة متغیرهای پنهان با نشانگرهای آنهاست .در گام بعدی تحلیل دادههای پژوهش ،رابطة فعالیتهای
گردشگری با  CESو مؤلفههای آن آزموده شد و دو مدل نهایی بهدست آمد .مدل اول رابطة فعالیتهای گردشگری با
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 CESو مدل دوم رابطة فعالیتهای گردشگری با حس مکان و الهامات ،تنوع فرهنگی ،روابط اجتماعی ،ارزشهای
زیباشناختی و معنوی و سیستم دانش و ارزشهای آموزشی را نشان میدهد .براساس نتایج مدل اول ،فعالیتهای
گردشگری در منطقة  9اصفهان با  CESرابطهای معنادار دارد .ضریب تعیین بهدستآمده حاکی از آن است که  80درصد
تغییرات  CESدر منطقة  9ناشی از فعالیتهای گردشگری است .در مدل دوم ،میان فعالیتهای گردشگری و حس مکان
و الهامات رابطة معناداری وجود دارد .بدینصورت که گردشگری در این منطقه سبب شده است مردم عالقة بیشتری به
شهر خود پیدا کنند و ارزش این شهر از دید آنها بیشتر شده است؛ بهطوریکه همة تصورات ،احساسات و خاطرات آنها
متأثر از گردشگری است .این ارتباط میان مردم منطقة  9اصفهان و گردشگران سبب شده است که مردم این منطقه
احساساتی مانند وابستگی به مکان ،دلبستگی به محیط ،رضایت ،درک و معنا را داشته باشند و شهر و فرهنگ خود را به
سایر شهرها و فرهنگها ترجیح دهند .از سوی دیگر ،گردشگری موجب تغییرات چشمگیری از تغییرات تنوع فرهنگی در
این منطقة تاریخی شده است؛ بهطوریکه ارتباط میان مردم منطقة  9اصفهان و گردشگران ،مردم این منطقه را به
آشنایی با افراد متفاوت سوق داده است؛ بهگونهای که مردم به یادگیری فرهنگها و مراسم فرهنگهای دیگر اشتیاق
بیشتری نشان دادهاند و درک کردهاند که افراد با پیشزمینة فرهنگی متفاوت ،رفتار متفاوتی نیز خواهند داشت .با استناد
به نتایج میتوان گفت گردشگری موجب تنوع فرهنگی در منطقة  9شهر اصفهان شده است .همچنین تغییرات روابط
اجتماعی در این منطقه نیز از گردشگری متأثر بوده است .همچنین گردشگری بر روابط مردم این منطقه با دوستان و
خانوادههایشان و همچنین کاهش اختالفات میان آنها تأثیر بسیار داشته و سبب شده است که مردم این منطقه بیشتر از
جانب دیگران حمایت شوند و با محبوب شدنشان در جامعه توانستهاند جایگاه محکمتری بهدست بیاورند و بیشتر در
جامعه تأثیرگذار باشند .شایان ذکر است که پیوستگی و حمایت اجتماعی در این منطقه نیز از جمله شاخصهایی است که
در سالهای اخیر متأثر از گردشگری ،قویتر شده است .تغییرات ارزشهای زیباشناختی و معنوی در این منطقه نیز از
گردشگری تأثیر پذیرفته است؛ بهطوریکه گردشگری بر فضای ظاهری شهر اصفهان از جمله در فضای سبز ،گسترش
پیادهراهها و آرایههای شهری تأثیر فراوانی داشته و عالوهبر برطرفکردن عیب و نقص فضای شهری ،بر هویت مردم نیز
تأثیر گذاشته است .درنهایت براساس دستاوردهای پژوهش حاضر میتوان گفت تغییرات سیستم دانش و ارزشهای
آموزشی این منطقه نیز از گردشگری متأ ثر شده است .ارتباط مردم این منطقه با گردشگران سبب شده است که به حقوق
دیگران احترام بیشتری بگذارند .گردشگری توانسته است به رفع تبعیض نژادی و رد تعصبات قومگرایانه نیز کمک کند.
همچنین سبب شده است که مردم این منطقه به صلح و قوانین حقوق بشر بیشتر پایبند شوند و طرز استفادة صحیح از
منابع ملی و انرژی را بیاموزند؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که گردشگری بر سیستم دانش و ارزشهای آموزشی در
منطقة  9اصفهان نیز تأثیر گذاشته است .درصد فراوانی از شاخصهای پنجگانة  CESدر منطقة  9اصفهان متأثر از
فعالیتهای گردشگری است .با توجه به نتایج پژوهش میتوان گفت گردشگری در منطقة تاریخی (منطقة  )9اصفهان
سبب توسعة  CESشهری شده است .از آنجا که تأثیرات نامبرده از سطح ایدهآل فاصله دارد ،موارد زیر برای تقویت
اثرگذاری پیشنهاد میشود:
 -ارتقای آگاهی گردشگران دربارة فرهنگ مردم محلی منطقة  9اصفهان از روشهای خالقانه تبلیغاتی؛
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