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Abstract 

 
Today, planners believe that environmental quality is a key concept for regional and 

social planning and is associated with concepts such as quality of life, diversity of social space, 
physical characteristics, activities, spatial dependencies, and urban identity. Therefore, 
improving the quality of the environment has become one of the main goals of policy makers 
and urban planners. The purpose of this study is to investigate the importance of 
environmental quality components from the perspective of tourists in Isfahan metropolis. The 
research method in this study is descriptive-analytical and the data are prepared by survey 
method. The statistical population of this study includes tourists of Isfahan metropolis, which 
using a Cochran's formula, a sample of 384 people was randomly selected and studied. This 
number was questioned through a questionnaire whose validity was tested using Cronbach's 
alpha method. In this study, in order to analyze the data, the statistical approach of structural 
equation modeling (SEM) and the second-order five-factor confirmatory factor analysis test 
were used. The final results obtained from the elimination of the effects of measurement 
errors in the structural equation modeling approach, indicate the effectiveness of the 
evaluation of the tourist community of environmental quality, respectively, environmental, 
aesthetic and formal, semantic and perceptual dimensions, and finally functional and activity. 
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 چکیده
راهکارهرای جرذگ گردشرگر    ترری   شهرهای گردشگرپذیر به عنوان یکی از مهمامروزه ارتقای کیفیت محیطی در کالن

ریرزان شرهری برد     گرذاران و برنامره  شود. بنابرای  بهبود و ارتقای کیفیت محیط به یکی از اهداف اصلی سیاستشناخته می

شرهر اصرفهان   های کیفیت محیطی از دیدگاه گردشگران کالنشده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان اهمیت مؤلفه

. جامعره  اسرت  تهیره شرده   پیمایشری ها بره روش  است و داده تحلیلی -توصیفیبررسی از نوع  روش تحقیق در ای باشد. می

نفرر   383ای به حجرم  با استفاده از فرمو  کوکران نمونه باشد کهمی شهر اصفهانشامل گردشگران کالن پژوهشآماری ای  

ای کره اعتبرار آن   پرسشنامهای  تعداد از طریق  .و مورد بررسی قرار گرفته استها به صورت تصادفی انتخاگ شده از بی  آن

-در ای  مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل داده آزمون شده است، مورد پرسش قرار گرفتند.آلفای کرونباخ  با استفاده از روش

فاده دوم اسرت  یمرتبره ( و آزمون تحلیل عاملی تأییدی پنج عاملی SEMسازی معادالت ساختاری )ها از رویکرد آماری مد 

محیطری دارای   هرای کیفیرت محیطری، بعرد زی رت     نتایج بیانگر ای  است که از دیدگاه گردشگران از بی  مؤلفهشده است. 

-تری  اهمیت بوده است. سپس ابعاد زیباشناختی و فرمی، معنایی و ادراکی و نهایتاً عملکردی و فعالیتی با اهمیت بروده بیش

شرهر اصرفهان جهرت شرکوفایی بخرش      یطی و دیگر ابعاد )به ترتیب اهمیت( در کرالن اند. از ای  رو تقویت مؤلفه زی ت مح

 باشد که در ای  راستا پیشنهادهایی ارائه شده است.گردشگری ب یار ضروری می
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 مقدمه و بیان مسأله
های و رشد اف ار گ یخته شهرها و ادامه روند مداوم افزایش جمعیت جهانی، م ئله آلودگیبا شروع انقالگ صنعتی 

ها و تردید در توانایی تأمی  نیازهای ن ل آینده موجب گشته است تا مشکالت محیطی و به خطر افتادن سالمت ان ان

گذاران، توسعه پایدار و ریزان و سیاستهای در جهت اداره شهرها در جهان بوجود آید. ای  در حالی است که برنامعدیده

محیطی و غیره جایگزی  توسعه صرفاً کمّی و اقتصادی همه جانبه را با تاکید بر اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زی ت 

 (. 2811: 2002اند )اپلی و منون،نموده

 00ای  رقم به حدود  2020تا سا  کنند و در حا  حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در نواحی شهری زندگی می

ناپذیر مبد  شده است. با وجود فواید زیاد درصد خواهد رسید؛ بنابرای  امروزه پدیده شهرنشینی به امری اجتناگ

گذاران در کشورهای مختلف روند فزاینده شهرنشینی را زنگ خطری برای توسعه پایدار شهرنشینی، ب یاری از سیاست

طوری که امروزه ک ی نی ت که نداند شهرهای به سرعت رشد یافته، چگونه اصل زندگی شهری و دانند. به کشورها می

اند. بنابرای  مفاهیمی چون اند و تنها به اهداف کوتاه مدت و توسعه سریع، پاسخگو بودهها را به فراموشی سپردهحیات محله

محوری توسعه، جامعه ت شهری، شهرگرایی نو، ان انتوسعه پایدار شهری، بازیافت کالبدی، توسعه از درون، تجدید حیا

ها، شهر سالم و شهر سبز، همه و همه بیان متفاوت از یک مقصود یعنی بهتر زی ت  ان ان در مدنی، گفت و گوی تمدن

 .(33: 1311فضای مناسب است که نیازی واقعی و حیاتی در دنیای رو به رشد شهرنشینی است )تقوایی، معروفی و پهلوان،

در ای  شرایط و همزمان با فراگیر شدن مشکالت عدیده شهرها، مفاهیمی چون کیفیت محیط در ابعاد مختلف اجتماعی، 

اند. به طوری که در حا  حاضر افزایش کیفیت محیط کالبدی و اقتصادی در جهت مقابله با مشکالت فوق مطرح شده

(. در پرتو نفوذ مفهوم کیفیت زندگی، 5: 1381معروفی،  باشد )تقوایی وهای شهری میشهرها یکی از اهداف مهم طرح

ریزی شهری باید به نیازهای روانی، محیطی، اجتماعی و رویکردی جدید در شهرسازی شکل گرفته که معتقد است برنامه

ی، اقتصادی همچون رضایت، شادمانی، امنیت، م ک  با کیفیت باال، دسترسی به خدمات، امیدهای اشتغا ، هویت اجتماع

 (. 12: 1388نژاد و صادقی، کارکردی، توجه داشته باشد )محمودی-حس مکان و غیره عالوه بر اهداف کالبدی

ای و اجتماعی است و با مفاهیمی ریزی منطقهریزان معتقدند کیفیت محیط یک مفهوم اصلی برای برنامهبرنامه

های مکانی و هویت شهری در ارتباط ها، واب تگیالیتهای فیزیکی، فعهمچون کیفیت زندگی، تنوع فضای اجتماعی، ویژگی

-(. بنابرای  بهبود و ارتقای کیفیت محیط به یکی از اهداف اصلی سیاست52: 1380زاده،است )رفیعیان، ع کری و ع کری

در  (. از طرف دیگر امروزه صنعت گردشگری5: 20052ریزان شهری بد  شده است )گیلدربلوم و برزلی، گذاران و برنامه

اند وضعیت خویش را تا حد درخور جهان توسعه فراوانی یافته است و ب یاری از کشورها با استفاده از ای  رهیافت توان ته

توجهی بهبود بخشیده و ب یاری از مشکالت خود از قبیل بیکاری، پایی  بودن سطح درآمد سرانه و کمبود درآمد ارزی را 

 (.21: 1381نرود، پوشش دهند )نوربخش و اکبرپور سراسکا

های تاریخی و فرهنگی ب یاری دارند، به طور غالب مقاصد گردشگری امروزه نواحی شهری به علت آن که جاذبه 

-های گردشگری در مناطق غیر شهری واقع باشند، از آنشوند. عالوه بر ای  حتی در صورتی که جاذبهمهمی مح وگ می

 گیرند.دهند در رابطه با گردشگری قرار میجایی که شهرها به پیرامون خود خدمات می

                                                             
1 Epley & Menon, 2007 

2 Gilderbloom & Brezely, 2005 
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شهرها به عنوان یک نهاد جغرافیایی، نقش اصلی را در ارتباط با گردشگری بر عهده بنابرای  امروزه شهرها و کالن

گذارد؛ رشد شهرها میدارند. گردشگری شهری تاثیرات فراوانی بر روی اقتصاد، فرهنگ و زندگی اجتماعی شهروندان کالن

توان به رفاه عمومی کلیه شهروندان ری شهری معاد  با رشد اقتصادی شهر است و با مدیریت صحیح ای  حوزه میگردشگ

(. در ارتباط با جریان گردشگری داخلی در الگویابی گردشگری شهری، 03: 1313کمک شایانی نمود )رحمانی و شادرخ،

ی، تاریخی و فرهنگی ه تند. بنابرای  با سنجش کیفیت های مذهبشهرهایی بوده که دارای جاذبهتمرکز اصلی بر کالن

توان ب تر اصالحات اساسی را در جهت ارتقاء کیفیت زندگی، توسعه عدالت شهرهای گردشگرپذیر میمحیطی کالن

اجتماعی و اح اس رضایتمندی و شادکامی ساکنی ، تا رساندن محیط شهر به سطح کیفیت زندگی مطلوگ و در نهایت 

های (. در ای  میان ارزیابی میزان اهمیت مؤلفه5: 1313ار گردشگری فراهم ساخت )مشکینی و همکاران، توسعه پاید

انداز روشنی در رابطه با دیدگاه تواند چشمشهرهای گردشگرپذیر میکیفیت محیطی از دیدگاه گردشگران در کالن

یان امر مدیریت شهری و گردشگری فراهم نماید. ها از کیفیت محیطی مقاصد گردشگری برای متولگردشگران و برداشت آن

ریزی همه جانبه برای حل مشکالت فعلی، در واقع ای  م أله در افزایش آگاهی م ؤالن ن بت به م ائل موجود، برنامه

جذگ بیشتر گردشگران و انتخاگ مجدد مقصد برای سفر توسط ایشان تاثیرگذار خواهد بود؛ همچنی  ای  موضوع در 

 د و توسعه پایدار گردشگری شهری، از اهمیت ب زایی برخوردار است. راستای رش

های باشد که با داشت  بناهای تاریخی و جاذبهشهرهای گردشگرپذیر کشور میاصفهان یکی از مهمتری  کالن

ت محیطی گردشگری فراوان در زمینه توری م دارای پتان یل ب یار باالیی است؛ و در صورت نارضایتی گردشگران از کیفی

واسطه عدم برآورد درست از وضع موجود شهر به عنوان یکی از عوامل اصلی انتخاگ مجدد آن برای سفر، به ای  کالن

شهر های کیفیت محیطی و ارائه راهکارهای عملیاتی مناسب به منظور بهبود وضعیت کلی کیفیت محیطی، ای  کالنمؤلفه

گیر آن خواهد شد. لذا، هدف صورت پایدار موفق باشد و عواقب وخیمی دام تواند در جذگ گردشگر به گردشگرپذیر نمی

شهر های کیفیت محیطی از دیدگاه گردشگران ورودی به کالناصلی پژوهش حاضر ارزیابی میزان اهمیت هر یک از مؤلفه

 باشد. اصفهان می

 

 مبانی نظری
 کیفیت محیطی

های مرتبط با زندگی ان ان به کار رفته و مورد استفاده قرار زمینه ها وواژه کیفیت، مفهومی است که در تمامی دانش

-ها به کار برده میگرفته شده است. کیفیت در حالت عادی و به معنای کامال واضح، برای وصف درجه کما  اشیاء و پدیده

گونگی چیزی بیان شده شناسی واژه در فرهنگ عمید صفت، چونی، حالت و چ(. کیفیت به لحاظ ریشه5: 1380شود )گلکار،

(. همچنی  محیط کلیه شرایط و اموری است که موجب تکامل هر موجود زنده و به ویژه تحو  801: 1381است )عمید،

 گردد.شخصیت ان انی می

(. درباره 30: 1380، بدون توجه به روابط بی  عناصر و اجزاء معنا و مفهومی ندارد )شیعه، «محیط»از نظر بوم شناسی 

یفیت محیطی دارای چه مفهوم و تعریفی است، در منابع مختلف تعاریف ن بتاً مختلفی ارائه شده است. مارانز و اینکه ک

کنند که اح اس بهزی تی و رضایتمندی مردم ساک  در آن بر اساس کوپر محیطی با کیفیت باال را محیطی تعریف می

 (.3811: 2000گیرد )مارانز و کوپر، بر می تواند طبیعی، اجتماعی و سمبلیک باشد را درخصوصیاتش که می

                                                             
1 Marans & Couper, 2000 
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باشد، مورد ای از محیط که برای زی ت ان ان مناسب میگیری درجهکیفیت محیط به عنوان شاخصی برای اندازه

تواند چنی  تعریف شود: استفاده قرار گرفته است. بر طبق استانداردهای برنامه شهری چی ، مفهوم کیفیت محیطی شهر می

ای است که تمام محیط یا برخی عناصر محیط در مقیاس شهر، همانند اتم فر و آگ جهت محیطی شهر درجهکیفیت 

سازی نیازهای مادی زی ت ان ان، اقتصاد شهری و محیط اجتماعی مناسب باشد. کیفیت محیط نه تنها بر حوزه برآورده

ای اجتماعات بر اساس الگوهای رفتار اجتماعی را در عههای اجتماعی و توسان انی توجه دارد، بلکه تأمی  و ارتقای ظرفیت

توان ای  گونه (. با ای  حا  به طور کلی کیفیت محیط شهری را می1: 1381الح ینی، منصوریان و ستاری، نظر دارد )خادم

رضایت  دهنده میزانفرهنگی و کالبدی محیط شهری که نشان -تعریف کرد: کیفیت محیط عبارت است از شرایط اجتماعی

 (. 33: 1382نژاد، یا عدم رضایت شهروندان از محیط شهری است )بهرامی

 

 توسعه پایدار
. کرد مطرح( ما مشترک آینده)گزارش  در 1182 سا  لند در برانت رسمی طور به باراولی  برای را پایدار توسعۀ واژۀ

: 1381، بابان ب)نماید  تامی  ن ل آینده نیازهای انداخت  مخاطره به بدون را امروز ن ل نیازهای بتواند که ایتوسعه یعنی

محیطی برای حداکثرسازی رفاه ان ان (. به عبارت دیگر توسعۀ پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زی ت11

 . (OECD, 2001: 11)های بعدی برای برآوردن نیازهایشان است فعلی بدون آسیب رسانی به توانایی ن ل

تر توسعه پایدار به عنوان یک فرآیند، الزمه بهبود و پیشرفت است؛ فرآیندی که اساس بهبود وضعیت و در تعریف عام

فرهنگی جوامع است. همچنی  از توسعه پایدار به منزله نیروی محرکه پیشرفت متعاد ،  -های اجتماعیاز بی  برنده کاستی

-تمامی کشورها به ویژه کشورهای در حا  رشد نیز یاد شده است )رنهمتناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

 (. 31: 1381شورت، 

شکلی از توسعه امروزی که توان توسعه »مفهوم اصلی توسعه پایدار شهری را پترها  ای  گونه تعریف کرده است: 

یدار شهری یعنی تغییراتی که در از نظر کالبدی، توسعه پا«. های آینده را تضمی  کندمداوم شهرها و جوامع شهری ن ل

کاربری زمی  و سطوح تراکم جهت رفع نیازهای ساکنان شهر در زمینه م ک ، حمل ونقل، اوقات و فراغت و غذا به عمل 

-آید تا در طو  زمان شهر را از نظر زی ت محیطی قابل سکونت و زندگی )هوای پاک، آگ آشامیدنی سالم، اراضی و آگمی

ینی بدون آلودگی و ...( از نظر اقتصادی بادوام )اقتصاد شهری هماهنگ با تغییرات فنی و صنعتی جهت های سطحی و زیرزم

حفظ مشاغل پایداری و تأمی  م ک  مناسب و درحد استطاعت ساکنان، با بار مالیاتی سرانه عادالنه(، و از نظر اجتماعی 

های شهر را ارتقاء خواهد داد( ق شهروندان به میراثهمب ته )الگوهای کاربری اراضی همب تگی اجتماعی و اح اس تعل

 (.103: 1380کاظمی،نگه دارد )موسی

است و همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر نیارهای بشری را در بر  1نگریمفهوم جدید توسعه پایدار کلی

-ای میبر ای  مبنا توسعه پایدار مفهوم گ ترده نگری آن است.تری  جاذبه در توسعه پایدار، جامعگیرد. به اعتباری، مهممی

ها در زمینه اقتصاد، بازرگانی، تکنولوژی، منابع گیرد و در فرآیند آن، سیاستها را در بر مییابد که همه جوانب زندگی ان ان

و زی ت  شوند که توسعه اقتصادی، اجتماعیای طراحی میها، به گونهطبیعی، آموزش، بهداشت، صنعت و نظایر ای 

 (.125: 1383محیطی را تداوم بخشند )نصیری، 

 

                                                             
1 Wholislic Scope 
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 گردشگری

، گردشگری )توری م( چنی  تعریف شده است: اقدام به م افرت در فضایی غیر از سکونتگاه دائم «ربر»در فرهنگ 

فرهنگ الروس، گیرد. در ها؛ م افرتی که عالوه بر جنبه تفریحی و تفننی به منظور سرگرمی و خودپروری انجام میان ان

المللی به شناخت بهتر گیرد و گردشگری بی گردشگری اقدام به م افرتی است که به لحاظ خشنودی و تفریح انجام می

های اولیه گردشگری متکی به نیاز و میل به جنبش و حرکت بوده و دهد. از نظر جی ماریوتی، پایهها امکان میملیت

ها برای شروع آن توان در تمام تمدنای است که نمیگیرد و پدیدهانجام می م افرتی است که به منظور شناخت جهان

 (.30: 1381تاریخی معی  کرد )فرید، 

گردشگری عبارت است از گذران اختیاری مدتی از اوقات فراغت خویش در مکانی غیر از محل سکونت دائمی به قصد 

-ای برای مداوای بیماری شهرهایی تلقی میا به مثابه معجزه(. معموال گردشگری ر13: 1322التذاذهای گردشگری )باهر، 

 (.333: 1382اند )پاپلی و رجبی سناجردی، مندی از رشد اقتصادی مثبت و با ثباتکنند که خواهان بهره

شود که برای استراحت، کار و دالیل دیگر به خارج از محل معمولی های افرادی میدر واقع گردشگری شامل فعالیت

جا اقامت کنند؛ و به دو صورت گردشگری داخلی )بومی( و شان سفر کرده، حداکثر برای یک سا  متوالی در آنسکونت

 (. 12: 1385شوند )پاپلی یزدی و سقایی، المللی( تق یم میگردشگری خارجی )بی 

ت به قدری است تری  صنایع در حا  توسه در اقتصاد جهانی است. اهمیت ای  صنعدر واقع گردشگری یکی از سریع

و  ی، فرهنگیاجتماع دهیپد کی (. گردشگری151: 2002که تنها صنعت نفت و صنایع خودرو از آن باالتر می باشند )آبرت،

اهداف  یبرا ست وهامعمو  آنزندگی  طیخارج از مح یهامکان ایمردم به کشورها  ییاست که م تلزم جابجا یاقتصاد

 ای  تیتور(، ساک  باشندریغ ایکه ممک  است ساک  ) بازدیدکنندهافراد   ی. به اگیردانجام می یاو حرفه یتجاری، شخص

 است یگردشگر یهانهیها شامل هزاز آن یها ارتباط دارد که برخآن یهاتیبا فعال یو گردشگر شودیگفته م سیاح

(UNWTO, 2019 .) 

شود. از جمله ای  های ذاتی آن انجام میگردشگری شهری نوعی از گردشگری است که در فضای شهری با ویژگی

ها، تجارت و خدمات ها، کارخانههای غیرکشاورزی است که شامل وجود ادارههای ذاتی، اقتصاد مبتنی بر فعالیتویژگی

باشد. همچنی  مقاصد شهری طیف گ ترده و ناهمگنی از های آن وجود نقاط اصلی در حمل و نقل میاست. از دیگر ویژگی

دهند. فرهنگی، معماری، تکنولوژیکی، اجتماعی، طبیعی و محصوالتی برای اوقات فراغت و ک ب و کار را ارائه میتجارگ 

 هایبرنامه شرفتیدر پو همچنی   ؛از شهرها و کشورها یاریعامل محرک در توسعه ب  کیتواند یم یشهر یگردشگر

 (. UNWTO,2019باشد ) داریتوسعه پا اهدافو  یشهر دیجد

گری شهری عالوه بر پاسخگویی به نیازهای محلی )جامعه میزبان(، زمینه را برای جذگ و پذیرایی از گردشگران گردش

سازد و در نتیجه سطوح مختلف گردشگری با یکدیگر ارتباط ای، ملی و بی  المللی نیز فراهم میمهمان در سطح منطقه

 (.3: 1383کنند )مهدیزاده، یابند و همکاری متقابل میمی

توسعه پایدار گردشگری عبارت ت از گ ترش صنعت گردشگری و جذگ گردشگران به یک شهر با استفاده از منابع 

ای که ضم  پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، فرهنگی و ضوابط قانونی جامعه و انتظارات گردشگران، بتوان موجود، به گونه

ها را به طور متوازن و پیوسته در حد ادی مقصد و میهمانان آنوحدت و هویت فرهنگی، سالمت محیط زی ت، تعاد  اقتص

 (.5: 1388بهینه تامی  کرد )معصومی، 

                                                             
1 Aubert, 2002  
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توان جدا از مفهوم توسعه پایدار بحث کرد، بنابرای  مفاهیم توسعه پایدار در بخش گردشگری گردشگری پایدار را نمی 

گردشگری پایدار بر ضرورت استفاده و توسعه منابع گردشگری  در قالب مفاهیم توسعه پایدار اقتصاد کالن، قابل تبیی  است.

 (. 33: 1381کند )رحمانی، در م یرهای سالم تاکید می
 

 پیشینه پژوهش
ها و تحقیقات جغرافیایی، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. ای  هاست که در نوشتهکیفیت محیط شهری مدت

های محیط توصیف و تشریح شده است های اندیشمندانه و ویژگیفات کیفی، تبیی های کمی، توصیامر با استفاده از داده

 (.331: 2011)لیانگ و وانگ، 

به طور کلی تحقیقات در زمینه کیفیت محیط شهری در ابتدا از کیفیت م ک  و میزان رضایت از محیط بالفصل 

اجتماعات محلی، شهر، منطقه و کشور کشیده  تر در سطح محالت،های وسیعسکونتی شروع گردید و به تدریج به حوزه

(. با ای  حا  33: 1380شده است. چنانچه مبنا بر ارتقاء کیفیت زندگی از طریق بهبود کیفیت محیط بوده است )گلکار،

مطالعه سی تماتیک در مورد کیفیت محیط )سکونتی( تقریبا جدید است و به طور کلی منحصر به نیمه دوم قرن بی تم 

های کوی  لینچ مطرح گردید که شاید بتوان گفت توجه به کیفیت محیط کالبدی )عینی( برای اولی  بار در نوشتهشود. می

(. کوی  لینچ در 21: 1323در آن به بررسی رابطه بی  کیفیت محیط زندگی با کیفیت زندگی ساکنان پرداخته شد )لینچ، 

-ای است که آن را اشغا  میابع تاثیر مشترک مکان و جامعهکیفیت مکان ت»کند: تئوری شکل خوگ شهر، چنی  بیان می

 (. 131: 1380)چپ م ، « کند

( در پژوهش خود متغیرهای مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط 1381نژاد، رفیعیان و زمانی )حاجی

ی از تأثیرپذیری شدید میزان های ای  پژوهش حاکاند. یافتهزندگی را در بافت قدیم و جدید شهر شیراز بررسی نموده

ای که آن را به عنوان رضایتمندی شهروندان در رابطه با کیفیت محیط شهری، از متغیر میزان تحصیالت است؛ به گونه

ها گانه کیفیت محیط نیز عامل ساختماناند. در میان عوامل شانزدهمهمتری  متغیر تاثیرگذار در ادراک محیطی مطرح کرده

 پذیری را از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی داشته است. بیشتری  تأثیر

ریزی شهری بحث کیفیت محیط را مطرح کردند. ( جان پانتر و کرمونا در کتاگ ابعاد طراحانه برنامه1111در سا  )

عنوان مهمتری   ای  افراد با روش تحلیل هفتاد و سه طرح، کیفیاتی که به لحاظ فراوانی دارای درصد باالیی بودند را به

محیطی، کیفیت منظر شهر، کیفیت کیفیات محیط شهری مطرح کردند. ای  کیفیات عبارت بودند از: کیفیت پایداری زی ت

 (. 122: 1112دیدها، کیفیت فرم شهر، کیفیت فرم ساختمان و کیفیت عرصه همگانی )پانتر و کارامونا، 

بررسی عوامل مؤثر در پایداری گردشگری با تأکید بر »وان (، در پژوهشی با عن1310تقوایی، بیمرغ و موسوی )

های مرکزی معتقدند با توجه به توسعه گردشگری به خصوص گردشگری فرهنگی، بافت« های شهریبه ازی و احیای بافت

مجدد  و فرسوده شهرها باید مورد توجه قرار گیرند و برای رفع مشکالت گردشگران و ساکنان، الگوی مناسبی برای احیای

 مراکز شهری ارائه شود. 

رغم به ای  نتیجه رسیده است که علی« مدیریت گردشگری تنکاب »( در پژوهشی تحت عنوان 1383توانی )مالیی

های باالی محیط طبیعی شهر تنکاب  برای جذگ گردشگر، بهره چندانی از آن عاید شهر نشده است و وجود پتان یل

کنند. به عبارت  دیگر به علت کمبود تأسی ات و موجود در شهر اح اس رضایت نمیگردشگران از امکانات و ت هیالت 

                                                             
1 Liang & Weng, 2011  

2 Punter & Carmona, 1997 
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ریزی و مدیریت صحیح و نبود دید همه جانبه برداری مناسب از ای  پتان یل، عدم برنامهتجهیزات گردشگری و عدم بهره

 کند.سوی ناپایداری میل میهای خوگ به ها، محیط طبیعی ای  شهر با وجود جاذبهن بت به استفاده بهینه از آن

بررسی کیفیت مبادی ورودی شهرهای گردشگری با »( در پژوهشی تحت عنوان 1310قدمی و غالمیان آقامحلی ) 

رغم اهمیت مبادی ورودی شهرها، ای  مؤلفه در اند که علی، به ای  نتیجه رسیده«تأکید بر جامعه گردشگران شهر بابل ر

شهری محدوده مورد مطالعه، مورد توجه جدی قرار نگرفته است، به طوری که اکثر گردشگران ریزی و طراحی توسعه برنامه

( در پژوهشی 1313اند. لطیفی و سجادزاده )ورودی به ای  شهر هیچ نوع تصویر ذهنی تعریف شده از ورودی به شهر نداشته

اند که به ای  نتیجه رسیده« های شهریپارک های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری درارزیابی تاثیر مؤلفه»تحت عنوان 

های شهری صرفاً مفهومی کمّی و های آن بر قلمروها و الگوهای رفتاری در پارکارتقای کیفیت محیطی و تأثیر مؤلفه

 تکنیکی نبوده، بلکه با مفاهیم کیفی نیز در ارتباط است.

به ای  نتیجه « قصد بازدید مجدد در زی ت یطمح کیفیت تأثیر»( در پژوهشی با عنوان 2010) 1سادات و چانگ 

. گردشگران دارند مجدد قصد بازدید در توجهی قابل تأثیر باال شده درک کیفیت و باال محیطی زی ت اند که کیفیترسیده

 خود نوبه به که باشد؛می محیط کیفیت بهبود برای محلی و مرکزی دولت اقدامات اهمیت های ای  پژوهش نشانگریافته

 بر عالوه تأثیرگذار ه تند. گردشگران میزان رضایت بر همچنی  عوامل ای . دهدمی قرار تأثیر تحت را شده درک کیفیت

  .و م تقیم دارد مثبت ارتباط اقوام و دوستان به آن توصیه منطقه و از مجدد بازدید قصد با منطقه به وفاداری ایجاد ای ،

 مطالعه آورد؟می پایی  را محیط کیفیت گردشگری آیا»( در پژوهشی با عنوان 2012و همکاران ) 2ردی پاراماتی

 با. دارد اقتصادی رشد ت ریع در مهمی نقش اند که گردشگریبه ای  نتیجه رسیده« غربی و شرقی اروپای اتحادیه تطبیقی

  .دارد ب تگی کارآمد مدیریت و پایدار گردشگری هایسیاست انطباق به زیادی حد تا CO2 انتشار در آن نقش حا ، ای 

: اقتصادی رشد و زی ت محیط آلودگی گردشگری، توسعه»( در پژوهشی با عنوان 2012) 3رانجان گوپتا و براتا دوتا

 اما دهدمی افزایش را ملی درآمد همچنی  و سرمایه سطح گردشگری اند که توسعهبه ای  نتیجه رسیده« نظری تحلیل یک

 کاهش شود. سیاستمی سرمایه ن بی گ ترش به منجر که دهدکاهش می جدید تعاد  در را محیط پایداری کیفیت

 با باید توسعه پایدار از اطمینان برای گردشگری توسعه هایسیاست بنابرای  کند؛می ایجاد مخالف کامالً اثر یک آلودگی

 باشند.  همراه آلودگی کاهش هایسیاست

به ای  « محیط کیفیت و اقتصادی رشد گردشگری، بی  پویا رابطه»( در پژوهشی با عنوان 2018) 3دنیش و وانگ

 محیط کیفیت و گردشگری اقتصادی، رشد متقابل رابطه درک پایدار، به گردشگری اند که به منظور دستیابینتیجه رسیده

وجود  با. کندمی تشویق را اقتصادی رشد گردشگری بخش دهد کههای ای  پژوهش نشان مییافته .است ضروری زی ت

  .آوردمی پایی  را محیط کیفیت افزایش گردشگری ای ،

 کنند؟می محدود را گردشگری هدایت شونده رشد آلودگی آیا»( در پژوهشی تحت عنوان 2011) 5هاماگوچی

اند که ای  نتیجه رسیده به« گردشگری و محیطی زی ت هایسیاست از ترکیبی طریق از پایدار گردشگری به دستیابی

به . شودمی گردشگری منجر رشد به است آمده بدست مجوزها محدود تخصیص با که یافته، بهبود محیطی زی ت کیفیت

دهنده ای  است که های ای  پژوهش نشانیافته .یابدمی افزایش گردشگری رشد نرخ هم و گردشگران تعداد هم عبارت دیگر

                                                             
1 Sadat & Chang 

2 Paramati 

3 Ranjan Gupta & Brata Dutta  

4 Danish & Wang 

5 Hamaguchi  
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با بررسی  .شود اجرا گردشگری و زی ت محیط به مربوط هایسیاست که یافت دست پایدار گردشگری به توانمی زمانی

رغم اهمیت زیاد ای  موضوع، به طور اختصاصی در زمینه توان به ای  نتیجه رسید که علیاجمالی مطالعات انجام شده می

شهرهای گردشگرپذیر کشور در کالنهای کیفیت محیطی ارزیابی دیدگاه گردشگران در رابطه با میزان اهمیت مؤلفه

 پژوهش چندانی انجام نشده است.

 

 روش پژوهش
های آوری دادهبه منظور جمعباشد. تحلیلی می -پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی

 )پیمایشی( استفاده شده است.اسنادی و همچنی  مطالعات میدانی  -ایمورد نیاز ای  پژوهش از دو روش مطالعات کتابخانه

شهر اصفهان است، با توجه به ای  محیطی از دیدگاه گردشگران کالناز آنجایی که هدف اصلی ای  پژوهش ارزیابی کیفیت 

 1253021که طبق آمار ارائه شده توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان تعداد 

(، با لحاظ 232: 1312اند )سالنامه آماری استان اصفهان،های تاریخی شهر اصفهان بازدید کردهها و بناگردشگر از موزه

نفر تعیی  گردید.  383کردن ای  عدد به عنوان جمعیت جامعۀ آماری در فرمو  کوکران، حجم نمونه برای ای  جامعه نیز 

ای به حجم ها( طراحی و به طور تصادفی در نمونهنامهها و پایانبنابرای  پرسشنامه مزبور بر اساس منابع )مقاالت، کتاگ

شهر اصفهان بر اساس اصل ت هیم به ن بت تکمیل گردید. محتوای پرسشنامه در برگیرنده نفر در نقاط مختلف کالن 383

است.  محیطی و زیباشناسی و فرمی کیفیت محیطیچهار زیرگروه ارزیابی از عملکردی و مدیریتی، معنایی و ادراکی، زی ت

( ارائه 1ها در جدو  شماره )شده نهایی تحقیق، همراه با سنجش اعتبار و توصیف اولیه آن ها و متغیرهای پردازشگویه

 اند. شده

ها یا متغیرهای ترکیبی نیز به صورت میانگی  ها در قالب طیف پنج ق متی لیکرت و هر کدام از گویهتمامی گویه

بر ای  مبنا متغیرهای سنجیده شده در چهار گروه عمده ارزیابی از عملکردی اند. دست آمدههای مربوطه به ها و سوا گویه

ها به بندی شدند و سنجش اعتبار ای  مقیاسمحیطی و زیباشناختی و فرمی دستهو فعالیتی، معنایی و ادراکی، زی ت 

( و از طریق رویکرد آماری CFAی )های تحلیل عاملی تأییدهای ارزیابی کیفیت محیطی به کمک مد عنوان مؤلفه

دهنده ( صورت گرفت. چگونگی و میزان تأثیر ای  چهار مؤلفه و نیز متغیرهای تشکیلSEMمدل ازی معادالت ساختاری )

محیطی به عنوان متغیر واب ته اصلی تحقیق به کمک یک مد  ساختاری  ها با ارزیابی کلی از کیفیتها و رابطه بی  آنآن

 تأییدی پنج عاملی مرتبه دوم تجزیه و تحلیل شده است.  تحلیل عاملی

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه
 38و  درجه 32جغرافیایی  عرض و شرقی  ثانیه 30و  دقیقه 31و  درجه 51جغرافیایی  با طو  اصفهان شهرکالن

(. اصفهان به عنوان 3: 1313شمالی در مرکز ایران واقع شده است )مهندسان مشاور نقش جهان پارس،  ثانیه 30و  دقیقه

 باشد.می مشهد و تهران از مرکز استان اصفهان دارای سومی  رتبۀ جمعیتی در سطح کشور بعد

 20203 ( و32: 1315جمعیت )سالنامه آماری استان اصفهان، نفر 1101200دارای  ،1315شهر در سا  ای  کالن

 15به عنوان منطقۀ  1312هکتار م احت حریم )با الحاق شهر خوراسگان در سا  55181هکتار م احت محدودۀ قانونی و 

 (. 2: 1313اصفهان( بوده است )شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، 
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شهر و خمینی شود و در خارج از محدودۀ شهری نیز از غرگ بهمنطقۀ شهری تق یم می 15محدودۀ شهری آن به 

شهر و از سمت شرق نیز به منطقۀ بیابانی منتهی شهر، از سمت شما  به شاهی آباد، از جنوگ به کوه صفه و سپاهاننجف

 شود.می
 

 
 . محدوده مورد مطالعه پژوهش1شکل 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده
 های توصیفی جامعه آماریویژگی

درصد متأهل )در  20درصد زن( و  33درصد مرد )در مقابل  50سا ،  30گویان در ای  پژوهش میانگی  سنی پاسخ

درصد  0/12درصد پاسخگویان دارای تحصیالت ابتدایی،  8/5اند. از نظر وضعیت تحصیالت درصد مجرد( بوده 30مقابل

یکار، درصد ب 2/2درصد دارای تحصیالت دانشگاهی بودند. به لحاظ وضعیت اشتغا   8/52درصد دیپلم و  8/23سیکل، 

 8/8درصد بازنش ته،  0درصد دارای مشاغل عالیه،  2/1درصد کارمند ادارات خصوصی،  3/10کارمند ادارات دولتی،  2/13

 درصد دارای مشاغل آزاد بودند.  2/31داری و درصد دارای مشاغل خانه

 

 ها()معرف 1شدهتوصیف متغیرهای مشاهده

های چهارگانه ابعاد کیفیت محیطی بر اساس متغیرهای مشاهده مقیاسگیری زیر های اندازهپیش از پرداخت  به مد 

شده و نیز مد  ساختاری ارزیابی کیفیت محیطی بر اساس ابعاد چهارگانه، ابتدا به توصیف آماری متغیرهای مشاهده شده و 

 پردازیم. ها مینحوه پردازش آن

های چهارگانه زیرمقیاس سنجش ارزیابی ولیه و مؤلفههای توصیفی متغیرهای اای از آماره( خالصه1جدو  شماره )

دهد. در واقع میانگی  ها بر اساس آزمون آلفای کرونباخ نشان میکیفیت محیطی را همراه با نتایج اعتبارسنجی اولیه آن

                                                             
1 Observed variables 
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ند که ( باالتر ه تند به جز دو گویه که ای  دو گویه نزدیک به حد متوسط ه ت3ها از مقدار متوسط طیف )همه گویه

باشد. با وجود ای ، در میان ابعاد چهارگانه دهنده قوی بودن ارزیابی کیفیت محیطی از دیدگاه جامعه گردشگران مینشان

محیطی و کیفیت محیطی، بیشتری  میانگی  به ترتیب مربوط به ابعاد عملکردی و فعالیتی، معنایی و ادراکی، زی ت 

 زیباشناختی و فرمی است.

 

 ها و متغیرهای کیفیت محیطی در توسعه گردشگریگویه . توصیف1جدول 
 های سنجش شدهمتغیرها و شاخص ابعاد

انحراف  میانگین هاگویه

 معیار

a 

 کرونباخ

 عملکردی

 و

 فعالیتی

X1 32/3 هاگوناگونی و تنوع فعالیت  213/0  222/0 
X2 33/3 برخورداری از کارکرد تفریحی  211/0  
X3  18/3 معابر مناسبدسترسی آسان و  238/0  
X4 22/3 ها و ت هیالت خدماتی مناسبزیرساخت  200/0  

 معنایی

 و

 ادراکی

X5 30/3 نوازی و ارتباطات(کیفیت رفتاری )مهمان  503/0  805/0 
X6 )58/3 بهداشت محیط )پاکیزگی محیط  001/0  
X7 00/3 های نمادی وجود ارزش  801/0  
X8 10/3 اح اس امنیت در محیط  855/0  

10/3 آلودگی محیطی کم X9 زیست محیطی  820/0  231/0 
X10 20/3 آگ و هوای مطلوگ  111/0  
X11 30/3 ای مناسبآوری و دفع زباله به گونهجمع  223/0  
X12 20/3 های زی تی متنوعوجود جاذبه  231/0  

زیباشناختی و 

 فرمی

X13 18/3 کیفیت عینی محیط  238/0  232/0 
X14 01/3 اندازهای طبیعیچشم  825/0  
X15 30/3 وجود فضاهای سبز  223/0  
X16 20/3 های خاصبرخورداری از جاذبه  111/0  

 .1311های تحقیق، مأخذ: یافته      
 

 

های های ساختاری زیر مقیاسسازیشده، در ادامه ای  بخش به مد  ها به عنوان متغیرهای مشاهدهپس از توصیف گویه

 چهار گانه و نهایتاً مقیاس کلی ارزیابی کیفیت محیطی در جامعه مورد مطالعه پرداخته شده است. 

شده، ها و رابطه بی  متغیرهای مشاهده هدف اصلی در ای  ق مت پاسخ به ای  سوا  است که آیا با توجه به ساختار داده

بندی نظری ارائه شده در جدو  شماره ی مطابق تق یمتوان مد  معتبری برای سنجش عملکرد ارزیابی کیفیت محیطمی

 ( پیشنهاد کرد و اگر چنی  است، نقش و تأثیر هر کدام از متغیرهای فوق در ای  زمینه چه اندازه و چگونه است. 1)
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 سازی معادالت ساختاریتحلیل مدل

 ها: تحلیل عاملی تأییدی و سنجش اعتبار مقیاس1گیریهای اندازهمدل
( برای ایجاد و سنجش اعتبار چهار مقیاس کیفیت عملکردی و CFAای  ق مت ابتدا چهار مد  تحلیل عاملی تأییدی )در 

های ارزیابی کیفیت محیطی و کیفیت زیباشناختی و فرمی، به عنوان مؤلفه زی ت فعالیتی، کیفیت معنایی و ادراکی، کیفیت

 و تحلیل شده است.ارائه  Amos Graphicsافزار محیطی در محیط نرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 فعالیتی                                                                    -ادراکی                                        )الف(. زیر مقیاس عملکردی -)گ(. زیر مقیاس معنایی            

 

 

 

 

 

 

 
 محیطی)د(. زیر مقیاس زیباشناختی و فرمی                                                )ج(. زیرمقیاس زی ت 

 

 

 

-مأخذ: یافتههای چهارگانه کیفیت محیطی )های عاملی تأییدی برای اعتبارسنجی مقیاس. برآوردهای استاندارد مدل1شکل 

 (.1311های تحقیق، 

 

                                                             
1 Measurement models 
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ها یا متغیرهای مشاهده شده مربوطره )جردو  شرماره    نمودارهای م یر ای  چهار مقیاس را براساس معرف( 1شکل شماره )

 دهد.  داری آن نشان میاسکوئر و سطح معنی( همراه با برآوردهای استاندارد ضرایب م یر رگرسیونی، شاخص کای1

( و سرطح  SEهای بحرانری، خطرای اسرتاندارد )   ن بت( نیز ای  برآوردهای استاندارد ضرایب م یر، همراه با 2جدو  شماره )

 دهد.ها را نشان می( آنP-valueداری )معنی

 
 

 های ارزیابی کیفیت محیطیهای زیر مقیاسداری بارهای عاملی گویه. برآورد استاندارد و سطح معنی1جدول 

 شده(های مشاهده های سنجش شده )معرفمتغیرها و شاخص ابعاد

وزن  هاگویه

 رگرسیونی

خطای  نسبت بحرانی

 استاندارد

سطح 

 داریمعنی

 عملکردی

 و

 فعالیتی

X1 000/1 هاگوناگونی و تنوع فعالیت  - - - 
X2 182/1 برخورداری از کارکرد تفریحی  150/0  113/2 000/0 

X3 335/1 دسترسی آسان و معابر مناسب  123/0  212/8 000/0 
X4 152/0 مناسبها و ت هیالت خدماتی زیرساخت  130/0  320/2 000/0 

 معنایی

 و

 ادراکی

X5 000/1 نوازی و ارتباطات(کیفیت رفتاری )مهمان  - - - 

X6 )810/0 بهداشت محیط )پاکیزگی محیط  113/0  121/2 000/0 

X7 103/0 های نمادی وجود ارزش  122/0  818/2 000/0 
X8 113/0 اح اس امنیت در محیط  135/0  358/2 000/0 

زیست 

 محیطی

X9 000/1 آلودگی محیطی کم  - - - 

X10 832/0 آگ و هوای مطلوگ  103/0  081/5 000/0 
X11 123/0 ای مناسبآوری و دفع زباله به گونهجمع  202/0  580/0 000/0 
X12 810/0 های زی تی متنوعوجود جاذبه  128/0  552/3 000/0 

زیباشناخ

تی و 

 فرمی

X13 000/1 کیفیت عینی محیط  - - - 
X14 353/0 چشم اندازهای طبیعی  051/0  232/2 000/0 
X15 223/0 وجود فضاهای سبز  022/0  028/10 000/0 

X16 803/0 های خاصبرخورداری از جاذبه  100/0  018/8 000/0 
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های خود ه تند داری با مقیاسمثبت و معنی در واقع تمامی متغیرهای مشاهده شده دارای ضرایب تأثیر رگرسیونی

شود، در ای  جدو  طور که مالحظه میو تأثیرات عاملی ای  ضرایب نیز ن بتاً برای همه موارد در حد باالیی است. همان

 گزارش x13و  x1 ،x5 ،x9شده  داری برای بارهای عاملی یا ضرایب رگرسیونی استاندارد چهار متغیر مشاهدهسطح معنی

های نشانگر( برای چهار نشده است. ای  امر به ای  دلیل است که متغیرها به ترتیب به عنوان متغیرهای مرجع )یا معرف

محیطی و زیباشناختی و فرم ارزیابی کیفیت محیطی در  متغیر پنهان ابعاد عملکردی و فعالیتی، معنایی و ادراکی، زی ت

گیری بودن قیاس بودن ای  متغیرهای پنهان و به عبارتی، بدون ریشه و واحد اندازهاند تا بدی  وسیله بدون مشده نظر گرفته

های م یر اولیه برای برآوردهای غیراستاندارد ضرایب و واریانس و ها برطرف شود. به همی  دلیل است که در دیاگرامآن

اند(، روی از افزایش زیاد حجم مقاله گزارش نشدههای غیراستاندارد برای جلوگیری ها )که البته در اینجا ای  مد کوواریانس

به عنوان ضرایب 1های مربوط به م یرهای بی  ای  متغیرهای مشاهده شده با متغیر پنهان مربوط، مقادیر پیکان
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داری ها همان مقیاس متغیرهای مشاهده شده مربوط باشد. البته، معنیشوند تا مقیاس آنغیراستاندارد در نظر گرفته می

دار دیگر محرز است. آخری  بخش از ها و مقای ه با ضرایب معنیضرایب ای  م یرها نیز با توجه به مقادیر استاندارد آن

های برازش ای  های ابعاد ارزیابی کیفیت محیطی، شاخصهای عاملی برای ارزیابی اعتبار مقیاسهای تحلیل مد خروجی

 هاست. مد 

های برازش چهار زیر مقیاس ابعاد عملکردی و فعالیتی، معنایی و تری  شاخصمهم ( مقادیر برخی از3جدو  شماره )

 دهد.گیری نشان میها برای تصمیممحیطی و زیباشناختیی و فرمی را همراه با مقادیر معیار آنادراکی، زی ت 

 
 

 محیطیهای چهارگانه ارزیابی کیفیت گیری زیرمقیاسهای اندازههای برازش مدل. شاخص9جدول 

گیری های اندازهمدل

 هازیرمقیاس

 های برازششاخص
CMIN df Sig RMR GFI NFI CFI PRATIO RMSEA 

 022/0 333/0 185/0 128/0 113/0 053/0 050/0 2 00/0 عملکردی و فعالیتی

 022/0 102/0 112/0 188/0 110/0 033/0 022/0 1 235/3 معنایی و ادراکی

 102/0 102/0 115/0 110/0 118/0 001/0 102/0 1 002/0 محیطیزیست

 032/0 102/0 111/0 110/0 118/0 013/0 238/0 1 313/1 زیباشناختی و فرمی

مقادیر معیار 

 پیشنهادی

- - 05/0< 0≈ 1/0< 1/0< 1/0< 1-0 08/0> 
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های گرداوری شده ه تند. تدوی  شده با استفاده از دادههای نظری ها در واقع معیارهایی برای تأیید مد ای  شاخص

ها در سه کنیم که ای  شاخصهای فوق بپردازیم، تنها به ای  نکته ب نده میبی آنکه به مفهوم ضمنی هر کدام از شاخص

برازش(، : شاخص نیکوی GFI: ریشه دوم مربعات باقیمانده و RMRاسکوئر، یا کای CMINهای برازش مطلق )گروه شاخص

های برازش مقصد : برازش تطبیقی( و شاخصCFIبونت و  -: شاخص نرما  شده بنتلرNFIهای برازش تطبیقی )شاخص

(PRATIOجویی و : ن بت صرفهRMSEAتق یم )گونه که شوند. همانبندی می: ریشه میانگی  مربعات خطای برآورد

های گردآوری گیری را با دادهیار خوگ هر چهار مد  اندازهشود، تمامی هفت شاخص فوق اعتبار و برازش ب مالحظه می

تری  شاخص از ای  کنند. به ای  ترتیب، زمینه برای تدوی  و ارزیابی مد  اصلی تحقیق فراهم است. مهمشده تأیید می

محاسبه ای   هاست. مبنایتر باشد، نشانه برازش بیشتر مد  با دادهاسکوئر است که هر چه کوچکمیان شاید همان کای

 -شده و ماتریس واریانسای حاصل از متغیرهای مشاهدهشاخص تفاوتی است که بی  ماتریس واریانس و کوواریانس نمونه

شده وجود دارد. ماتریس او  در واقع برآوردی از  شده بر مبنای پارامترهای برآورد شده در مد  تدوی کوواریانس بازتولید 

شود و ماتریس دوم برآوردی از ساختار تغیرهای پژوهش در جامعه آماری مورد مطالعه تلقی میهای مواریانس و کوواریانس

-داری مقادیر کایواریانس و کوواریانس ای  متغیرها در یک جامعه آماری نامحدود است. بنابرای ، بیشتر بودن سطوح معنی

دار یا نزدیکی مقادیر ساختاری( به معنی عدم تفاوت معنیهای گیری و چه در مد های اندازه)چه در مد  05/0اسکوئر از 

 گردد.آوری شده تلقی میهای جمعشده بر مبنای دادهای از مطلوبیت و اعتبار مد  تدوی  ای  دو ماتریس است و نشانه

 

 مدل تحلیل عاملی تأییدی پنج عاملی مرتبه دوم برای تحلیل متغیر پنهان ارزیابی کیفیت محیطی
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محیطی به عنوان متغیر واب ته اصلی تحقیق بر اساس چهار  یی سنجش و برآورد متغیر پنهان ارزیابی کیفیتمد  نها

محیطی و زیباشناختی و فرم، که خود نیز به عنوان چهار مقیاس پنهان  مؤلفه عملکردی و فعالیتی، معنایی و ادراکی، زی ت

گیری شدند، در محیط های مختلف در ق مت قبل برآورد و اندازهشده متشکل از گویهو بر اساس شانزده متغیر مشاهده 

Amos Graphics ( ای  مد  را که یک مد  عامل تأییدی مرتبه دوم با پنج عامل است، 2تدوی  گردید. شکل شماره ،)

ه در شکل دیده گونه کدهد. همانهای متغیرهای پنهان نشان میهمراه با برآوردهای غیر استاندارد ضرایب م یر و واریانس

های برازش مد  به عنوان یک پارامتر آزاد در نظر شود، چندی  برآورد کوواریانس خطا نیز برای بهبود بیشتر شاخصمی

های تعریف شده بی  اند که هیچ گونه مفهوم نظری نیز ندارد. ای  بار نیز برآورد واریانس خطا و نیز کوواریانسگرفته شده

های متغیرهای پنهان خطا و متغیرهای پنهان اصلی نیز در همه موارد مقادیری بعالوه واریانسخطاها کوچک ه تند و 

مثبت ه تند که خود دلیلی بر اعتبار مد  است. به طور کلی، هر چه واریانس مشترک بی  یک متغیر پنهان با یک متغیر 

 شود.گیری آن کاسته میشده بیشتر باشد، از خطای اندازهمشاهده

 

 
. مدل ساختاری تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای برآورد و تحلیل ارزیابی کیفیت محیطی همراه با برآورد 1ل شک

 1911های تحقیق، غیراستاندارد، مأخذ: یافته
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واقع شده با متغیرهای پنهان را که در در ادامه، ضرایب استاندارد م یر بی  متغیرهای پنهان با یکدیگر و متغیرهای مشاهده

( ارائه گردد، مجددا بر 3های انجام شده است، به جای آنکه در قالب جدو  )مانند جدو  ق مت اصلی و مهم تمامی تحلیل

 ها فراهم گردد.( نشان داده شده است تا اهمیت و بویژه امکان مقای ه بهتر آن3روی شکل شماره )

 

 
ی برآورد و تحلیل ارزیابی کیفیت محیطی همراه با برآورد ( مدل ساختاری تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برا9شکل 

 (.1311های تحقیق، مأخذ: یافتهاستاندارد )
 

دهند و ای  در گردد، تمامی ضرایب م یر استاندارد بجز دو مورد، مقادیر باالیی را نشان میهمان گونه که مالحظه می

های زیباشناختی و فرمی، معنایی و ادراکی، عملکردی و فعالیتی، شده زیرمقیاسرابطه با بارهای عاملی متغیرهای مشاهده 

گیری در محیطی برخوردار است. به طور کلی، با حذف اثرات خطای اندازه از شدت بیشتری در مقای ه با زیر مقیاس زی ت

یباشناختی و فرمی، محیطی، زمحیطی از چهار مؤلفه زی ت  رویکرد معادالت ساختاری، ضریب تأثیرپذیری ارزیابی کیفیت

معنایی و ادراکی، عملکردی و فعالیتی و به عبارتی، ضرایب همب تگی بی  کیفیت محیطی و هر کدام از چهار مؤلفه فوق، 

های بحرانی و به دست آمده است. مراجعه به برآوردهای استاندارد، ن بت 01/0و  21/0، 83/0، 15/0به ترتیب برابر با 



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار
 
 

 
  1911، پاییز 1،شماره پیاپی 1شماره  ،1دوره           

06 

 

های برازش دار ه تند. نهایتاً شاخصدهد که تمامی ای  برآوردهای استاندارد در سطح معنیمی داری نیز نشانسطوح معنی

 ( ارائه شده است.3ها، در جدو  شماره )ای  مد  نیز همراه با مقادیر معیار پیشنهاد شده برای ارزیابی آن

 
 

 ها چهارگانه و متغیرهای مشاهده شده آن هایساختار نهایی ارزیابی کیفیت محیطی از روی مقیاس . آزمون مدل0جدول 

گیری های اندازهمدل

 هازیرمقیاس

 های برازششاخص
CMIN df Sig RMR GFI NFI CFI PRATIO RMSEA 

 058/0 283/0 113/0 100/0 130/0 052/0 120/0 13 120/18 عملکردی و فعالیتی

 <08/0 0-1 >1/0 >1/0 >1/0 ≈0 >05/0 - - مقادیر معیار پیشنهادی

 .1311های تحقیق، مأخذ: یافته

 

گیری پیشی  بیشتر شده است. ای  امر ناشی از های اندازهدر واقع مقدار کای اسکوئر ای  مد  در مقای ه با مد 

کوواریانس -کوواریانس بازتولید شده براساس پارامترهای برآورد شده با ماتریس واریانس-تفاوت بیشتر ماتریس واریانس

 -010/0Pدار نی ت )گیری پیشی  است، ولی ای  اختالف معنیهای اندازهشده در ای  مد  در مقای ه با مد مشاهده 

value: 1های بی  خطاها مانند شود. افزایش پارامترهای آزاد بیشتری به مد  )اغلب کوواریانس( و کلیت مد  تأیید میe  و

2e  شتر ای  شاخص شده است، اما باید توجه داشت که با افزودن هر پارامتر و موارد مشابه دیگر تعریف شده( باعث بهبود بی

های برازش تر برخی دیگر از شاخصشود و ای  خود باعث فاصله گرفت  بیشآزاد، یک واحد از درجه آزادی مد  کاسته می

ر مقای ه با مقادیر معیار های دیگر نیز دبا مقادیر معیار مربوطه خواهد شد؛ گرچه در مد  مورد بحث حاضر تمامی شاخص

 کنند.از وضعیت خوبی برخوردارند و همگی اعتبار مد  را تأیید می

ها( بر روی زیر مقیاس مربوطه، که به طور مجزا توسط چهار مد   xiشده )عالوه بر اثرات م تقیم متغیرهای مشاهده 

چهار مؤلفه یا زیر  1ضرایبی در رابطه با اثرات م تقیمگیری ارزیابی شدند، مد  ساختاری نهایی فوق نیز در بردارنده اندازه

ها یا معرف 2محیطی و زیباشناختی و فرمی و نیز اثرات غیرم تقیممقیاس عملکردی و فعالیتی، معنایی و ادراکی، زی ت 

که در  شده بر روی متغیر واب ته پنهان کیفیت محیطی است که ای  اثرات غیر م تقیم )همان گونهمتغیرهای مشاهده 

 xiشده )ضرگ اثرات م تقیم یا ضرایب رگرسیونی بی  متغیرهای مشاهده شود(، از حاصلنیز مشاهده می 2شکل شماره 

ها و متغیر ارزیابی کیفیت محیطی های مربوطه و اثرات م تقیم یا ضرایب رگرسیونی بی  ای  مقیاسها( با زیرمقیاس

طه آن آست که برآوردها یا ضرایب رگرسیونی اثرات م تقیم بی  متغیرهای شوند. نکته قابل ذکر در ای  رابمحاسبه می

ای گیری قبلی تا اندازههای اندازههای مربوطه در مد  ساختار نهایی با برآوردهای حاصل از مد شده و مقیاسمشاهده 

شده به طور یکجا حضور مشاهدهها به دلیل آن است که در مد  ساختار نهایی همه متغیرهای متفاوتند: اوالً ای  تفاوت

های دیگر نیز تأثیرگذار ه تند؛ ثانیاً دارند و در برآورد ضریب هر متغیر، عالوه بر زیر مقیاس مربوطه، بارگیری از زیر مقیاس

های معتبر برای ارزیابی و سنجش مقیاس یا متغیر ها یا زیرمقیاسگیری تنها دستیابی به مقیاسهای اندازهاهمیت مد 

واب ته اصلی است و میزان و چگونگی رابطه و تأثیر واقعی متغیرهای مشاهده شده بر متغیر پنهان واب ته را ضرایب یا اثرات 

( ضرایب رگرسیونی استاندارد یا همان اثرات 5دهند. بر ای  اساس جدو  شماره )غیرم تقیم مد  ساختاری نشان می

های به دست آمده بر متغیر واب ته پنهان اصلی )ارزیابی شده و زیرمقیاسم تقیم و غیرم تقیم نهایی متغیرهای مشاهده 

                                                             
1  Direct effects 

2  Indirect effects 
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دهد. ستون او  مقادیر ضرایب رگرسیونی یا اثرات م تقیم چهار زیرمقیاس کلی گردشگران از کیفیت محیطی( را نشان می

رزیابی کلی از کیفیت محیطی و اثرات غیرم تقیم )مقادیر برج ته( متغیرهای مشاهده شده بر متغیر واب ته اصلی؛ یعنی ا

شده بر  دهد و چهار ستون بعدی نیز در بردارنده ضرایب رگرسیونی یا اثرات م تقیم نهایی متغیرهای مشاهدهرا نشان می

داری برای تمامی اثرهای های مربوطه است. نکته قابل ذکر در رابطه با ای  ضرایب آن است که سطح معنیزیر مقیاس

-شوند. ای  سطوح معنیهای بحرانی گزارش میدیر سطری جدو ( بر اساس خطاهای استاندارد و ن بتم تقیم نهایی )مقا

-می 01/0اند( برای تمامی اثرات م تقیم نهایی کوچکتر از داری )که برای جلوگیری از افزایش حجم مقاله گزارش نشده

شده و زیر مقیاس مربوط به هر یرهای مشاهده داری تمامی تاثیرات م تقیم گزارش شده )چه متغباشند که نشانه معنی

درصد است.  11ها و مقیاس کلی ارزیابی کیفیت محیطی( در سطح ها و چه بی  هر کدام از ای  زیر مقیاسکدام از آن

، اما مقادیر 1شوندداری برای ضرایب اثررات غیر م تقیم محاسبه و گزارش نمیهای بحرانی و در نتیجه سطوح معنین بت

شده بر متغیر واب ته تاندارد ای  ضرایب چون غیر واب ته به مقیاس ه تند، امکان مقای ه تأثیرات متغیرهای مشاهده اس

 آورند.ارزیابی کیفیت محیطی( را فراهم میپنهان نهایی )
 

 ها بر مقیاس کیفیت محیطیشده و زیرمقیاس. اثرات کلی )مستقیم و غیرمستقیم( متغیرهای مشاهده 5جدول 

ارزیابی کلی کیفیت  متغیرها و زیرمقیاس

 محیطی

عملکردی و 

 فعالیتی

معنایی و 

 ادراکی

-زیست

 محیطی

زیباشناختی و 

 فرمی

 0 0 0 0 082/0 عملکردی و فعالیتی

 0 0 0 0 152/0 معنایی و ادراکی

 0 0 0 0 288/0 محیطیزیست

 0 0 0 0 835/0 زیباشناختی و فرمی

X1 022/0 215/0 0 0 0 

X2 385/0 523/0 0 0 0 

X3 385/0 523/0 0 0 0 

X4 551/0 002/0 0 0 0 

X5 321/0 0 381/0 0 0 

X6 381/0 0 500/0 0 0 
X7 512/0 0 533/0 0 0 

X8 385/0 0 510/0 0 0 

X9 310/0 0 0 315/0 0 

X10 332/0 0 0 555/0 0 

X11 305/0  0 511/0 0 

X12 535/0 0 0 021/0 0 
X13 032/0 0 0 0 122/0 

X14 320/0 0 0 0 013/0 

X15 221/0 0 0 0 302/0 

X16 332/0 0 0 0 505/0 

                                                             
متغیر های بینی نمرهشده اولیه را در پیشتوان هر کدام از متغیرهای مشاهده  Factor Score Weightsگرچه در عوض از طریق گزینه  -1

 توان آزمود.واب ته پنهان می
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شود که بیشتری  اثرات غیر م تقیم بر ارزیابی کیفیت محیطی به ترتیب مربوط به بر ای  اساس، مشاهده می

های زی تی متنوع( )وجود جاذبه x12ها(، )گوناگونی و تنوع فعالیت x1)کیفیت عینی محیط(،  x13شده متغیرهای مشاهده

)وجود  x15نوازی و ارتباطات((، )کیفیت رفتاری )مهمان x5ها به ترتیب مربوط به متغیرهای و در مقابل کمتری  آن

به متغیر معنایی و  )آلودگی محیطی کم( است. گرچه با توجه به ای  ضرایب نیز کمتری  تأثیر مربوط x9فضاهای سبز( و 

ادراکی بوده و بیشتری  تأثیرات نیز مربوط به متغیر زیباشناختی و فرمی ه تند، اما روند ترتیبی تأثیر متغیرها کامالً مطابق 

های که بر اساس نمره x6و  x2( نی ت. برای مثا  متغیرهای 1ها )مطابق جدو  شمارههای خام آنبا ترتیب میانگی  نمره

یانگی  باالتری ن بت به دیگر متغیرها ه تند، با حذف  اثرهای خطا و لحاظ کردن تأثیرات متقابل در نتیجه خام دارای م

-( که میانگی x14و  x7های ساختاری، دارای نقش و تأثیر کمتری ه تند و در مقابل متغیرهای دیگری )مانند مدل ازی

 تری بر ارزیابی کیفیتثرات خطا دارای تاثیرات ساختاری بیشهای خام دارند، پس از حذف اتری بر اساس نمرههای پایی 

شود که قضاوت پیرامون تأثیر متغیرهای سنجش شده اولیه بر مقیاس یا متغیر باشند. بنابرای  مشاهده میمحیطی می

های که از طریق مد ها، تا اندازه ب یار زیادی متفاوت با هنگامی است های خام آنواب ته اصلی مورد مطالعه بر اساس نمره

ها در سنجش دار آنگیری از ای  مقادیر حذف شده باشد و به عالوه تأثیر معنیگیری مناسب و معتبر خطاهای اندازهاندازه

قبو  )مبتنی بر ساختار واریانس و کوواریانس( تأیید شده های ساختاری معتبر و قابل سازیمتغیر واب ته پنهان در مد 

باشد. به طور کلی نتایج فوق حاکی از نقش و تأثیر ابعاد زیباشناختی و فرمی، معنایی و ادراکی در مقای ه با ابعاد عملکردی 

است که که بنا به  محیطی بر ارزیابی جامعه گردشگران از کیفیت محیطی است. ای  در حالیو مدیریتی و همچنی  زی ت 

 (.3محیطی بیشتر از بقیه ابعاد است )شکل  گیری، اعتبار درونی مقیاس مربوط به بعد زی تهای اندازهنتایج حاصل از مد 

شده بر مقیاس کلی ارزیابی گردشگران از  توان گفت که تأثیرات غیرم تقیم و نهایی متغیرهای مشاهدهبنابرای  می

گیری شده باشد، ناشی از ماهیت خود ای  های اندازهکه تحت تأثیر اعتبار درونی زیرمقیاسمحیطی بیش از آن کیفیت

های گردشگرپذیر و به ویژه محیطی دارند. به همی  جهت امروزه برای مکان متغیرها و نقشی است که در ارزیابی از کیفیت

-فیت از ارزش و اهمیت ب یار باالیی برخوردار میشهر اصفهان، محیط با کیشهرهای با قابلیت گردشگری مانند کالنکالن

 باشد. 
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
یابد؛ چرا که های تفریحی و گردشگری روز به روز افزایش میبا توسعه زندگی شهری و شهرنشینی، اهمیت فعالیت

های با کیفیت را ها به محیطان انهای آلوده و صنعتی جهت تفریح و آرامش روحی، نیاز کننده محیطفرار از شرایط خ ته

ها، درگیر ایجاد های اقتصادی و شغلی و رفاه مادی برای ان انهای شهری با فراهم ساخت  زمینهافزایش داده است. محیط

های با قابلیت باشند. به همی  جهت امروزه مکانفضاهای با کیفیت و مناسب برای زندگی و گذران اوقات ساکنی  می

باشند در توسعه پایدار از اهمیت باالیی شهرهای گردشگرپذیر، که دارای محیط با کیفیت میه ویژه کالنگردشگری ب

های پیش آمده و موفقیت در بازار رقابتی برای گیری از فرصتباشند. در ای  راستا مناطق شهری نیز برای بهرهبرخوردار می

مناسب از نظر ابعاد مختلف بصری، معنایی، کارکردی، طبیعی،  هایی با شرایط و کیفیتجذگ گردشگران به دنبا  محیط

-باشد که گردشگران عمدتاً گرایش به محیطدهنده ای  نکته میباشند. تجارگ تحقیقاتی نیز نشانمحیطی و ... می زی ت
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ر چنی  های مختلف دارای کیفیت محیطی مناسبی بوده و معموال رضایتمندی گردشگران دهایی دارند که در زمینه

 باشد. مقصدهایی باال می

های کیفیت محیطی بر توسعه ای مقطعی در رابطه ارزیابی میزان اهمیت مؤلفهدر پژوهش حاضر نیز که حاصل مطالعه

-شهر اصفهان است، مبنای کار بر طراحی پرسشنامه و جمعگردشگری مناطق شهری از دیدگاه گردشگران در سطح کالن

ها، مقاالت و خود گردشگران بوده است. بر ای  مبنا متغیرهای سنجیده از طریق مراجعه به کتاگ های مورد نیازآوری داده

-محیطی و زیباشناختی و فرمی دستهشده در چهار گروه عمده ارزیابی از عملکردی و فعالیتی، معنایی و ادراکی، زی ت 

های تحلیل عاملی ی کیفیت محیطی به کمک مد های ارزیابها به عنوان مؤلفهبندی شدند و سنجش اعتبار ای  مقیاس

( صورت گرفت. چگونگی و میزان تأثیر ای  SEM( و از طریق رویکرد آماری مدل ازی معدالت ساختاری )CFAتأییدی )

 محیطی به عنوان متغیر واب ته ها با ارزیابی کلی از کیفیتها و رابطه بی  آندهنده آنچهار مؤلفه و نیز متغیرهای تشکیل

که اصلی تحقیق به کمک یک مد  ساختاری تحلیل عاملی تأییدی پنج عاملی مرتبه دوم تجزیه و تحلیل شد. افزون بر ای 

محیطی از دید جامعه گردشگران در  های خام حاکی از شرایط ن بتاً خوگ کیفیتتوصیف آماری متغیرهای اولیه و داده

سازی معادالت ساختاری، گیری در رویکرد مد اثرهای خطاهای اندازههمه ابعاد بوده است، نتایج نهایی حاصل از حذف 

محیطی، زیباشناختی و فرمی، معنایی  بیانگر تأثیرپذیری ارزیابی جامعه گردشگران از کیفیت محیطی به ترتیب ابعاد زی ت

 و ادراکی و عملکردی و فعالیتی است. 

های کیفیت محیطی، ابعاد زی ت محیطی دارای   مؤلفهشهر اصفهان از بیبنابرای  از دیدگاه گردشگران کالن

واسطه عدم شهر اصفهان به اند. در ای  شرایط افزایش نارضایتی گردشگران از کیفیت محیطی کالنبیشتری  اهمیت بوده

ا شهر را بخصوص در انتخاگ مجدد آن برای م افرت بتواند ای  کالنهای کیفیت محیطی میارتقای وضع موجود مؤلفه

 گردد.مشکالت زیادی مواجه سازد. در ای  رابطه چند راهکار عملیاتی به منظور بهبود کلی کیفیت محیطی شهر ارائه می

 های حمل و نقل سبز در مناطق شهری با تراکم باالاستفاده از پروژه -

 الکترونیکی و چاپی هایرسانه طریق از فرهنگ گردشگرپذیری ترویج -

 های مدیریت پ ماندرسانی سی تمتقویت و به روز  -

 های م تقیم خارجی در جهت افزایش کیفیت محیطیگذاریدهی سرمایهجهت -

 های سازگار با محیطاستفاده از فناوری -

 های کالن اقتصادی و فرهنگی در راستای تقویت کیفیت محیطی و جذگ گردشگردهی سیاستجهت -

 دپذیر در بخش گردشگریتاکید بر استفاده از منابع انرژی تجدی -

 های اقتصاد کم کرب تدوی  و اجرای سیاست -

 کنند.ها را تولید میو آلودگی ها و خدماتی که بیشتری  زبالهتخصیص مالیات بیشتر به فعالیت -

 

 منابع و مأخذ
 .20-1، 20(. دگراندیشی پیرامون گردشگری )ایرانگردی و جهانگردی(. مطالعات مدیریت، 1322باهر، ح ی . ) -

-(. شناخت و ارزیابی کیفیت محیط شهری در بافت میانی شهرها )نمونه موردی: شهر شریراز(. پایران  1382نژاد، دهقان. )بهرامی -

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز، گروه شهرسازی.

پایان نامۀ کارشناسی ارشرد. دانشرگاه    های استان آذربایجان شرقی.ریزی توسعۀ پایدار شهرستان(. برنامه1381بابان ب، رسو . ) -

 ریزی شهری.گروه جغرافیا و برنامه ،ریزیبرنامه و جغرافیایی علوم اصفهان، دانشکدۀ



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار
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(. گردشگری )ماهیت و مفاهیم(. تهرران: انتشرارات وزارت م رک  و ارشراد     1385پاپلی یزدی، محمد ح ی  و سقایی، مهدی. ) -

 اسالمی.

 های شهر و پیرامون. تهران: انتشارات سمت.(. نظریه1382سناجردی، ح ی . )رجبیپاپلی یزدی، محمد ح ی  و  -
(. بررسی عوامل موثر در پایداری گردشگری با تاکید بر به ازی 1310تقوایی، م عود؛ غالمی بیمرغ، یونس و موسوی، سیدعلی. ) -

 (.30) 10ریزی، های شهری. جغرافیا و برنامهو احیای بافت

(. تاثیر فضاهای شهری بر ارتقای کیفیت محیط برا تاکیرد برر نقرش م راجد. مقالره       1381اکبر و معروفی، سکینه. )یتقوایی، عل -

 المللی م اجد.المللی تهران. همایش بی های بی برگزیده همایش

اجتمراعی شرهروندان    (. ارزیابی تاثیر کیفیت محیط شهری برر روابرط  1311اکبر؛ معروفی، سکینه و پهلوان، سمیه. )تقوایی، علی -

 .53-33(، 1) 3)مورد مطالعه: محله آبکوه شهر مشهد(. نقش جهان، 

ها در محیط ان ان ساخت. ترجمه منوچهر طبیبیان و شهرزاد فریادی. تهران: (. آفرینش محالت و مکان1380چپ م ، دیوید. ) -

 دانشگاه تهران.

(. بررسی متغیرهای فرعی موثر بر رضایتمندی شرهروندان از کیفیرت   1381نژاد، علی؛ رفیعیان، مجتبی و زمانی، ح ی . )حاجی -

 . 82-03(، 12) 8محیط شهری )مطالعه موردی: مقای ه بافت قدیم و جدید شهر شیراز(. جغرافیا و توسعه، 

یرا و  (. سنجش کیفیت زندگی در نواحی شرهری. جغراف 1381الح ینی، احمد؛ منصوریان، ح ی  و ستاری، محمدح ی . )خادم -

 .00-35(، 3) 1مطالعات محیطی، 

(. درآمدی بر بازسازی پس از سانحه و الزامات ارتقای کیفیت محیط 1380اکبر و مالحت، اورنگ. )رفیعیان، مجتبی؛ تقوایی، علی -
 .31-20، سومی  کنفرانس بی  المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبهسکونتی. 

-(. سنجش میزان رضایتمندی سکونتی ساکنان محله نواگ. پژوهش1380زاده، زهرا. )ی و ع کریرفیعیان، مجتبی؛ ع کری، عل -

 .02-53، 02های جغرافیای ان انی، 

 3(. بررسی تاثیر گرافیک محیطی بر افزایش توسعه گردشگری شهری. هنرهای کاربردی، 1313رحمانی، نجیبه و شادرخ، سارا. ) -

(2 ،)55-00. 

 (. نظم شهری: درآمدی بر شهرها، فرهنگ و قدرت. ترجمه اسماعیل چاوشی، تهران: دانشگاه خوارزمی.1382شورت، جان. )رنه -

نامه دوره کارشناسری ارشرد، دانشرگاه تربیرت     (. ارزیابی عملکرد اماک  مذهبی در توسعه روستایی. پایان1381رحمانی، خلیل. ) -

 مدرس، دانشکده علوم ان انی، گروه جغرافیا.

 .اصفهان اطالعات، و آمار دفتر ریزی،برنامه معاونت اصفهان. استانداری (.1315اصفهان. ) استان آماری هسالنام -

 ریزی استان اصفهان. سازمان برنامه و بودجه کشور.(. سازمان مدیریت و برنامه1312سالنامه آماری استان اصفهان. ) -

 .23/5/13، مورخ 300/22321شماره (. مصوبه 1313شورای عالی معماری و شهرسازی ایران. ) -

 (. با شهر و منطقه در ایران. تهران: دانشگاه علم و صنعت.1380شیعه، اسماعیل. ) -

 (. فرهنگ فارسی عمید. تهران: راه رشد.1381عمید، ح  . ) -
هرای  و ضرورت هم سویی برنامره های ارسباران (. لزوم نگاه ویژه به گردشگری و صنعت توری م در شهرستان1381فرید، یداهلل ) -

 .23-1(، 8) 2. فضای جغرافیایی، جغرافیای گردشگریآموزشی جغرافیا با مبانی 

بررسی کیفیرت مبرادی ورودی شرهرهای گردشرگری برا تاکیرد برر جامعره         (. 1310قدمی، مصطفی؛ غالمیان آقامحلی، طاهره. ) -

 . 133-121(، 3) 3های نو در جغرافیای ان انی، گردشگران شهر بابل ر. نگرش

 .05-38(، 32) 11ازنده کیفیت طراحی شهری. صفه، های س(. مؤلفه1380گلکار، کوروش. ) -

 (. سیمای شهر. ترجمه منوچهر مزینی. تهران: دانشگاه تهران.1323لینچ، کوی . ) -

هرای شرهری   های کیفیت محیطی بر الگوهرای رفتراری در پرارک   (. ارزیابی تاثیر مؤلفه1313لطیفی، امی  و سجادزاده، ح  . ) -

 .18-3(، 11) 3همدان(. مطالعات شهری، )مطالعه موردی: پارک مردم 

http://ensani.ir/fa/article/216830/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/216830/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
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 شناسی محیطی تا رفاه اجتماعی. تهران: هله / طحان.(. طراحی شهری از روان1388نژاد، هادی و صادقی، علیرضا. )محمودی -

دار (. ارزیابی کیفیت محیط بی  محالت برخرور 1313طلب، مح  ؛ بیوکی، جال  و ابراهیمی، عماد. )مشکینی، ابوالفضل؛ حاصل -

شرهرداری مشرهد(.    2ای بی  محالت فرامررز و نروده )منطقره    و آنتروپی( مطالعه مقای ه TOPSISو کمتر برخوردار با روش تلفیقی 

 های شهر اسالمی، مشهد، شورای اسالمی شهر مشهد.ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مؤلفهششمی  کنفرانس ملی برنامه

 .113-13(، 3) 10 تحقیقات جغرافیایی،. هامفاهیم و دیدگاه توسعه پایدار شهری:. (1380). کاظمی، سیدمهدیموسی -

 .25ریزی توسعه پایدار گردشگری. ساخت و ساز، ای: فرآیند برنامهریزی منطقه(. گردشگری و برنامه1388معصومی، م عود. ) -

 .151-121(، 33) 11ران. مجلس و پژوهش، (. مبانی و راهکارهای توسعه گردشگری شهری در ای1383مهدیزاده، جواد. ) -

دانشرکده علروم   نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشرتی،  (. مدیریت توری م شهری تنکاب . پایان1383مالیی توانی، علی. ) -

 .گروه جغرافیا ،زمی 

سربز )سرازمان حفاظرت محریط      انداز جهان سوم، تهران: انتشرارات دایرره  (. توسعه و توسعه پایدار: چشم1383نصیری، ح ی  ) -

 زی ت(، چاپ دوم.

(. نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی کالن شرهرها. اقتصراد   1381نوربخش، سیدمرتضی و اکبرپور سراسکانرود، محمد. ) -

 .33-21، 1گردشگری شهری، 
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