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ارزیابي اثرات شاخصهای گردشگری فرهنگي در توسعه
نمونه موردی شهرستان خواف
نصراله باعقیده رودی؛ دانشجوی دکتری ،گروه جغرافيا ،مجتمع علوم انساني ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ،مشهد ،ايران
کتایون علیزاده؛ استاديار ،گروه جغرافيا ،مجتمع علوم انساني ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ،مشهد ،ايران
حمید جعفری؛ استاديار ،گروه جغرافيا ،مجتمع علوم انساني ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ،مشهد ،ايران
چکیده
توجه به گردشگری فرهنگي در سرتا سر جهان در سالهای اخير رو به رشد بوده است که اين خود ناشي از رونقگرفتن توجه به ميراث
فرهنگي ،رشد و توسعه سفرهای ملي و بين المللي ميباشد و از طرف ديگر شناسايي ظرفيتهای گردشگری داخلي و به خصوص
گردشگری فرهنگي به عنوان يك محرک اقتصادی با حفظ فرهنگ محلي کمك زيادی به توسعه گردشگری فرهنگي نموده است .در
ايران امکان توسعه ی گردشگری فرهنگي به ويژه در شهرستانهايي مثل خواف به دليل وجود خرده فرهنگهای متعدد ،آثار فرهنگي و
هنری غني و اصالت صنايع دستي وجود دارد .هدف اصلي اين پژوهش ،ارزيابي شاخصهای گردشگری فرهنگي در توسعه شهرستان
خواف ميباشد .اين پژوهش با روش توصيفي تحليلي انجام شده است .برای جمعآوری دادهها از روش ميداني -کتابخانهای استفاده شده
است .جامعه آماری تحقيق ،گردشگران شهرستان خواف ميباشند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  190نفر در نظر گرفته شد .و به
صورت تصادفي پرسشنامه بين آنها توزيع گرديد .دادههای اين تحقيق با استفاده از نرم افزار  SPSSو  Amosتجزيه و تحليل شدهاند.
يافتههای تحقيق نشان مي دهد که همه شاخص های گردشگری فرهنگي از ديد گردشگران در شهرستان خواف به غير از شاخص دسترسي
به شهرستان و خدمات دهي به گردشگران مطلوب هستند ،بنابراين برای توسعه گردشگری فرهنگي نيازمند توسعه زير ساختهای دسترسي
در اين شهرستان ميباشيم
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مقدمه
گردشگری اساسأ به معنای مسافرت از يك مبدأ به يك مقصد ،به منظور سياحت يا تجارت است و فرايندهای مبادله فرهنگي،
اقتصادی و اجتماعي را نيز در برميگيرد (يعقوبزاده و ديگران .)98: 1391 ،فعاليت گردشگری امروزه به عنوان يکي از مهم
ترين و پوياترين فعاليتها در جهان مطرح است .درتمامي عرصهها ،چه در سطﺢ جهاني ،ملي و منطقهای مورد توجه برنامه ريزان
دولتي و شرکتهای خصوصي قرار گرفته است (حاجينژاد و ديگران .)30 :1392 ،از سوی ديگر ،بايد توجه داشت که با توجه
به توسعه زيرساخت های اقتصادی ،بهداشتي ،امنيتي و ارتباطي در قرن بيست و يکم ،گردشگری به يك واقعيت اجتناب ناپذير
تبديل شده است (رنجبريان و ديگران .)5 :1393 ،طبق آمار در سه دهﺔ اخير ،صنعت گردشـگری در سـطﺢ جهاني ،رشد
چشمگيری داشته است .اين صنعت با ايجاد اشتغال برای بـيش از  200ميليـون نفر حدود  12درصد از کل اقتصاد جهاني را به
خود اختصاص داده است و نقش مهمي در اقتصاد کشورها ايفا ميکند (جعفرصالحي و ديگران .)1391 ،از آنجايي که حوزههای
گردشگری در مقاصد مختلف دنيا با توجه به ظرفيت و پتانسيلهای آن کشورها متفاوت است؛ در نتيجه رونق اين حوزهها به
زيرساخت ها و امکانات خاص خود نياز دارد و به عبارتي ديگر توسعه يا عدم توسعه اشکال متفاوت گردشگری در يك جامعه
مرهون ويژگيهای زيادی از جمله شرايط آب و هوايي ،جاذبهها ،سهولت ورود گردشگران ،امنيت ،زيرساختهايي مانند حمل
و نقل ،اقامتگاهها و غيره است (حاجي نژاد و ديگران .) 31 :1395 ،خالقيت نقطه اتصال اقتصاد و فرهنگ بومي ميباشد و راه
نجات اين فرهنگ از ن ابودی است ،به همين خاطر است که خالقيت در گردشگری نيز وارد شده است ،عالوه بر اين ،به دليل
افزايش کلي ميزان اوقات فراغت و درآمد قابل تصرف و همچنين کاهش نسبي در هزينههای سفر ،مردم بيشتری در حال حاضر
اين فرصت را دارند تا به بهبود تعامالت فکریشان هنگامي که در مسافرت هستند بپردازند ( )Ttan et al , 2014: 250سرآغاز دهه
 1990نشانگر يك دوره تحول و تغييرات گردشگری فرهنگي است که بر خالف اينکه به سمت ارباب رجوعها و مشتريان نخبه
تمايل داشت فرصت جديدی را برای توسعه در گردش به سمت بازار انبوه پيدا کرد .توريسم فرهنگي به خودی خود به يك نوع
پديده تثبيت شده تبديل شده است و به ميزان قابل مالحظهای هدف تحقيقات دانشگاهي اين روزها بوده است.
( )Ivanovic,2008:25& Smith,2003:137گردشگری فرهنگي به عنوان شکلي انتخابي از گردشگری ،در ابتدا پاسخي به
گردشگری انبوه بود .در حال حاضر ،گردشگری فرهنگي منطقه بسيار وسيعي را پوشش ميدهد (.)Zadel&Bogdan,2013:58
سازمان جهاني گردشگری سازمان ملل متحد در سال  1985گردشگری فرهنگي را به اين صورت تعريف کرد " :سفر با انگيزه
فرهنگي ،مانند مطالعه ،تئاتر ،تورهای فرهنگي ،سفر به جشنوارهها و رويدادهای فرهنگي ،بازديد بناها و مکانهای تاريخي ،سفر
به منظور کشف طبيعت ،فرهنگ عامه و يا هنر و زيارت" ( .)Tomljenovic,2006:35عالوه بر اين ،تحقيقي که توسط سازمان
جهاني گردشگری انجام شد نشان داد که گردشگری فرهنگي تا  % 40سفرهای گردشگری جهان را پوشش ميدهد
( ،)Paulina & Meleddu ،Brida,2013:98گردشگری فرهنگي يك مفهوم مرکب است .گردشگری فرهنگي يك ايدهآل چند
جانبه است .در واقع تعريف گردشگری فرهنگي يك کار پيچيده است زيرا تعاريف مختلفي در مورد گردشگری فرهنگي وجود
دارد زيرا انگيزه ها و عاليق گردشگران فرهنگي متفاوت است .بخش اداره کننده سايتها و ميراثهای فرهنگي محافظت شده
آمريکايي ( )ICOMOSکه شورای بينالمللي ابنيه و محوطهها سازماني برای نگهداری و پاسداری از اماکن ميراث فرهنگي در
سراسر جهان است ،مشاهده کرد که "گردشگری فرهنگي به صورت يك نام به معني بسياری از چيزها برای بسياری از مردم با
نقاط قوت و ضعف گردشگری است" ( )USICOMOS,1996:61ظرفيتهای موجود در شهرستان خواف که دارای ثروت عظيم
ميراث تاريخي و فرهنگي ،آداب و سنن بي نظير ميباشد ،ظرفيتي که با بهرهگيری از آن ميتوان عالقهمندان به گردشگری خالق
را به اين منطقه کشاند و زمينههای توسعﺔ پايدار شهری را فراهم کرد ،ضرورتي اجتنابناپذير ميباشد .عالوه بر اين تالش در
96

فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي  /سال يازدهم  /شماره چهل و يك  /بهار  /1401ص106-95 .

جهت ارتقاء علمي درباره موضوع مورد مطالعه با توجه به مطالعات محدود انجام شده در کشور ،پيروی از رويکرد نظری خاص،
پي بردن به ابعاد مختلف موضوع و ارائه تحليلهای علمي از آن و راه حلهای مناسب ،گسترش و ترويج مفهوم گردشگری
خالق در صنعت گردشگری کشور و همچنين نيازهای مديران و مسئوالن و استان در ارتباط با موضوع تحقيق ،از جمله ساير
ضرورتهای انجام اين پژوهش ميباشد.
مباني نظری.
از نظر واژه شناسي ،توريسم واژه ای است فرانسوی که از واژه تور گرفته شده است که به معنای چرخش ،پيمودن ،طي کردن،
سير کردن و گردش نمودن مي باشد .اصطالح توريسم نيز برای اولين بار در بين فرانسويان متداول گشت (اصغری سراسکانرود و
ديگران .)102 :1392 ،در مطالعات اخير مديريت شهری ،گردشگری به عنوان يکي از خالقترين صنايعي شناخته ميشود که نه
تنها منجر به جذب گردشگران ميشود بلکه سبب افزايش توسعه اقتصادی ميشود (رحيمي و ديگران .)99 :1395 ،پديده گردشگری
امروزه گستره جهاني يافته و از رشد شتاباني برخوردار بوده است .آمارهای ارائه شده توسط سازمان جهاني ،حاکي از تأييد اين
رشد ميباشد (رضواني و ديگران .)31 :1392 ،گردشگری شامل فعاليتهای افراد در سفر و اقامت در مکانهای خارج از محيط
معمول خود برای بيش از يکسال ،برای اوقات فراغت ،کسب و کار و اهداف ديگر است (قاسمي و ديگران .)171 :1394 ،در
جهان امروز صنعت گردشگری به سمت تعطيالت هدفمند و مسافرتي که نيازهای استراحتي و ذهني را با هم داشته باشد ،حرکت
مي نمايد و گردشگری فرهنگي ،قومي ،هنری ،طبيعت گرا اشکال جديد تمايالت گردشگران در جهان است (ابوالحسني و
ديگران .) 145 :1391 ،اين صنعت از طريق ترکيب همزمان منابع داخلي و خارجي ،منافع اجتماعي ،اقتصادی ،زيست محيطي و
فرهنگي زيادی را برای فضاهای جغرافيايي به همراه دارد (خاوريان گرمسير و ديگران .)45 :1392 ،صنعت گردشگری ،پديده
دهه های پاياني قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يکم است .امروزه گردشگری ،جايگاه ويژهای داشته و دارای پيامدهای مثبت
اقتصادی ،فرهنگي-اجتماعي ،سياسي و زيستمحيطي زيادی است به طوری که بعد از صنايع نفت و خودروسازی به عنوان سومين
صنعت بزرگ دنيا شناخته ميشود (حاجي نژاد و ديگران .)31 :1395 ،صنعت گردشگری عبارت است از مجموعه و منظومهای
متشکل از گردشگر ،عرضهکنندگان کاال و خدمات ،دولت و جامعه ميزبان که با يکديگر در تعامل و ارتباط بوده و هدف جذب
و جلب توريسم را دنبال ميکنند (مرادی مسيحي و ديگران .)106: 1393 ،در حال حاضر صنعت گردشگری جايگاه خاصي در
اقتصاد کشورها پيدا کرده و نقش فعال و مؤثری در ارتقاء ساختار اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي به خصوص در کشورهای رو به
توسعه ايفا ميکند (زرافشاني و ديگران .)125 :1392 ،صنعت گردشگری جهاني به سرعت در حال رشد است و به ايجاد شغل
کمك ميکند (لي 1و ديگران .)2015 ،به نظر مي رسد که گردشگری يك فرايند است که متضمن حرکت و جابجايي در زمان
محدود و مشخص است و هدف از آن گذران اوقات فراغت و سرگرمي و بعضاً کسب آگاهي برای گردشگر و کسب منافع
اقتصادی برای ارائه دهندگان خدمات گردشگری (کشور ميزبان) ميباشد (ويسي و ديگران .)143 :1393 ،گردشگری فرهنگي
به عنوان شکلي از مصرف فرهنگي موضوع مهمي برای مطالعات جامعهشناسي در اين زمينه بوده است .بخش عمدهای از اين
تحقيق درصدد افزايش درک مخاطبان گردشگری فرهنگي و به ويژه تنوع و طبقه بندی در گردشگری فرهنگي است .مباحثات
اوليه در مورد گردشگری فرهنگي همچنين باعث ايجاد تقسيم گردشگران فرهنگي به گردشگران "عمومي" و "خاص" شد.

1. Lee
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که اولي با فرهنگ مصرفي به عنوان بخشي از يك تجربه تعطيالت عمومي و دومي سفر هدفمند برای مشارکت در برخي از
مراسمات فرهنگي مقصد ( ).Richards, 1996:265اين دوگانگي ساده بعداً برای پوشش دادن انواع مختلف گردشگران فرهنگي،
بر اساس ويژگيهايي از قبيل شور و هدفمندی انگيزه فرهنگي ( ،)Du Cros and McKercher ,2014:15بازديد از جاذبهها و
رويدادها ( )Pulido-Fern_andez & S_anchez-Rivero, 2010:115يا ميزان ترکيب رفتار همه چيز دوست و دارای سليقههای
گوناگون در رفتار گردشگری فرهنگي افزايش يافته است ( .)Barbieri & Mahoney, 2010:415بيشتر چنين مطالعاتي برای
شناسايي گروهها يا بخشهای خاصي در مخاطبان گردشگری فرهنگي طراحي شدهاند که ممکن است به انواع خاصي از
تجربيات فرهنگي جذب شوند .لمبرت يك مطالعه کيفي در مورد "نگاهها و ديدگاههای مختلف" در مورد گردشگری فرهنگي
انجام داد و نشان داد که گردشگراني که از موزههای هنری بازديد ميکنند ،به روشهای مختلفي اين آثار را درک ميکنند و از
انواع مختلفي از فيلترهای ادراکي برای تأثيرگذاری نگاه و ديدگاه خود استفاده ميکنند .اين نشانگر ماهيت نسبتاً پيچيده
مشارکت در گردشگری فرهنگي است که مسلماً برای درک چنين پيچيدگي به رويکردهای چند رشتهای يا تخصصي و چند
بعدی نياز است ( .) Stylianou-Lambert ,2011:410برای مثال ،ريچارد و وندر ارک از تجزيه و تحليل ارتباطات و تشابهات
مختلف برای شناسايي ابعاد مصرف فرهنگي در گردشگری فرهنگي استفاده کردند (.)Richards and van der Ark, 2013:14
اين نشان ميدهد که نوع تعط يالت و مجموعه جاذبه تأثير بسزايي در نوع فرهنگ مصرفي دارد ،که نشان دهنده تأثير مهم زمينه
طبيعي و کالبدی بر رفتار گردشگری فرهنگي است .اين حالت همگام با تحقيقات اخير در زمينه جاذبههای توريستي است
( ) Falk,2011:435که استدالل مي شود که تجربه بازديدکنندگان از طريق ترکيبي از عوامل مرتبط با بازديد کننده و شرايط به
دست مي آيد .اين دو همچنين اظهار داشتند که گردشگران فرهنگي ممکن است يك "حرفه مسافرتي" را توسعه دهند ،زيرا
بازديد کنندگان جوان تمايل بيشتری به استفاده از هنر معاصر ،خالقيت و معماری مدرن دارند ،در حالي که بازديد کنندگان مسن
بيشتر در بناهای سنتي و موزهها رايجتر هستند .ارتباط بين ميراث فرهنگي و گردشگری ميتواند به تعدادی از خدمات
گردشگری که در بسياری از فرآيندها شرکت مي کنند بستگي داشته باشد تا اين ميراث را به حداکثر برسانند که با توجه به
تصميمات مختلفي که گردشگران با توجه به آن انتخاب ميکنند و چگونگي لذت بردن از اين ميراث ،خدمات گردشگری
متفاوت هستند .تصميمات آنها قبل از بازديد از يك مقصد ،از طريق سيستمهای اطالعات ،رزرو و خريد انجام ميشود.
مقصدها نيز نياز دارند تا در طي بازديد گردشگران از طريق خدمات مناسب به گردشگران ،تجربهای به ياد ماندني را برای آنها
رقم بزنند تا از اين طريق باعث شوند که در دفعات بعدی بازديد ،آنها اين منطقه را برای ديدن در نظر بگيرند .رشد روز افزون
صنعت گردشگری يك منطقه به مطلوب بودن و جذاب بودن ميراث فرهنگي ملموس و ناملموس آن منطقه بستگي دارد ،چون
اکثر بازديد کنندگان فرهنگي برای رفتن به يك منطقه ابتدا فرهنگ و آثار فرهنگي آن منطقه را بررسي ميکنند و در بين مناطق
مختلف ،منطقهای را که آثار فرهنگي جذابي دارد برای سفر انتخاب ميکنند.
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جدول ( :)1جدول پيشينه تحقيق
شماره

نويسنده(سال)
ليو (،)2006

ريچاردز
(:)2011

عنوان

نتایج

بررسي تجربه مالزی در

هدف از پژوهش توسعهی متوازن منطقهای ،ظرفيتسازی محلي و کاهش نابرابری نژادی-سياسي است

توسعهی گردشگری

که در دو دهه ی اخير با ايجاد منابع درآمدی و اشتغال غير کشاورزی و جلب نظر سرمايهگذاران خرد و

روستايي

توسعهی زيرساختهای گردشگری در مناطق روستايي نمود يافته است.
در اين پژوهش ،به عامالن خالقيت در گردشگری از هر دو لحاظ توليد و مصرف ،استراتژیهای مداخالنه

خالقيت و گردشگری

در حال تحول ،توسعﺔ شيوههای خالق در گردشگری و افزايش گردشگری خالق به عنوان يك رشتﺔ
مجزا از توسعﺔ گردشگری ،ميپردازد.
به ارائﺔ يك مدل از تجربه خالق در گردشگری خالق از ديدگاه گردشگران ميپردازند .ايشان معتقدند،

تان و همکارانش

تجربﺔ خالق در

(:)2012

گردشگری خالق

گردشگران ميتوانند تجربﺔ خالق خود را از طريق جستجوی چيزی که از طيف وسيعي از تجربيات
گردشگری خالق موجود ميخواهند ،به حداکثر برسانند .عالوه بر اين ،شاغلين صنعت گردشگری نيز نياز
به اين دارند تا در مورد عناصر کليدی که ميتوانند سطﺢ خالقيت در روند تجربه خالق را افزايش دهند،
نيز بيشتر بدانند.

ريچاردز و
مارکوز (:)2012

تان و همکارانش
(:)2014

لي و لي ()2015

معتقدند که گردشگری خالق اغلب به عنوان شکل و يا فرمتي از گردشگری فرهنگي ديده ميشود.
گردشگری خالق

همچنين بيان مي کنند مهم است که مفهوم گردشگری خالق را بهتر شناخت تا ارزيابي موثری از موقعيت
نظری و اهميت عملي آن ارائه نمود.

طبقه بندی انواع
گردشگران خالق در
گردشگری خالق

ضمن مطالعﺔ تفاوت ميان گروههای مختلف گردشگران خالق ،عوامل تعاملي که برای هر گروه از
گردشگران خالق مهم هستند را نيز مطالعه ميکنند و معتقدند که شناخت بهتر انواع گردشگران خالق و
برداشتشان از تجربه خالق از طريق بررسي ترکيب تجارب به عنوان يك کل و نه فقط تجارب فردی،
ميباشد.

اولويتبندی استراتژیها

ضمن تشريﺢ سياستهای مختلف کشور کره در زمينﺔ گردشگری ،به اولويت بندی سياستها و همچنين

و سياستهای گردشگری

عوامل مؤثر بر آنها برای يك مدت طوالني ميپردازد و معتقدند با استفاده از روشهای تصميم گيری

خالق

چند معياره مانند  ،AHPميتوان مشکل اولويتبندی سياستها برای گردشگری خالق را حل کرد.

تحول سازماني ،ساختار
زيونگ چن و

سيستماتيك و

همکاران

توانمندسازی انجمن

()2017

گردشگری روستای
لنگدمئو

گردشگری در روستای لنگدمئو نمونه گردشگری روستای قومي در چين است .در اين منطقه عمليات
گردشگری و سازمان آن مشخصاً بر مبنای هدايت جامعه و مشارکت عمومي است .در اين مطالعه پيشبيني
شده است که تکامل و تقويت مهارتهای سازماني و سيستماتيك جامعه لنگدمئو برای توسعه گردشگری،
موفقيت اقتصادی ،اجتماعي و سياسي جامعه محلي ضرورت دارد .اين موفقيت پس از آن ميتواند از
توانمند سازی بيشتر جامعه حمايت کند .همچنين اين مدل ميتواند به عنوان الگويي برای توسعه در سراسر
چين مورد استفاده قرار گيرد.

روش تحقیق
روش بررسي در تحقيق حاضر توصيفي_ تحليلي و پيمايشي است .مباني نظری تحقيق با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانهای
جمعآوری شده است .ابزار اصلي اين پژوهش ،پرسشنامهای با  30گويه است که روايي صوری بوده است ،گوبهها و شاخص
های مورد بررسي اين پژوهش منطبق با دو پژوهش (سقايي و جوانبخت()52 ،1391 ،کديور و سقايي )113 :1386 ،و پايايي آن
با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ميزان  0/922به تأييد رسيده است .نتايج آزمون مذکور به تفکيك هر کدام از عوامل در
جدول شماره ( )2ارائه شده است .جهت تحليل دادهها نرمافزارهای  SPSSو  Amosمورد استفاده قرار گرفتهاند .حجم نمونه با
استفاده از فرمول کوکران جامعه نا معلوم ميباشد که تعداد  190نفر محاسبه شد پرسشنامهها به صورت تصادفي در سطﺢ
شهرستان خواف توزيع گرديد .الزم به ذکر است جامعه آماری تحقيق کليه گردشگران شهرستان خواف ميباشد.
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جدول ( :)2آلفای کرونباخ محاسبه شده برای گويههای تحقيق
عامل
جاذبه
مهمان نوازی
هماهنگي
دسترسي
خدمات دهي

آزمون پايايي
نماگر
6
6
5
8
6

آلفای کرونباخ
0/739
0/833
0/780
0/777
0/702

بر اساس پژوهشهای صورت گرفته ،مباني نظری تحقيق و نظرسنجي از کارشناسان پرسشنامهای با  30گويه طراحي گرديد.
نماگرهای مورد بررسي عبارتند از 4 :سوال عمومي 6 ،سوال مربوط به بررسي شاخص جاذبه 6 ،نماگر مربوط به بررسي شاخص
مهمانوازی 5 ،نماگر برای بررسي شاخص هماهنگي 8 ،نماگر برای بررسي شاخص دسترسي 6 ،نماگر برای بررسي شاخص
خدمات دهي مورد استفاده قرار گرفتهاند .مدل مفهومي تحقيق در شکل شماره ( )1نشان داده شده است.

جاذبه های فرهنگی
ويژگی های اخالقی جامعه میزبان
هماهنگی بین سازمانی

شاخص گردشگری
فرهنگی

دسترسی
خدمات
شکل ( :)1مدل مفهومي پژوهش

محدوده مورد مطالعه
شهرستان خواف در  250کيلومتری جنوب غربي مشهد مرکز استان خراسان رضوی ايران و جنوبيترين شهرستان خراسان
رضوی ميباشد .گستردگي اين شهرستان در بين59درجه و 21دقيقه تا  60درجه و  56دقيقه طول و 33درجه و 53دقيقه تا
34درجه و 57دقيقه عرض جغرافيايي ميباشد .وسعت شهرستان  9796/79کيلومتر مربع بوده که  8/42در صد از مساحت استان
را دارا ميباشد و مرکز آن شهرخواف است که در  60درجه و 8دقيقه طول و  34درجه و  36دقيقه عرض جغرافيايي و ارتفاع
 970متر از سطﺢ دريا قرار گرفته است (فرمانداری شهرستان خواف ،آرشيو .)25 :1397،شهرستان مرزی خواف با مساحتي
حدود  9797کيلومتر مربع از شمال به شهرستان رشتخوار ،از شرق به افغانستان و شهرستان تايباد ،از جنوب به قاين و از غرب به
شهرستانهای گنابادو تربت حيدريه و محدود ميگردد .مرکز اين شهرستان شهر خواف است .بر اساس آخرين تقسيمات کشوری
شهرستان خواف دارای  5شهر به نام خواف ،سنگان ،سالمي ،قاسمآباد و نشتيفان ميباشد .اين شهرستان همچنين دارای  4بخش
و  8دهستان است (آمارنامه استان .)12 :1395: ،شهرستان خواف دارای آب و هوای خشك و بياباني با زمستانهای نسبتاَ سرد و
کم بارش و تابستانهای گرم و خشك مي باشد .بارندگي در اين شهر به صورت باران و تا حدودی برف است و ميزان آن از
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غرب به جنوب کاهش مي يابد .ميانگين بارندگي ساالنه بر اساس اطالعات به دست آمده از نقشههای خطوط هم باران بيانگر
دامنهی تغييرات ساالنهی  130تا  150ميلي متر و در ارتفاعات تا  200ميلي متر ميباشد .ميانگين حرارت ساالنه حدود  18درجهی
سانتي گراد است که حداکثر مطلق درجهی حرارت در تير ماه به  45درجه ی سانتي گراد و حداقل مطلق درجه حرارت در بهمن
ماه به  7درجه زير صفر ميرسد (سالنامه آماری شهرستان خواف.)36 :1398 ،

شکل ( :)1موقعيت جغرافيايي شهرستان خواف.
منبع :سازمان نقشه برداری استان خراسان رضوی1395 ،

تحلیل یافتهها
در بررسي شاخص جاذبههای گردشگری در توسعه گردشگری فرهنگي در شهرستان خواف از آزمون  Tتك نمونهای استفاده
گرديد ،پيش فرض اين آزمون دو شرط ميباشد که اول بايد دادهها نرمال باشد با توجه بااال بودن حجم نمونه نيازی به گرفتن
آزمون نرمال بودن نيست ،شرط دوم کمي بودن دادهها و مقياس مورد بررسي ميباشد و با توجه به فاصلهای بودن دادهها از اين
نظر هم مورد قبول ميباشد نتايج حاصل از اين آزمون در جدول شماره ( )3ارائه شده است .هدف اصلي اين آزمون مقايسه
متغيرهای موردنظر با حد وسط در نظر گرفته شده است .از آنجا که نماگرهای هر عامل با طيف ليکرت سنجيده شدهاند ،عدد 3
به عنوان حد متوسط در نظر گرفته شد و دادهها در هر يك از نماگرها با اين عدد سنجيده شده اند .در آزمون  tتك نمونهای
فرض  H0حاکي از برابری با عدد سه (حدمتوسط) و فرض  H1حاکي از عدم برابری با حد متوسط است .بنابراين در صورتي
که نماگری معني دار گردد بايد از مقادير حد باال و حد پايين استفاده کرد که :اگر حد باال و پايين مثبت باشد ،ميانگين از مقدار
مشاهده شده بزرگتراست .اگر حد باال و پايين منفي باشد ،ميانگين از مقدار مشاهده شده کوچكتراست .نتايج جدول ( )2نشان
ميدهد که شاخص جاذبه های گردشگری در گردشگری فرهنگي در شهرستان خواف اثر مثبتي داشته است .مقدار آماره  tبرای
هر کدام از نماگ رها بيانگر اين است که گردشگران بازديدکننده از شهرستان خواف شاخص جاذبههای گردشگری را در
گردشگری فرهنگي در شهرستان خواف خوب ارزيابي کردهاند.
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جدول ( :)2بررسي شاخص جاذبههای گردشگری فرهنگي در شهرستان خواف
حد مطلوب=3

فاصله اطمينان %95
t

درجه آزادی

سطﺢ معني داری

تفاوت ميانگين

سطﺢ معناداری
حد پايين

حد باال

هزينه سفر نسبت به ساير مقاصد

8/33

189

0

0/76

0/58

0/94.

برخورد مردم محلي

14/81

189

0

1/31

1/13

1/49

آثار تاريخي

13/81

189

0

1/27

1/09

1/45

جذابيت آثار در رسانه های مجازی

8/06

189

0

0/91

0/69

1/13

تبليغات رسانهای

7/65

189

0

0/89

0/66

1/12

مکان های خاطره انگيز

7/49

189

0

0/78

0/57

0/99

در بررسي شاخص مهمان نوازی گردشگری در توسعه گردشگری فرهنگي در شهرستان خواف از آزمون  Tتك نمونهای
استفاده گرديد پيش فرض اين آزمون دو شرط ميباشد که اول بايد دادهها نرمال باشد با توجه بااال بودن حجم نمونه نيازی به
گرفتن آزمون نرمال بودن نيست ،شرط دوم کمي بودن دادهها و مقياس مورد بررسي ميباشد و با توجه به فاصلهای بودن دادهها
از اين نظر هم مورد قبول ميباشد نتايج حاصل در جدول شماره ( )3ارائه شده است .نتايج جدول ( )3نشان ميدهد که شاخص
مهمانوازی گردشگری در گردشگری فرهنگي در شهرستان خواف اثر مثبتي داشته است .مقدار آماره  tبرای هر کدام از نماگرها
بيانگر اين است که گردشگران بازديدکننده از شهرستان خواف شاخص مهمان نوازی گردشگری را در گردشگری فرهنگي در
شهرستان خواف خوب ارزيابي کردهاند.
جدول ( :)3بررسي شاخص مهمان نوازی گردشگری فرهنگي در شهرستان خواف
حد مطلوب=3

فاصله اطمينان %95
t

درجه آزادی

سطﺢ معني داری

تفاوت ميانگين

سطﺢ معناداری
حد پايين

حد باال

برخورد دست اندرکاران

3/01

189

0

0/39

0/13

0/65

برخورد مردم

10/43

189

0

1/05

0/86

1/24

روحيه مردم

13/34

189

0

1/17

1

1/34

همکاری مردم

6/08

189

0

0/66

0/44

0/88

حفظ محيط زيست

10/35

189

0

0/94

0/76

1/12

در بررسي شاخص هماهنگي بين سازماني در توسعه گردشگری فرهنگي در شهرستان خواف از آزمون  Tتك نمونهای استفاده
گرديد که نتايج آن در جدول شماره ( )4ارائه شده است .نتايج جدول ( )4نشان ميدهد که شاخص هماهنگي بين سازماني در
گردشگری فرهنگي در شهرستان خواف اثر مثبتي داشته است .مقدار آماره  tبرای هر کدام از نماگرها بيانگر اين است که
گردشگران بازديد کننده از شهرستان خواف شاخص هماهنگي بين سازماني را در گردشگری فرهنگي در شهرستان خواف
خوب ارزيابي کردهاند.
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جدول ( :)4بررسي شاخص هماهنگي بين سازماني گردشگری در شهرستان خواف
حد مطلوب=3

فاصله اطمينان %95
t

درجه آزادی

سطﺢ معني داری

تفاوت ميانگين

سطﺢ معناداری
حد پايين

حد باال

زيبا سازی شهر توسط شهرداری

5/23

189

0

0/ 6

0/37

0/83

هماهنگي مطلوب در اداره شهر

3/36

189

0/001

0/45

0/18

0/72

2/56

189

0/012

0/29

/07

0/51

رفتار کارکنان

2/28

189

0/024

0/27

0/036

0/5040

حفظ آثار تاريخي

9/32

189

0

0/91

0/71

1/ 1

شناساندن ظرفيت های شهرستان توسط
ادارات

در بررسي شاخص دسترسي به خدمات در توسعه گردشگری فرهنگي در شهرستان خواف از آزمون  Tتك نمونهای استفاده
گرديد پيش فرض اين آزمون دو شرط ميباشد که اول بايد دادهها نرمال باشد با توجه بااال بودن حجم نمونه نيازی به گرفتن
آزمون نرمال بودن نيست ،شرط دوم کمي بودن دادهها و مقياس مورد بررسي ميباشد و با توجه به فاصلهای بودن دادهها از اين
نظر هم مورد قبول ميباشد که نتايج آن در جدول شماره ( )5ارائه شده است .نتايج جدول ( )5نشان ميدهد که شاخص
دسترسي به خدمات در گردشگری فرهنگي در شهرستان خواف به غير از دو متغير اوقات فراغت و مکان استراحت اثر مثبتي
داشته است .مقدار آماره  tبرای هر کدام از نماگرها بيانگر اين است که گردشگران بازديد کننده از شهرستان خواف شاخص
دسترسي به خدمات را در گردشگری فرهنگي در شهرستان خواف به غير از دو متغير اوقات فراغت و مکان استراحت خوب
ارزيابي کردهاند.
جدول ( :)5بررسي شاخص دسترسي به خدمات گردشگری فرهنگي در شهرستان خواف
حد مطلوب=3

فاصله اطمينان %95

دسترسي به فضای سبز
دسترسي به فضاهای
گردشگری فرهنگي
دسترسي به فضاهای عمومي
دسترسي به فضاهای اوقات
فراغت
دسترسي به مکانهای
گردشگری
دسترسي به مکان استراحت

t

درجه آزادی

سطﺢ معني داری

تفاوت ميانگين

سطﺢ معناداری
حد پايين

حد باال

4/61

189

0

0/51

0/29

0/72

2/35

189

0/021

0/ 3

0/047

0/55

3/19

189

0/002

0/34

0/12

0/55

1/47

189

0/142

0/19

-0/06

0/44

4/ 8

189

0

0/47

0/27

0/66

1/ 2

189

0/232

0/14

-0/09

0/37

در بررسي شاخص وضعيت به خدمات در توسعه گردشگری فرهنگي در شهرستان خواف از آزمون  Tتك نمونهای استفاده
گرديد پيش فرض اين آزمون دو شرط ميباشد که اول بايد دادهها نرمال باشد با توجه بااال بودن حجم نمونه نيازی به گرفتن
آزمون نرمال بودن نيست ،شرط دوم کمي بودن دادهها و مقياس مورد بررسي ميباشد و با توجه به فاصلهای بودن دادهها از اين
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نظر هم مورد قبول ميباشد که نتايج آن در جدول شماره ( )6ارائه شده است .نتايج جدول ( )6نشان ميدهد که شاخص وضعيت
به خدمات در گردشگری فرهنگي در شهرستان خواف به غير از سه متغير خدمات بهداشتي و زيرساخت حمل و نقل و وجود
مکانهای اقامتي اثر مثبتي داشته است .مقدار آماره  tبرای هر کدام از نماگرها بيانگر اين است که گردشگران بازديد کننده از
شهرستان خواف شاخص وضعيت خدمات را در گردشگری فرهنگي در شهرستان خواف به غير از سه متغير خدمات بهداشتي،
زيرساخت حمل و نقل و وجود مکانهای اقامتي خوب ارزيابي کردهاند.
جدول ( :)6بررسي شاخص وضعيت خدمات گردشگری فرهنگي در شهرستان خواف
حد مطلوب=3

فاصله اطمينان %95
T

درجه آزادی

سطﺢ معني داری

تفاوت ميانگين

سطﺢ معناداری
حد پايين

حد باال

خدمات الکترونيکي

3/942

189

0

0/42

0/208

0/63

خدمات بهداشتي

7/719

189

0/089

0/ 2

-0/308

0/43

زيرساخت حمل و نقل

1/11

189

0/269

0/13

-0/102

0/36

دسترسي به شهر

6/53

189

0

0/72

0/501

0/93

وجود مکانهای اقامتي

1/74

189

0/084

0/ 2

-0/274

0/42

خدمات مالي بانکي

12/58

189

0

1/26

1/06

1/45

نتیجهگیری:
ارتباط بين ميراث فرهنگي و گردشگری مي تواند به خدماتي که گردشگری در اختيار گردشگران ميگذارد ،بستگي داشته باشد
تصميمات گردشگران قبل از بازديد از يك مقصد ،از طريق سيستم های اطالعات ،رزرو و خريد انجام ميشود .مقصدها نيز نياز
دارند تا در طي بازديد گردشگران از طريق خدمات مناسب به گردشگران ،تجربهای به ياد ماندني را برای آنها رقم بزنند تا از اين
طريق باعث شوند که در دفعات بعدی بازديد ،آن ها اين منطقه را برای ديدن در نظر بگيرند .رشد روز افزون صنعت گردشگری
يك منطقه به مطلوب بودن و جذاب بودن ميراث فرهنگي ملموس و ناملموس آن منطقه بستگي دارد ،چون اکثر بازديد کنندگان
فرهنگي برای رفتن به يك منطقه ابتدا فرهنگ و آثار فرهنگي آن منطقه را بررسي ميکنند و در بين مناطق مختلف ،منطقهای را
که آثار فرهنگي جذابي دارد برای سفر انتخاب ميکنند .ارزيابي اين پژوهش نشان ميدهد که شهرستان خواف از نظر جذابيت
در ميراث فرهنگي از ديد گردشگران مطلوب هست حتي در زمينه مهمان نوازی از گردشگران دارای مطلوبيت ميباشد در بين
شاخصهای هماهنگي سازماني و دسترسي و خدماتدهي از نظر گردشگران فقط در شاخص هماهنگي سازماني هست که
مطلوبيت بااليي دارد و در دو شاخص دسترسي و خدمات دهي که زيربنای توسعه گردشگری فرهنگي است ،به خصوص در
خدمات بهداشتي و زيرساخت های حمل و نقل و مکانهای اقامتي و تفريحي مناسب در سطﺢ شهرستان ،مطلوب نيست که با
نتايج تحقيق (سقايي و جوانبخت()52 ،1391 ،کديور و سقايي )113 :1386 ،مشابهت دارد ،اين امر نشان ميدهد برای توسعه
گردشگری فرهنگي دولت بايد در بخش زيرساختي شهرستان بيشتر کار کند.
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