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Extended Abstract
Introduction
The development of economic activities, population growth, increasing livelihoods,
environmental pollution, etc. have significantly increased the demand for the use of natural
environments and the need for tourism, and this has led to the increased demand of urban
residents for nature. In this regard, one of the types of man-made natural attractions that can be
used in tourism and leisure is natural man-made gardens that provide the human need for
contact with nature in urban environments. One of the most important effective factors on
tourism development is the accurate identification of effective components on tourism
development. Cheshmeh Belqis historical and recreational garden in Choram city, Kohgiluyeh
and Boyer-Ahmad province, with its suitable climate and variety of trees, is one of the major
promenades in the south of the country. By examining the dimensions of the factors affecting
the attraction of tourists to the historical and recreational garden of Cheshmeh Belqis, it is
possible for managers to improve the quality of the environment, enhance the quality of leisure
time and increase the positive environmental effects of tourism in the city of Choram by
strengthening the effective indicators on the development of tourism. Therefore, in this study,
the main factors and indicators of improving the attraction of tourists to the historical
recreational garden of Cheshmeh Belqis as a sample of historical recreational gardens in Iran
have been measured.
Methodology
The present research is analytical, descriptive and survey one. The collection of research data is
based on library, field and utilization of scientific resources of relevant organizations. The
statistical population is tourists who have traveled to this region and visited the historical and
recreational garden of Cheshmeh Belqis. Due to the uncertainty of the number of tourists
(statistical population), Cochran's formula has been used in an unknown community. By
calculating the variance of the primary sample; sample size was calculated to be 301 people.
The sampling method is random. The main data collection tool is a researcher-made
questionnaire with 9 general questions and 56 specialized questions. Data were analyzed by
using of t-test, Spearman correlation coefficient, factor analysis and structural equation
modeling in SPSS and AMOS software programs.
Results and Discussion
Examining the behavioral criteria of the local community in relation to tourists in the historical
recreational garden of Cheshmeh Belqis by using of t-test, shows that from the tourists' point of
 Corresponding Author (Email: s.kiani@kashanu.ac.ir)
Copyright © 2020 Journal of Urban Tourism. This is an open-access article distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution- noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the
material just in noncommercial usages provided the original work is properly cited.

view, the behavior of the local community with tourists in this historical and recreational garden
is in a desirable situation, which can be considered as an effective factor on the continuation of
the tourism development process. Results of the environmental quality index of Cheshmeh
Belqis natural historical garden with a significance level of less than 0.05 along with the
negation of the upper and lower bounds of confidence levels for the variables of access to
suitable space for washing dishes, sports facilities, proper access to health services and the
children's playground shows that the mentioned indicators are in an undesirable condition and
need an accurate planning for optimal development. In terms of access road indicators, tourist
guide signs and transportation facilities, the situation is also assessed as unsuitable. Tourists
believe that in this tourism destination, the situation of specialized and trained employees to
introduce the area and the historical and recreational garden of Cheshmeh Belqis, the situation
of exhibitions to introduce other attractions of Choram city, evaluation of local and indigenous
festivals of handicraft, local food, Local songs and instruments and introducing local traditions
to tourists, the situation of information units in the tourist spots of Choram city and signposts to
guide tourists to the desired location also need to be planned for improvement.
Conclusion
The results of the research show that in the opinion of tourists, the historical recreational garden
of Cheshmeh Belqis is considered as a desirable attraction and among other tourist attractions, it
has a suitable condition. Its beautiful nature and historical background have made it popular
among tourists and it is considered as a popular attraction. Such that tourists' assessment of the
peaceful of the environment, the desirable green space, the platform and sitting areas, the
beautiful landscape and the climate of Belqis spring have been appropriate. This set of
conditions has also led to the loyalty of tourists. In the inferential results, tourists tend to re-visit
the garden and as a priority to choose from other attractions of the city, the historical
recreational garden of Belqis spring has been considered. The desire to recommend the Belqis
Spring Garden to friends and family has been another sign of tourists' loyalty. This issue has
been reflected in the importance of preserving this garden and maintaining it for future
generations.
Keywords: Developmental Drivers, Man-made Tourism Attractions, Structural Equation
Modeling, Systemic Attitude.
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چکیده
در سالهای اخیر گردشگری و عوامل مؤثر بر جذب گردشگران در حوزههـای مختلـف موردبررسـی قـرار گرفتـه
اس ت .رویکرد جغرافیایی به این مقوله با در نظر گرفتن همه ابعاد به نتایج تحقیق جامعیت میبخشد .در این مقاله
مؤلفههای مؤثر بر جذب گردشگران به باغهای تاریخی طبیعی ایران در نمونه موردی باغ تاریخی چشمه بلقـیس
شهر چرام مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته است .گردآوری دادههای تحقیق از طریق پرسشنامه محقق سـاخته
با  65گویه صورت گرفته است .جامعه نمونه تحقیق گردشگران ورودی به باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقـیس در
شهر چرام به تعداد  301نفر بوده است .برای انجام تحلیلهای آماری نظیر آزمون تی ،تحلیل عاملی و مدلسازی
معادالت ساختاری و پاس به سؤاالت پژوهش از نرمافزارهای  SPSSو  AMOSاستفادهشده است .نتایج تحقیق
نشان میدهد از بین شش عامل شناساییشده عامل اقتصـادی بـا بـاالترین اثـر 13/93 ،درصـد واریـانس بهبـود
وضعیت گردشگری در باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس را تبیین مینماید که این امـر نشـانگر اهمیـت و ارزش
عامل اول نسبت به عاملهای بعدی اسـت .عاملهـای مبلمـان فضـای بـاغ تـاریخی تفریحـی چشـمه بلقـیس،
اطالعرسانی و تبلیغات ،دسترسی و حملونقل ،امکانات و خدمات ،کیفیت محیطی و موقعیت با درصدهای تبیـین
 6/14 ،7/87 ،8/01 ،10/83 ،11/59و  4/89در جــذب گردشــگر و بهبــود وضــعیت گردشــگری در بــاغ تـاریخی
تفریحی چشمه بلقیش اثر داشتهاند .همچنین نتایج حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری با بار عاملی  0/71اثـر
مطلوبیت جاذبه گردشگری باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس بر وفاداری گردشگران را مورد تأیید قرار میدهد.
واژگان کلیدی :پیشرانهای توسعه ،جاذبههای گردشگری طبیعی انسانساخت ،مدلسازی معادالت ساختاری،
نگرش سیستمی ،چرام.
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مقدمه
صنعت گردشگری مسالمتآمیزترین جنبش بشری (عیسی لو و همکاران )554 :1396،و یکی از رویکردهای مهم و مـؤثر
در حوزه اقتصاد و از عوامل برجسته ارتباطی ،اجتماعی و فرهنگی در جهان محسوب میشود (زال و همکاران)38 :1399،
که بر پیشرفت دانش ،فرهنگ و اقتصاد تأثیر مستقیم دارد و بزررترین صنعت جهان ازلحا اقتصادی محسوب میگردد.
گردشگری عاملی نوظهور و قدرتمند در دنیای امروز است و بهعنوان یکی از سه صنعت سودآور درجهیک جهان (حکمـت
نیا ) 72 :1399،و از جمله عوامل مؤثر در ایجـاد ارتباطـات فرهنگـی بـین کشورهاسـت (فروتنـی و صـالحی.)32 :1397،
همچنین گردشگری بهعنوان راهحل کاهش فقـر و توسـعه زیرسـاختها شناختهشـده اسـت ).(Evelyn et al,2020:1
بهگونهای که بر اساس آمار ارائهشده از سوی سازمان جهانی گردشگری بزررترین منبع درآمد جهان در هـزاره جدیـد را
شکل داده ) (Tohidi,2011:13و از مهمترین صنایع در حال رشد و یکی از جریانهای جهانی است که امور اقتصـادی،
اجتماعی و فرهنگی را با هم ترکیب نموده است ) .(Holjeva,2003:131بر اساس گزارش  2018شورای جهانی سـفر و
گردشگری  323میلیون در سطح جهان بهطور مستقیم و غیرمستقیم در بخش گردشگری شاغل هستند (سازمان جهـانی
گردشگری )2018،و پیشبینی میگردد تا سال  2020میزان درآمد حاصـل از آن بـه  2000میلیـارد دالر در سـال برسـد
) .(WTO,2011:24بدین لحا بهمنظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی ،درآمدهای ارزی و نیز ایجاد فرصتهای
شغلی در کشورهای کمتر توسعهیافته ،گسـترش صـنعت گردشـگری از اهمیـت ویـژهای برخـوردار اسـت (علیاکبـری و
همکاران )157 :1397 ،و بسیاری از کشورهای جهان برای کسب منافع و مزایای افزونتر اجتماعی ،سیاسـی و اقتصـادی
) (Vanhove,2016:111در سیاستها و برنامههای کشوری به گردشگری ،در حکم ابزاری مؤثر در ادامه رونـد توسـعه
سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی توجهی ویـژه مصـروف میدارنـد (ختـایی و همکـاران .)9 :1390 ،گردشـگری را
میتوان «صنعت سفید» نام نهاد (صفوی و همکاران ،)22 :1396،زیرا برخالف اغلب صنایع تولیدی بـدون آلـوده سـازی
محی زیست انسانی است و در دنیای امروز به یکی از مهمترین فعالیتهای اجتماعی  -اقتصادی تبدیلشده است (رهنما
و رفیعی .)126 :1397،گردشگری میل به استفاده از فضا در اوقات فراغت باانگیزهها و اهداف متنوع را پدید مـیآورد کـه
در یک کلیت دربرگیرنده جریانی از سرمایه ،انسان ،فرهنگ و کنش متقابل بین آنهاست و ایجاد درآمد و اشـتغال بـرای
ساکنان محلی در عرصه فضای جغرافیایی از آثار آن میباشد ) .(Briedenhann & Eugenia,2004:75تأکید بر مقوله
اقتصادی در فضاهای جغرافیایی جهت توسعه و رفاه ساکنان محلی اهمیت گردشگری را دوچنـدان میکنـد و ایـن خـود
مستلزم سیاستگذاریهای اقتصادی و محیطی در سطح جهانی میباشد کـه بتـوان بـا تـأمین زیرسـاختهای موردنیـاز،
گردشگری در سطح جغرافیایی محدود را به امری جهـانی بـدل کـرد ( .)Sugiyarto & Adam,2003:699بـدین روی
امروزه در بین کشورها نیاز به تحلیل مسائل مربوط به فعالیت گردشگری از طریق بهکارگیری روشهای دقیـق کمّـی -
کــاربردی و منطقــی جهــت مــدیریت بهینــه نــواحی و مکانهــای گردشــگری بیشازپــیش احســاس شــده اســت
( .)Prato,2001: 328میتوان چنین گفت طی چهار دهه گذشته ،گردشگری از عمدهترین نیروهای سازنده جهـان بـوده
است که مزایای اقتصادی حیرت آوری برای جوامـع بـه همـراه داشـته و در معـامالت محلـی حـائز اهمیـت بـوده اسـت
( .)Tucker,2003:82بهنحویکه تقاضای روزافزون گردشگران برای اسـتفاده از جاذبـههای طبیعـی و بازدیـد از امـاکن
تاریخی  -باستانی ،فرهنگی و مذهبی بستر مناسبی را برای فراهمسازی امکانات رفاهی و توسعه گردشگری فراهم آورده
است (سیدعلی پور و اقبالی )149 :1390،که بهعنوان یکی از ابزارهـای اصـلی توسـعه در هـر ناحیـه ،میتوانـد ثـروت و
جمعیت را از مراکز تمرکز و ثقل صنعتی بهسوی روسـتاها و نقـاط طبیعـی جـذب کنـد (قنبـری و همکـاران.)16 :1394،
گردشگری در بستر محیطی صورت میگیرد که در دو حوزه طبیعی و فرهنگی  -اجتمـاعی (رحمـانی و همکـاران:1388،
647-665؛  .) Hakim & Nakagoshi,2008:158جاذبههای گردشگری آن را شکل میدهد و آن دسته از کشورهایی
که جاذبههای گردشگری مرتب با مناظر طبیعی ،فرهنگ و تمدنهای باسـتانی و آثـار تـاریخی و مـذهبی دارنـد ،دارای
استعدادها و تواناییهایی مؤثر در جـذب گردشـگران هسـتند ) .(Azizi et al,2011:25بـهکارگیری منـابع گردشـگری
مستلزم نگاهی همهجانبه و علمی میباشند ،چراکه با توجه به منـابع محـدود ،خواسـتهها بـرای بهرهمنـدی از آن بسـیار
میباشد و درصورتیکه برنامه ریزی و مدیریت خردمندانه در استفاده و بهرهبرداری از منابع گردشگری وجود نداشته باشد،
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زمینههای این بهرهمندی کاهش و در برخی موارد موجب اتالف منابع موجود هـم میشـود (ضـیایی و داغسـتانی:1389،
 .)115در روزگار اخیـر توسـعه فعالیتهـای اقتصـادی ،رشـد جمعیـت ،افـزایش مشـغلههای زنـدگی ،بـاال رفـتن سـطح
استانداردهای زندگی ،پدیده آلودگی در شهرهای بزرر ،آلودگی صوتی و سایر آالینـدههای محی زیسـت سـبب افـزایش
چشمگیر تقاضا برای استفاده از محی های طبیعی و نیاز به گردشـگری شـده و ایـن امـر سـبب گردیـده تـا نیـاز مـردم
شهرنشین به طبیعت روزبهروز بیشتر گردد (شعبانزاده و همکاران .)2 ،1394 ،بدین لحا یکی از انواع جاذبههای طبیعـی
انسانساخت قابلاستفاده در گردشگری و پر کردن اوقات فراغت ،باغهای طبیعی ساخت دست بشر است که نیـاز انسـان
به تماس با طبیعت را در محی های شهری فراهم مینماید .در سرزمین پهناور ایران باغهایی وجود دارند کـه ازنقطـهنظر
هنر و معماری نمونههای باارزشی تلقی شده و باع ترویج هنـر بـاغ سـازی ایرانـی در دیگـر سـرزمینها و بهخصـوص
سرزمینهای اسالمیشدهاند (متدیّن .)51 :1389 ،این باغها جدای از غنای طبیعی به دلیل ارزشهای فضـایی کالبـدی و
تاریخی فرهنگی (ابوئی و جیحانی )107 :1391،در گردشگری حائز اهمیت هستند .درختان و سایه آنها از زیباترین تعابیر
بهشتی است که در باغهای ایرانی دیده میشود (انصاری و محمودینژاد )39 :1386 ،و سبب گردیـده باغهـای تـاریخی
ایران از گذشتههای دور موردتوجه بازدیدکنندگان باشند (عالیی .)16 :1394 ،یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بـر توسـعه
گردشگری ،شناسایی دقیق مؤلفههای اثرگذار بر توسعه گردشگری است (اسماعیلزاده و اسـماعیلزاده .)55 :1396 ،بـاغ
تاریخی تفریحی چشمه بلقیس در شهرستان چرام ،استان کهگیلویه و بویراحمد با برخورداری از آبوهوای مناسب و تنوع
درختان از تفرجگاههای بزرر جنوب کشور است  .با بررسی ابعاد عوامل مؤثر بر جذب گردشگران به باغ تاریخی تفریحـی
چشمه بلقیس ،این امکان به مدیران داده میشود که با تقویت شاخصهای مؤثر بر توسعه گردشگری به ارتقـای کیفیـت
محی  ،افزایش کیفیت گذران اوقات فراغت و افزایش آثار مثبت زیستمحیطی گردشگری در شـهر چـرام اقـدام نماینـد.
همچنین افزایش درك این عوامل ،سیاستگذاران را در تدوین سیاستهای مؤثر ،برای افـزایش رقابتپـذیری و جـذابیت
مقصد کمک مینماید ( .)Chen & Tasi,2007: 1116; prideaux,2005: 5مهمترین عامـل در ایـن فرآینـد درك و
شناسایی عوامل رضایت و یا نارضایتی گردشگران است ) (Song et al,2012:462چراکـه سـطوح بـاالی رضـایتمندی
گردشــگران از مقاصــد گردشــگری تــا حــد زیــادی منجــر بــه بــاال رفــتن درآمــد ارائهکننــدگان خــدمات میشــود
( .)Agyeiwaah et al,2016:72در این پژوهش ،عوامل و شاخصهای اصلی بهبود جذب گردشگران بـه بـاغ تـاریخی
تفریحی چشمه بلقیس بهعنوان نمونهای از باغهای تاریخی تفریحی ایران موردسنجش قرارگرفتهاند .تالش بر این اسـت
به سؤاالت ذیل پاس داده شود:
 وضعیت معیارهای رفتاری جامعه محلی در ارتباط با گردشگران در بـاغ تـاریخی تفریحـی چشـمه بلقـیس چگونـهاست؟
 آ یا از نظر گردشگران باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس توانایی جذب گردشگران و شهروندان را داشته است؟ وضعیت پارامترهای کیفیت محیطی ،کیفیت دسترسی و امکانات ،اقتصادی و دسترسی و اطالعرسـانی بـاغ چگونـهاست؟
 مطلوبیت جاذبه گردشگری باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس چه اثری بر وفاداری گردشگران داشته است؟ اثرگذارترین عامل بر توسعه گردشگری در باغ چشمه بلقیس کدام است؟تحقیقات مدون بسیاری در زمینه عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری صورت گرفته که این نکته خـود از جهتـی
امتیاز محسوب میگردد؛ اما ماهیت تخصصی این پژوهشها بسیاری از زوایای پنهـان ،چندبعـدی و پیچیـده موضـوع را
کمرنگ جلوه میدهد .در پژوهشهای داخلی ابراهیمنیا سماکوش و همکاران ( )1392مقالهای با عنـوان «ارزیـابی نقـش
گردشگری شهری در توسعه اقتصادی-محیطی شهر بابلسر» به انجام رسانیدهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد گردشگری
در زمینه اقتصادی اثرات قابلتوجهی داشته و عالوه بر اشتغال و درآمدزایی سبب باال رفتن قیمتهـا و سـوداگری زمـین
شده است .لحمیان و همکاران ( )1392در مقاله «نقش مبلمان شهری در توسعه گردشگری شهر ساری» بیان میکند بـا
زیباسازی و باال بردن کیفیت فضا و مبلمان شهری در شهر میتوان شاهد جلب و جذب هـر چـه بیشـتر گردشـگر و نیـز
توسعه گردشگری بود .بوذری و همکاران ( )1392مقالهای با عنوان «تبیین نقش بازار بزرر تهران در توسعه گردشـگری
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شهری تهران» به انجام رسانیدهاند .نتایج نشان میدهد ضعف کارکردی قابلتوجهی در رابطه با مدیریت و برنامه ریـزی
توسعه گردشگری (بازار بزرر تهران) وجود دارد .زیاری و همکاران ( )1392مقاله بررسی عوامل مؤثر در توسـعه صـنعت
گردشگری شهری با تأکید بر عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران شهر نورآباد ممسنی» را به انجام رسـانیدهاند .نتـایج
حا کی از آن است گردشگران از بازدید شهر نورآباد در زمینه تأمین نیازهای هیجانی خود همچون وجود حس مهماننوازی
مردم با ضریب ( )0/746بیشترین رضایتمندی را داشتهاند .وارثی و صفرآبادی ( )1393مقالهای با عنـوان «نقـش عوامـل
اجتماعی گردشگری در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان)» ارائه کردهاند .نتایج حـاکی از آن اسـت
شاخص مدیریت فضایی گردشگری با ضریب  0/76درصد بیشترین و بهای خدمات گردشگری بـا ضـریب  0/63درصـد
کمترین سهم را نسبت به دیگر متغیرها در توان تبیین توسعه گردشگری شهر اصـفهان داشـتهاند .پوراحمـد و همکـاران
( )1394مقالهای با عنوان «بررسی نقش گردشگری در توسعه شهری کرمانشاه» ارائـه دادهانـد .در نتـایج مشـخص شـد
گردشگری شهر کرمانشاه با  11نقطه قـوت 11 ،نقطهضـعف 11 ،فرصـت و  10تهدیـد خـارجی مواجـه اسـت .حیـدری
سورشجانی (« )1396مدلسازی ساختاری عوامل مؤثر بر جذب گردشگران به پدیدههای گردشـگری مصـنوعی (مطالعـه
موردی :پارك و دریاچه چیتگر تهران)» را به انجام رسانیده است .نتیجه پژوهش حاکی از آن است عوامـل اجتمـاعی بـا
ضریب رگرسیونی  0/93و سطح معناداری  0/002بیشترین اثر را بر جذب گردشگران و بازدیدکنندگان داشته است .فـروز
احمد1و همکاران ( )2010در یک تحلیل تجربی «عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد تور در بنگالدش» را شناسـایی نمودهانـد.
در این تحقیق نه ویژگی مرتب با جنبههای مختلف گردشگری شامل کیفیت خدمات ،زیبایی طبیعی ،مقصد شناختهشده،
اقامتگاه مناسب ،تفریح ،ماجراجویی ،امنیت ،حملونقل مؤثر و کارآمد ،تـأمین امنیـت و کیفیـت غـذا و تسـهیالت خریـد،
به عنوان متغیرهای مستقل مورداستفاده قرار گرفت .نتیجه رگرسیون نشان میدهد اثر عوامـل کیفیـت سـرویس ،زیبـایی
طبیعی ،امنیت و تسهیالت خرید از نظر آماری قابلتوجه است که نشان میدهد  ٪24/6از تغییر در توضیح قصد انتخـاب
یک مقصد تور در بنگالدش را تبیین میکند .می لیزل دو پلسیس2و همکاران (« )2012عوامل محیطی اثرگذار بر تجربـه
گردشگران در پاركهای ملی آفریقای جنوبی» را مورد شناسایی قرار دادهاند .نتـایج کـاربرد تحلیـل عـاملی پـنج فـاکتور
محیطی را که بر تجربه گردشگران تأثیر منفی میگذارد را در قالب عوامل آلودگی ،محصول گردشگری ارائهشـده ،نقـض
تعهدات پارك ،مدیریت زیستمحیطی و برخوردهای گردشگری برآورد کرده است .تران فی هونگ3و همکـاران در سـال
( « )2016عوامل مؤثر بر جذب گردشگران خارجی به مقاصد اکوتوریستی در منطقه دلتـا مکونـگ4ویتنـام» معتقـد اسـت
عوامل مؤثر بر جذب گردشگران در  5عامل جذابیت خاص ،ادراك کنترل رفتاری ،ساکنین محلی ،شـرای اکولـوژیکی -
طبیعی و امکانات  -زیرساخت دستهبندی میگردد .جاویـد صـیداو و رمـا آدومیتـین )2016(5در تحقیـق خـود بـا عنـوان
«عوامل مؤثر بـر تصـمیمگیری گردشـگران محلـی در انتخـاب مقصـد :مـورد آذربایجـان» ،اعـالم داشـتهاند ،امکانـات
آرامشبخش ،امکانات متنوع گردشگری ،ویژگیهای زیستمحیطی ،منابع انسانی و قیمت ،ویژگیهای مهـم گردشـگران
محلی در انتخاب مقصد گردشگری است .مای گونـگ خونـگ و فـام آن نیـوئن« )2017(6عوامـل اثرگـذار بـر رضـایت
گردشگران از مقاصد گردشگری و تصمیم به بازگشت مجدد در شهر هوشی مین7ویتنام» را مطالعه نمودهاند .نتـایج ایـن
تحقیق به لحا تئوری و تجربی ثابت میکند که قصد بازگشت گردشگران بهطور مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـا رضـایت از
مقصد گردشگری به دنبال تفریحات و سرگرمیها ،محی طبیعی و جاذبههای فرهنگی و تاریخی مرتب اسـت .جاسـمین
آرایانا ( )2017در رساله کارشناسی ارشد خود «عوامل مؤثر بر جذابیتهای گردشگری ماالگا در اسپانیا» را مطالعه نمـوده
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است .محقق در تشریح نتایج بیان میکند علیرغم آنکه موضوع جذابیت یک موضوع بینرشـتهای اسـت کـه دانشـمندان
مختلف از ابعاد متفاوت به آن نگریسـتهاند امـا در حـوزه گردشـگری ،جـذابیتهای فرهنگـی در ایـن شـهر بیشـترین و
اثرگذارترین عامل در توجه گردشگران به ماالگا بوده است .جنسن1و همکاران ( )2017در پژوهشی بـه بررسـی «عوامـل
مؤثر بر رضایت و جذب گردشگران در جاذبههای گردشگری شمال نروژ» پرداختهاند .نتایج حـاکی از آن اسـت ادراکـات
شخصی ،تصویر ذهنی ،خدمات ارائهشده در مکانهای گردشگری و نوع استفاده از تکنولوژی در میزان جذب گردشـگران
به پدیدههای گردشگری مؤثر است .یاو سون2و همکاران ( )2018بر اساس دادههـای جمعآوریشـده از دادههـای رسـانه
اجتماعی به «ارزیابی اولویتهای گردشگران برای بازدید از نقاط دیدنی منطقه داپنگ چین» پرداخته است .نتایج تحقیـق
نهتنها یک سیستم رتبهبندی قابلاعتماد برای ارزیابی محبوبیت نقاط دیدنی گردشگران ارائه مینمایـد ،بلکـه یـک مـدل
اندازهگیری ابتکاری برای حمایت از برنامهریزی و سیاستگذاری برای منـاطق خـوشمنظره و دیـدنی طراحـی میکنـد.
پژوهش حاضر به دنبال مشخص کردن عوامل گوناگون اثرگذار بر بهبود وضعیت گردشگری و جذب گردشـگران در بـاغ
تاریخی تفریحی چشمه بلقیس است .تبدیل رو با پرهیز از نگاه بخشی و در نظر داشتن رویکردی سیستمی بـه شناسـایی
ابعاد گسترده و متفاوت اثرگذار بر جذب و رضایت گردشگران پرداخته است.
مبانی نظری
در چهارچوب دیدگاه سازی راهبردی برای دولتمردان و مدیران کالن صنعت گردشگری ،شناسـایی راههـای وصـول بـه
اهداف صنعت گردشگری ،بررسی میزان تسهیالت ،امکانات و خدمات گردشگری بهعنوان عناصر مؤثر بـر رضـایتمندی،
میزان وفاداری و تمایل به بازدید مجدد گردشگران میتواند نقطه عطفی در برنامه ریزی توسعه گردشگری باشد (کیانی و
بسحاق .)155 :1396،از سوی دیگر این واقعیت که بخش خدمات در حال تبدیلشدن بـه عامـل رقـابتی تعیینکننـده در
بازارهای جهانی است ،اهمیت آن را غیرقابلانکار میکند ) .(Birdogan,2009:114با افزایش سهم بخـش خـدمات در
کشورهای توسعهیافته و به دنبال آن کشورهای درحالتوسعه ،کیفیت خدمات ارائهشـده بـه مشـتریان در مرکـز مفـاهیم
بازاریابی بـرای سـازمانهای خـدماتی و از جملـه گردشـگری قـرار گرفتـه اسـت ).(Chun - Hsien Liu,2008:562
بهاینترتیب برای توسعه گردشگری وجود زیرساختهای مناسب ضروری است و بهویژه بـرای کشـورها و منـاطق کمتـر
توسعهیافته که اغلب زیرساختهای محدودتری دارند ،وجود و گسترش آن عاملی حیاتی به شمار مـیرود (لطفـی:1398 ،
 .)80با توجه به تعدد نیازهای گردشگری بهعنوان عوامل جذب و گسترش گردشگری ،توسعهاین بخش مستلزم شـناخت
نیازمندیها و تأمین آن از سوی مقاصد گردشگری است .بهگونهای که بر اساس این نیـاز و خواسـتهها ،منـاطق مختلـف
گردشگری با ویژگیهای منحصربهفرد شکلگرفته و نوع شانسیهای مختلفی از گردشـگری ارائـه گـردد (ابراهیمپـور و
همکاران .)73 :1390،این فرآیند نیازمند رویکردی نظام گرا نسبت به بخش گردشگری است تا از طریق ایجـاد و تـأمین
تسهیالت موردنیاز زمینه توسعه گردشگری را فراهم نماید .بدینوسیله با تأمین انتظارات و نیازهای گردشگران ،رضایت و
وفاداری آنان نسبت به مقصد ایجاد میگردد (همتی.)110 :1397،
رضایتمندی از مقصد گردشگری
رضایتمندی را میتوان واکنش مصرفکننده به ارزیابی اختالف ادراك بـین انتظـارات قبلـی و عملکـرد فعلـی محصـول
تعریف کرد که پس از مصرف آن محصول درك میشـود (همتـی و همکـاران .)191 :1393 ،رضـایتمندی گردشـگر بـر
انتخاب مقصد ،مصرف محصوالت و خدمات و تصمیم به بازدید مجدد تأثیر دارد .در حوزه گردشگری رضـایتمندی تـأثیر
مثبتی بر وفاداری گردشگر دارد ،بهنحویکه احتمال بازگشت آنها و توصیه مقصد به دیگران را افزایش میدهد (مهرابی،
 )50 :1395که این امر نیز در کسب اهداف اقتصادی چون افزایش تعداد گردشگران و میزان سـود ،کمککننـده خواهـد
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بود .در نتیجه عموماً ارتباط مثبتی بین رضایت گردشگر و کسب موفقیت بلندمدت اقتصادی در مقصد گردشـگری وجـود
دارد (اردکانی و همکاران.)14 :1392 ،
وفاداری گردشگر
وفاداری بهعنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر موفقیت اقدامات بازاریابی گردشگری شناختهشده است .این شاخص
میتواند نتایج ارزشمندی مانند کاهش هزینههای مربوط به جذب مشتریان جدید ،کاهش حساسـیت مشـتری بـه قیمـت
محصوالت و کاهش هزینه های ارائه خدمات به مشتریان را در بر داشته باشد .در حوزه گردشـگری ،بازدیـد و تمایـل بـه
بازگشت را شاخصهای وفاداری در نظر گرفتهاند (همتی و زهرانی .)1393 :1393،گردشگران با بیان خاطرات و تجربیات
سفر بر تمایالت و تصمیمات دیگران در انتخاب مقصد گردشگری اثرگذار هستند .درجه وفـاداری گردشـگران بـه مقصـد
اغلــب در نیــات گردشــگران بــا بازدیــد از مقصــد و تمایــل بــه پیشــنهاد آن بــه دیگــران انعکــاس مییابــد
( .)Chen & Tasi,2007:1117تحقیقات نشان دادهاند کیفیت خدماترسانی بهطور مستقیم بـا میـزان بازگشـت مجـدد
گردشگران در ارتباط است و موجب سود بیشتر برای سازمانها میشود .هنگامیکه یک منطقـه بـه مقصـد گردشـگری
تبدیل میشود ،زندگی ساکنان آن جامعه از فعالیتهای گردشگری تأثیر میپذیرد ( .)Kim et al, 2013:528اما بهمنظور
استفاده از مزایای گردشگری و توسعه مقاصد گردشگری با استفاده از گردشگری ،الزم است ساکنان مناطق گردشـگری
دید مناسبی به گردشگری داشته باشند و از توسعه آن حمایت کنند؛ بهبیاندیگر بر اساس نظریه مبادله اجتماعی ،ساکنان
بر اساس هزینه و فایده درك شده اقتصادی ،اجتماعی و محیطی به توسعه گردشگری واکنش نشـان میدهنـد و میـزان
حمایت نیز تابعی از منافع و هزینه درك شده حاصل از توسعه گردشگری است (یزدان پناه و شکوهی.)2 :1398 ،
زیرساختهای گردشگری
در یک ن گاه کلی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری تابع دو عامـل جاذبـه و زیرسـاختهای گردشـگری اسـت (نظمفـر و
محمدی .)168 :1398،واژه زیرساخت در برنامه ریزی به تأسیساتی گفته میشود که همروی زمـین و هـم زیـر آن قـرار
دارند و چهارچوبی اساسی را برای کارکرد مؤثر نظامهای توسعهای ،نظیر نـواحی شـهری ،صـنعتی و جهـانگردی فـراهم
میکند .یکی از عوامل مهم در جذب گردشگر ،وجود تجهیزات و تسهیالت گردشگری است .این تأسیسات به واحـدهایی
اطالق می گردد که با هدف ارائه خدمات پذیرایی ،اقامت و خدمات مسافرتی به گردشگران بر اسـاس ضـواب و مقـرارت
آئیننامه مربوط به تأسیسات گردشگری ایجاد میشوند (دیناری82 :1384،؛ نظمفـر و همکـاران .)103 :1395،تأسیسـات
گردشگری درمجموع به سه گروه عمده تأسیسات اقامتی ،پذیرایی و حملونقل و ارتباطات طبقهبنـدی میشـود (لطفـی،
 .)81 :1398برای توسعه موفقیتآمیز جهانگردی ،زیرساختهای مناسب ،الزم و ضروری است و در مناطق و کشـورهای
توسعهنیافته که اغلب کمبود زیرساختی دارند ،میتواند بهعنوان یک عامل بحرانی قلمداد شود (رضایی و همکاران:1394،
 .)4امروزه توسعه گردشگری در همه عرصهها ،چه در سطح ملی و منطقهای و چه در سطح بینالمللـی موردتوجـه برنامـه
ریزان دولتی و شرکتهای خصوصی قرار گرفته است .صنعت گردشگری ،نظام منسـجمی اسـت کـه عناصـر آن الزم و
ملزوم یکدیگر میباشند .بهگونهای که جاذبههای گردشگری بـهتنهایی موجبـات سـفر یـا رونـق ایـن صـنعت را فـراهم
نمیکنند ،بلکه امکانات و شرای برای جابهجایی و اقامت گردشگران نیز باید فراهم باشد .از طرف دیگر ،اگرچه اسکان در
اقامتگاهها هدف اصلی یک گردشگر نیست ،اما بدون فراهم بودن امکانات اقامتی ،رغبتی برای دیدار از یـک جاذبـه نیـز
ایجاد نمیشود (ابراهیمزاده و همکاران .)34 :1391،لذا زیرساختهای گردشگری مکمّل جاذبههای گردشگری در راستای
رونق بخشی به جریان گردشگری محسوب میگردد .زیرساختهای گردشگری خدمات و تسهیالتی را در برمیگیرد کـه
رفاه گردشگران را فراهم کرده و دسترسی مناسب به این عناصر ،در جذب گردشگر و افزایش ماندگاری آنهـا در مقصـد
تأثیر بسزایی دارد (یوسفی شهیر و همکاران .)25 :1393،نظام گردشگری متشکل از جاذبـهها و فعالیتهـای گردشـگری،
مراکز اقامتی ،تسهیالت و خدمات حملونقل ،تأسیسات زیربنـایی ،تسـهیالت و خـدمات گردشـگری اسـت کـه عناصـر
گردشگری خوانده میشوند .زیرساختهای گردشگری نیز عواملی هستند که بهقصد ارائه خدمات و انتفاع توسعه خـدمات
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به گردشگران و مسافران یا مهمانان مطابق ضواب ارائه میشوند (قاسمی و همکاران.)33 :1395،
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحلیلی ،توصـیفی و پیمایشـی اسـت .نحـوه گـردآوری دادههـای تحقیـق کتابخانـهای ،میـدانی و
بهرهگیری از منابع علمی سازمانهای مربوط است .جامعه آماری گردشگرانی هستند که به این منطقه سفرکرده و از بـاغ
تاریخی تفریحی چشمه بلقیس بازدید کردهاند .با توجه به نامشخص بودن تعـداد گردشـگران (جامعـه آمـاری) از فرمـول
کوکران در وضعیت جامعه نامعلوم استفادهشده است .به این منظور در ابتـدا  30پرسشـنامه بـین گردشـگران توزیـع و بـا
محاسبه میزان واریانس نمونه اولیه حجم نمونه به تعداد  301نفر محاسبه گردید .روش نمونهگیری تصادفی اسـت .ابـزار
اصلی گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساختهای است که پس از بررسی پیشینه و ادبیـات نظـری تحقیـق و گـردآوری
شاخصهای مرتب با سنجش عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در قالب  9سؤال عمومی و  56سؤال تخصصی تنظـیم و
تدوین گردید .در جدول شماره ( )1متغیرها ،نحوه دستهبندی و تعداد آن بیان گردیده است .کسب ضریب  0/953حاکی از
اعتبار ابزار پژوهش است .برای سنجش روایی ،پرسشنامه تحت نظارت اساتید دانشگاه و متخصصان تهیـه گردیـد .بـرای
تجزیهوتحلیل دادهها آزمون تی ،ضریب همبستگی اسپیرمن ،تحلیل عاملی و مدلسازی معادالت ساختاری در محی های
نرمافزاری اس پی اس اس و ایموس استفادهشده است.

نوع سؤال
عمومی

تخصصی

جدول شماره  .1متغیرهای مور استفاده در ابزار پژوهش
تعداد
دستهبندی
سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت ،شغل ،هـدف از
زیاری و همکاران ()1392
9
سفر ،نحوه سفر ،تعداد دفعات بازدید
کرمی ( ،)1391کیانی ()1395
9
رفتار جامعه محلی
کیانی و بسحاق ()1396
5
وفاداری
حیدری سورشجانی ()1396
12
کیفیت محیطی
لحمیــان و همکــاران ( ،)1392زیــاری و همکــاران
13
کیفیت دسترسی و امکانات
( ،)1392وارثی و صفرآبادی ()1393
ابراهیمنیــا ســماکوش و همکــاران ( ،)1392وارثــی و
7
شاخص اقتصادی
صفرآبادی ( ،)1393حیدری سورشجانی ()1396
کیانی و بسحاق ()1396
6
شاخص دسترسی و اطالعرسانی
منبع

محدوده موردمطالعه
باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس در شهر چرام از توابع شهرستانی به همین نـام و در اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد از
تفرجگاههای بزرر جنوب کشور است .این باغ در دشتی هموار در موقعیت جغرافیایی  50درجـه و  44دقیقـه و  41ثانیـه
طول شرقی و  30درجه و  43دقیقه و  18ثانیه عرض شمالی در تمام فصول سال بهویژه بهار و تعطیالت نوروزی مملو از
گردشگران است .علت نام گذاری این بنا به این اسم آن است که توس زنی به نام بلقـیس حـدود اواخـر دوره ساسـانی و
اوایل دوره اسالمی احداث گردیده است .اسکندر خان چرامی در سال  1323در اطراف این چشـمه ،بـاغی کـه از پیشتـر
وجود داشته را گسترش داده و مرمت و بازسازی کرده است .پسازآن در چند نوبـت بـا کاشـت درختـان متنـوع و ایجـاد
شبکههای زیبای آبیاری به یکی از جاذبههای مهم استان کهگیلویه و بویراحمد تبدیلشده است .وجود یک حوض بـزرر
دایرهای که در مرکز آن درخت نخل واقع است و جویبارهای زیبای متصل به ایـن حوضـه و چنـد چشـمه زیبـا در آن از
جلوههای خاص چشمه بلقیس است .نزدیکی به بندرها جنوبی ،وجود مزارع کشاورزی اطراف ،ایجاد سکوهای اسـکان در
باغ و همچنین وجود آالچیقهای دامنه تپه مشرف بر باغ و ایجاد یک آبشار مصنوعی از دیگر امکانات باغ زیبای چشـمه
بلقیس است .شکل شماره ( )1موقعیت منطقه را در سطح کشور و استان نشان میدهد.
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شکل شماره  .1موقعیت منطقه موردمطالعه

بحث و یافتهها
نتایج حاصل از بررسی توصیفی سؤاالت عمومی نشان میدهـد  9/6درصـد از پاسـخگویان کمتـر از  20سـال داشـتهاند.
درصد افراد  20تا  30سال  45/5درصد بوده است .وضعیت تحصیالت حاکی از آن است  0/8درصد زیـر دیـپلم بودهانـد.
 30/2درصد سطح سواد خود را دیپلم اعالم کردهاند و  46/8درصد از میزان تحصیالت کارشناسی برخوردارند .کارشناسـی
ارشد و دکتری به ترتیب  10/6و  3/3درصد را به خود اختصاص داده است .نحوه سفر  80/7درصد پاسخگویان خانوادگی
بوده است 3 .درصد بهصورت انفرادی و  14/3درصد به همراه دوستان خویش در بـاغ تـاریخی تفریحـی چشـمه بلقـیس
حضورداشتهاند 2 .درصد نیز به سایر شیوهها از این منطقه بازدید کردهاند .تفریح بهعنوان عمدهترین هـدف از سـفر بـرای
 91درصد پاسخگویان اعالمشده است 31/6 .درصد از گردشگران برای اولین بار از این مکـان بازدیـد داشـتهاند .دفعـات
بازدید  3-2بار برای  21/6درصد افراد اعالم گردیده است .فراوانی جنسیت پاسخگویان نشان میدهد  63/5درصد آقایان
و  36/5درصد بانوان بودهاند .درصد افراد متأهل  67/1درصد و مجـردان  28/9درصـد بودهانـد 4 .درصـد از پاسـخگویان
وضعیت تأهل خود را اعالم نکردهاند.
بررسی وضعیت معیارهای رفتاری جامعه محلی در ارتباط با گردشگران در باغ چشمه بلقیس

برای بررسی وضعیت معیارهای رفتاری جامعه محلی در ارتباط با گردشـگران در بـاغ تـاریخی تفریحـی چشـمه بلقـیس،
آزمون تی استفاده گردید .از ترکیب سؤاالت  9گانه نیز یک متغیر ترکیبی شکل گرفت که قضاوت کلی بـرای مطلوبیـت
وضعیت معیارهای رفتاری جامعه محلی را امکانپذیر مینماید .در جدول ( )2نتایج آزمـون ارائهشـده اسـت .ازآنجاییکـه
مقادیر سطح معناداری کمتر از  0/05است ،از نگاه گردشگران رفتارهای جامعه محلی با گردشگران در ایـن بـاغ تـاریخی
تفریحی در وضعیت مطلوبی قرار داشته است.
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جدول شماره  .2نتایج بررسی وضعیت معیارهای رفتاری جامعه محلی در ارتباط با گردشگران
در سطح %95
میانگین
سطح
آماره
میانگین
زیر معیارها
تفاوت
معناداری
تی
حد باال
حد پایین
1/15
0/93
1/04
4/04
0/000
18/61
رفتارهای جامعه محلی در برابر گردشگران
1/15
0/93
1/04
4/04
0/000
19/21
وضعیت برخورد فرهنگ عمومی مردم منطقه (مهماننوازی)
وضعیت واکنش مردم محلی منطقه نسبت به نوع پوشش
0/95
0/72
0/83
3/83
0/000
14/04
گردشگران
0/68
0/44
0/56
3/56
0/000
9/23
وضعیت ارتباط کالمی با مردم منطقه چرام و نوع گویش محلی
0/02
0/78
0/90
3/90
0/000
14/74
کمک به گردشگران توس مردم محلی در صورت نیاز
0/70
0/43
0/57
3/57
0/000
8/42
نوع برخورد مسئوالن باغ چشمه بلقیس با گردشگران
1/00
0/74
0/87
3/87
0/000
13/27
وضعیت امنیت باغ چشمه بلقیس
-0/36
-0/66
-0/51
2/48
0/000
-6/70
چند کارکردی بودن فضا و امکان فعالیتهای ورزشی
0/73
0/50
0/61
3/61
0/000
10/59
وضعیت تعامالت با سایر گردشگران
0/75
0/57
0/66
3/66
235
14/45
معیارهای رفتاری جامعه میزبان

ارزیابی
شاخص
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
نامناسب
مناسب
مناسب

بررسی نظر گردشگران در خصوص جذابیت باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس

بررسی نظرات گردشگران در خصوص جذابیت باغ چشمه بلقیس با کسب میانگین کلی  3/84و سـطح معنـاداری 0/000
به همراه کرانههای پایین و باالی اطمینان مثبت نشانگر جذابیت زیاد این باغ تاریخی طبیعی برای گردشگران است .البته
گردشگران اذعان داشتهاند الزم است در شیوه طراحی باغ تغییراتی صورت گیرد و آن را از حالت قدیم به شیوههای جدید
طراحی نمایند.

زیر معیارها

جدول شماره  .3نتایج بررسی جذابیت گردشگری باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس
اطمینان در سطح %95
میانگین
میانگین
سطح
آماره تی
تفاوت
معناداری
حد باال
حد پایین

میزان مطلوبیت جاذبه گردشگری چشمه بلقیس
توانایی جذب گردشگران و شهروندان
آرامشبخش و رضایتبخشی محی
ضرورت تغییر طراحی باغ از حالت قدیم به شیوه جدید
جذابیت گردشگری

18/58
19/22
19/30
3/62
21/10

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

3/96
4/02
4/05
3/28
3/84

0/96
1/02
1/05
0/28
0/84

0/86
0/92
0/94
0/13
0/76

1/06
1/13
1/15
0/44
0/92

ارزیابی
شاخص
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد

وضعیت پارامترهای کیفیت محیطی ،کیفیت دسترسی و امکانات ،اقتصادی و دسترسی و اطالعرسانی

نتایج بررسی وضعیت شاخص کیفیت محیطی باغ تاریخی طبیعی چشمه بلقـیس در جـدول شـماره ( )4بیانشـده اسـت.
همانطور که ذکر گردید کیفیت محیطی در محدوده موردمطالعه با استفاده از  12متغیر موردبررسـی قـرار گرفتـه اسـت.
کسب سطح معناداری کمتر از  0/05به همراه منفی شـدن کرانـههای بـاال و پـایین سـطوح اطمینـان بـرای متغیرهـای
دسترسی به فضای مناسب برای شستشوی ظروف ،امکانـات ورزشـی ،دسترسـی مناسـب بـه سـرویسهای بهداشـتی و
محوطه بازی کودکان نشان میدهد شاخصهای مذکور وضعیت نامناسبی داشته و نیازمند برنامه ریزی برای توسعه بهینه
میباشند .همچنین وضعیت شاخصهای مبلمان شهری مناسب (نیکمت ،آبنما و  ،)...دسترسی به آب سالم و آشـامیدنی
و نورپردازی مناسب چشمه بلقیس تا حدودی مناسب ارزیابی گردیده و با متوس مورد آزمون تفاوتی نداشته است .ارزیابی
گردشگران از آرامش محی  ،فضای سبز مطلوب ،سکو و محلهای نشستن ،چشمانداز زیبا و آبوهـوای چشـمه بلقـیس
مناسب بوده است.
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جدول شماره  .4نتایج بررسی وضعیت شاخص کیفیت محیطی در باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس
اطمینان در سطح %95
میانگین
سطح
ارزیابی شاخص
آماره تی
زیر معیارها
تفاوت
معناداری
حد باال
حد پایین
مناسب
1/21
1/00
1/11
0/000
21/14
آرامش محی
مناسب
1/40
1/20
1/30
0/000
25/93
فضای سبز مطلوب
نیمه مناسب
0/00
-0/26
-0/131
0/052
-1/94
مبلمان شهری مناسب (نیکمت ،آبنما و )...
مناسب
0/59
0/37
0/48
0/000
8/49
سکو و محلهای نشستن مناسب
نیمه مناسب
0/01
-0/24
-0/11
0/071
-1/81
نورپردازی مناسب چشمه بلقیس
نامناسب
-0/48
-0/76
-0/62
0/000
-8/91
محوطه بازی کودکان
نامناسب
-0/79
-1/0
-0/92
0/000
-14/08
امکانات ورزشی
مناسب
1/24
1/03
1/14
0/000
20/75
چشمانداز زیبا
نیمه مناسب
0/13
-0/17
-0/01
0/827
-0/218
دسترسی به آب سالم و آشامیدنی
نامناسب
-0/04
-0/32
-0/18
0/008
-2/67
دسترسی مناسب به سرویسهای بهداشتی
نامناسب
-0/27
-0/56
-0/42
0/000
-5/634
دسترسی به فضای شستشوی ظروف
مناسب
1/56
1/39
1/48
0/000
34/60
آبوهوای چشمه بلقیس

شاخص بعدی موردبررسی کیفیت دسترسی و امکانات در این مجموعه گردشگری بوده است .نتایج حاصل آزمون تی
برای مقایسه میانگینها در جدول شماره ( )5بیان گردیده است.
جدول شماره  .5نتایج بررسی وضعیت کیفیت دسترسی و امکانات در باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس
بعد

کیفیت
دسترسی و
امکانات

اطمینان در سطح %95

زیر معیارها

آماره تی

سطح
معناداری

میانگین
تفاوت

حد پایین

امکانات حملونقل

-4/47

0/000

-0/295

-0/42

-0/16

جاده دسترسی و عالئم راهنمای
گردشگران

-4/83

0/000

-0/331

-0/46

-0/19

نامناسب

پارکینگ

-1/77

0/077

-0/124

-0/26

0/01

متوسط

کیفیت معابر و شبکههای دسترسی

-0/58

0/558

-0/037

-0/16

0/08

متوسط

دسترسی امن و صحیح

6/89

0/000

0/398

0/28

0/51

مناسب

وضعیت قرارگیری پمپبنزین یا جایگاه
سوخت تا چشمه بلقیس

9/15

0/000

0/571

0/44

0/69

مناسب

قرارگیری باغ در شهر چرام

20/20

0/000

1/04

0/93

1/14

مناسب

شیوه مدیریتی و کارکنان فعال در باغ
چشمه بلقیس اعم از نگهبانان و مسئولین
خدمات رفاهی

2/66

0/008

0/182

0/04

حد باال

ارزیابی
شاخص
نامناسب

0/31

مناسب

وجود کمپهای خدمات پزشکی
(اورژانس  )115در سطح شهر و نزدیک
به باغ چشمه بلقیس

3/31

0/001

0/209

0/08

0/33

مناسب

وضعیت بهداشت در مکان

-0/83

0/403

-0/06

-0/20

0/08

متوسط

وضعیت منطقه در زمان اوج گردشگری از
نظر آرامش صوتی

6/70

0/000

0/43

0/30

0/56

مناسب

استحکام و کیفیت خدمات و امکانات
توریستی در سطح شهرستان چرام

-0/25

0/80

-0/01

-0/15

0/11

متوسط

محل قرارگیری سکوی زباله و سطل
آشغال در باغ

1/74

0/08

0/123

-0/01

0/26

متوسط
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با توجه به سطح معناداری آزمون و منفی بودن عالمت کرانههای پایین و باالی سـطوح اطمینـان اسـتنباط کلـی در
مورد شاخصهای جـاده دسترسـی و عالئـم راهنمـای گردشـگران و امکانـات حملونقـل نامناسـب بـوده اسـت .البتـه
شاخصهای بهداشت مکان ،میزان پارکینگ ،کیفیت معابر و شبکههای دسترسی ،محل قرارگیری سکوی زباله و سطل و
همچنین استحکام و کیفیت خدمات و امکانات توریستی (گردشگری) در سطح شهر چرام متوس ارزیابیشده است .برای
جلب رضایت گردشگران الزم است در خصوص ایـن شـاخصها نیـز برنامـهریزی صـورت گرفتـه و بـه حـد مناسـب و
رضایتبخش ارتقاء یابند .مجموعه اقتصادی نیز به عنوان عوامل اثرگذار بـر رونـق گردشـگری در ایـن منطقـه تفریحـی
موردبررسی قرار گرفته است .طبق یافتههای ارائهشده در جدول شماره ( )6حضور گردشگران در تمامی موارد بهجز تنـوع
شغلی و کارآفرینی برای ساکنان محلی منجر به بهبود شرای اقتصادی در حوزههای افزایش اشتغال در خدمات ،افـزایش
درآمد ،رونق صنایعدستی و  ...گردیده است.
جدول شماره  .6نتایج بررسی وضعیت شاخصهای اقتصادی در باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس
حد پایین

حد باال

افزایش اشتغال در بخش خدمات

2/25

0/02

0/13

0/01

0/26

تأیید

افزایش درامد

6/55

0/000

0/42

0/29

0/55

تأیید

افزایش اشتغال در بخش گردشگری

2/48

0/01

0/16

0/03

0/29

تأیید

افزایش سرمایهگذاری

2/96

0/003

0/21

0/07

0/35

تأیید

تنوع شغلی و کارآفرینی

0/978

0/329

0/06

0/06

0/20

رد

افزایش سطح رفاه برای مردم محلی

4/29

0/000

0/29

0/15

0/42

تأیید

افزایش سطح مشارکت جامعه محلی برای
ارائه خدمات

3/60

0/000

0/23

0/10

0/36

تأیید

زیر معیارها

بعد

اقتصادی

آماره تی

سطح
معناداری

میانگین
تفاوت

اطمینان در سطح %95

ارزیابی
شاخص

شاخص دسترسی و اطالعرسانی با استفاده از  6متغیر در جدول شماره ( )7موردبررسی قرار گرفته اسـت .گردشـگران
معتقدند در این منطقه گردشگری وضعیت نیروهای متخصـص و آموزشدیـده جهـت معرفـی منطقـه و بـاغ تـاریخی و
تفریحی چشمه بلقیس ،وضعیت نمایشگاهها جهت معرفی دیگر جاذبههای شهرستان چرام ،ارزیابی برگزاری جشنوارههای
بومی و محلی صنایعدستی غذاهای محلی آوازها و سازهای محلی و شناساندن سنتهای بومی به گردشـگران ،وضـعیت
واحدهای اطالعرسانی نقاط گردشگری شهرستان چرام و عالئم راهنمایی برای هدایت گردشـگران بـه مکـان مـوردنظر
نامناسب بوده است.
جدول شماره  .7نتایج بررسی وضعیت شاخص دسترسی و اطالعرسانی در باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس
بعد

دسترسی و
اطالعرسانی

زیر معیارها

آماره
تی

سطح
معناداری

میانگین
تفاوت

اطمینان در سطح %95
حد پایین

حد باال

ارزیابی
شاخص

وضعععیت نیروهععای متخصععص و آموز دیععده جهععت
معرفی منطقه و باغ تاریخی و تفریحی چشمه بلقیس

-8/69

0/000

-0/639

-0/78

-0/49

نامناسب

وضعیت نمایشگاهها جهعت معرفعی دیگعر جا بعههای
شهرستان چرام

-8/31

0/000

-0/548

-0/76

-0/41

نامناسب

شناخت شما نسبت بعه دیگعر جا بعههای شهرسعتان
چرام

0/237

0/813

0/016

-0/12

0/15

متوسط

ارزیععابی برگععزاری جشععنوارههای بععومی و محلععی
صنایعدستی ،غذاهای محلی آوازها و سازهای محلعی
و شناساندن سنتهای بومی به گردشگران

-3/83

0/000

-0/25

-0/37

-0/12

نامناسب

وضعععیت واحععدهای اطالعرسععانی نقععاد گردشععگری
شهرستان چرام

-6/06

0/000

-0/42

0/55

-0/28

نامناسب

عالئم راهنمایی بعرای هعدایت گردشعگران بعه مکعان
موردنظر (باغ چشمه بلقیس)

-5/22

0/000

-0/37

-0/51

-0/23

نامناسب
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شناسایی اثر مطلوبیت جاذبه گردشگری باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس بر وفاداری گردشگران

برای بررسی اثر مطل وبیت جاذبه گردشگری باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقـیس بـر وفـاداری گردشـگران از قابلیتهـای
مدلسازی معادالت ساختاری استفاده گردید .شکل شماره ( )1مدل ساختاری اثر متغیر پنهان مطلوبیت جاذبه گردشـگری
بر وفاداری گردشگران را نشان داده است.

شکل شماره  .1مدل ساختاری اثر متغیر پنهان مطلوبیت جاذبه گردشگری بر وفاداری گردشگران

برای این آزمون از دو متغیر پنهان مطلوبیت جاذبه گردشگری و وفاداری گردشـگران اسـتفاده شـد .هرکـدام از ایـن
عوامل متغیرهای آشکار قابلسنجشی دارند که مجموع هر یک از آنها متغیر پنهان در سطح اول را تشـکیل داده اسـت.
متغیر پنهان مطلوبیت جاذبه گردشگری در این تحقیق با استفاده از  4متغیر آشکار و متغیر پنهان وفاداری گردشـگران بـا
بهرهگیری از  5متغیر آشکار سنجیده شده است .در متغیر پنهان وفاداری گردشگران ،تمایل به معرفی به دوستان بـا وزن
رگرسیونی  0/87باالترین نقش را به خود اختصاص داده است و در تبیـین مطلوبیـت جاذبـه گردشـگری توانـایی جـذب
گردشگران با بار عاملی  0/78جایگاه باالتری داشته است .در جدول شماره ( )8متغیرهای بهکاررفته در مدل به همراه کد
و وزن رگرسیونی آن بیانشده است .همانطور که از یافتههای جدول مشخص است متغیر مطلوبیت جاذبه گردشگری بـا
وزن رگرسیونی  0/71بر متغیر پنهان وفاداری گردشگران اثرگذار بوده است.
جدول شماره  .8متغیرهای نهایی شناساییشده در مدل عاملی مرتبه دوم به همراه بار عاملی
وزن
رگرسیونی

عامل

وفاداری
گردشگران
0/71
مطلوبیت
گردشگری
چشمه
بلقیس

متغیر

کد

تمایل شما نسبت به بازدید دوباره باغ چشمه بلقیس به چه میزان است؟
اولویت انتخاب شما در باغ چشمه بلقیس نسبت به دیگر جاذبههای شهرستان
با توجه به بازدید شما از باغ تاریخی و تفریحی چشمه بلقیس ،اهمیت حفب این باغ و نگاهداشت
آن برای نسلهای بعدی را چگونه ارزیابی میکنید؟
تمایل شما برای معرفی و بازدید باغ چشمه بلقیس به دوستانتان چقدر است؟
تمایل شما برای معرفی و بازدید باغ چشمه بلقیس به خانوادهتان چقدر است؟
مطلوبیت جاذبه گردشگری چشمه بلقیس را به چه میزان ارزیابی میکنید؟
چشمه بلقیس به چه اندازه توانایی جذب گردشگران و شهروندان را دارد؟
چشمه بلقیس تا چه اندازه برای شما محی آرامشبخش و رضایتبخشی است؟
ضرورت تغییر طراحی باغ چشمه بلقیس از حالت قدیمی آن به شیوههای جدید

b1
b2

وزن
رگرسیونی
0/66
0/66

b3

0/53

b4
b5
c1
c2
c3
c4

0/87
0/86
0/74
0/78
0/74
0/05

برازش مدلهای ساختاری به دو روش برازش جزئی و برازش کلی صورت میپذیرد .در برازش جزئی سطح معناداری
نشانگر مطلوبیت برازش مدل و دادههای پژوهش است .سطح معنـاداری ،تخمـین غیراسـتاندارد ،خطـای معیـار و مقـدار
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بحرانی برای هر یک از رواب ترسیمی در جدول شماره ( )9بیانشده است .سطح معنـاداری کمتـر از  0/05بـرای روابـ
ترسیمی گویای آن است برازش جزئی مدل در وضعیت مناسبی قرار دارد.

وزن
رگرسیونی
0/705
0/776
0/736
0/054
0/660
0/658
0/527
0/875
0/846
0/741

جدول شماره  .9برآوردهای غیراستاندارد با سطح تحت پوشش
تخمین
خطای
مقدار
سطح
غیراستاندارد
معیار
بحرانی
معناداری
***
مطلوبیت جاذبه
0/684
0/801
8/464
***
مطلوبیت جاذبه
1/074
0/093
11/605
***
مطلوبیت جاذبه
1/028
0/092
11/210
مطلوبیت جاذبه
0/109
0/129
0/848
0/396
وفاداری
1/000
***
وفاداری
0/897
0/089
10/052
***
وفاداری
1/002
0/121
8/257
***
وفاداری
1/210
0/096
12/578
***
وفاداری
1/20
0/102
12/490
مطلوبیت جاذبه
1/000

-

وفاداری
c2
c3
c4
b1
b2
b3
b4
b5
c1

در جدول شماره ( )10شاخصهای اصلی برازش مدل نشان میدهد که دادههای پژوهش بـهخوبی توانسـتهاند مـدل
مفهومی پژوهش را نمایندگی کنند و مدل پژوهش تحت حمایت دادههای تجربی قرار دارد.
جدول شماره  .10شاخصهای اصلی برازش مدل مرتبه دوم
نام شاخص
درجه آزادی
کای اسکوئر نسبی (بهنجار شده)
شاخص نیکوئی برازش
شاخص نیکوئی برازش اصالحشده
شاخص نیکویی برازش مقتصد
شاخص نرمال شده بنتلر بویت
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش هنجار شده مقتصد
شاخص برازش افزایشی
شاخص برازش توکر لوئیس
شاخص برازش تطبیقی مقتصد
شاخص نسبت اقتصاد
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

عالئم اختصاری
DF
CMIN/DF
GFI
AGFI
PGFI
NFI
CFI
PNFI
IFI
TLI
PCFI
PRATIO
RMSEA

پیشفرض
26
2/76
0/966
0/906
0/546
0/936
0/959
0/676
0/959
0/943
0/693
0/722
0/075

مدل
اشباع
0
1/000

1/000
1/000
0/000
1/000
0/000
0/000

مستقل
36
30/423
0/417
0/271
0/333
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
1/000
0/313

اولویتبندی عوامل اثرگذار عامل بر توسعه گردشگری در باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس

با توجه به اینکه یکی از اهداف محققین شناسایی و اولویتبندی عوامل اثرگـذار بـر بهبـود وضـعیت گردشـگری در بـاغ
تاریخی تفریحی چشمه بلقیس بوده است ،برای یافتن عاملهای مکنون جهت خالصه کـردن متغیرهـا ،آزمـون تحلیـل
عاملی استفادهشده است (حکمتنیا و موسوی .)228 :1385 ،محاسبات انجامشده نشان میدهد انسجام درونی دادهها بـر
مبنای شاخص  KMOبه مقدار  0/927در وضعیت مناسبی قرار دارد .همچنین آزمون بارتلت در سطح  1معنادار است که
نشان میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدلی مناسب است (بسحاق و همکاران .)127 :1393 ،بـرای پـردازش
دادهها و شناسایی عوامل بنیادی متغیرهای پژوهش ،از روش تجزیه به مؤلفههای اصلی استفادهشده اسـت .بـا توجـه بـه
یافتهها هفت عامل اول دارای مقادیر ویژه بزررتر از  1بوده و  63/27درصد واریانس مجموعه  38متغیر را تبیین میکند.
جهت حداکثر ساخت رواب  ،متغیرها پیرامون محور خود دوران دادهشـده و ضـمن انجـام چـرخش در محـور مـاتریس از

فصلنامه گردشگری شهری ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،3پاییز 1399

120

مناسبترین روش چرخش یعنی دوران واریماکس استفادهشده است .در جدول ( )11عاملهای استخراجی ارائهشده اسـت
که اهمیت و نقش هر یک از متغیرها را در شکلگیری عاملها نشان میدهد و بهعبارتدیگر بیانگر بارگیری عاملهـا از
متغیرهاست .با توجه به ترکیب متغیرهای هر عامل نام مناسبی برای آن انتخاب گردیده است .بـهاینترتیب هفـت عامـل
اقتصادی ،مبلمان باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس ،اطالعرسانی و تبلیغات ،دسترسی و حملونقل ،امکانـات و خـدمات،
کیفیت محیطی و موقعیت در بهبود وضعیت گردشگری در این باغ تاریخی تفریحی اثرگذار هستند بهگونهای کـه 63/27
درصد تغییرات را پوشش میدهند.
جدول شماره  .11عوامل و شاخصهای مربوط به هر عامل به همراه بار عاملی آن
عامل

اقتصادی

مبلمان باغ
تاریخی
تفریحی
چشمه بلقیس

اطالعرسانی
و تبلیغات

دسترسی و
حملونقل

امکانات و
خدمات

کیفیت
محیطی
موقعیت

شاخص
وجود کمپهای خدمات پزشکی (اورژانس  )115در سطح شهر و نزدیک به باغ چشمه بلقیس را چگونه
ارزیابی میکنید؟
افزایش اشتغال در بخش خدمات
افزایش درامد
افزایش اشتغال در بخش گردشگری (تولید صنایعدستی ،مواد غذایی محلی برای گردشگران و )...
افزایش سرمایهگذاری
تنوع شغلی و کارآفرینی
افزایش سطح رفاه برای مردم محلی
افزایش سطح مشارکت جامعه محلی برای ارائه خدمات
مبلمان شهری مناسب (نیکمت ،آبنما و )...
سکو و محلهای نشستن مناسب
نورپردازی مناسب چشمه بلقیس
محوطه بازی کودکان
امکانات ورزشی
دسترسی به آب سالم و آشامیدنی
دسترسی مناسب به سرویسهای بهداشتی
دسترسی به فضای مناسب برای شستشوی ظروف
وضعیت نیروهای متخصص و آموزشدیده جهت معرفی منطقه و باغ تاریخی و تفریحی چشمه بلقیس
وضعیت نمایشگاهها جهت معرفی دیگر جاذبههای شهرستان چرام
شناخت شما نسبت به دیگر جاذبههای شهرستان چرام به چه میزان میباشد؟
ارزیابی برگزاری جشنوارههای بومی و محلی صنایعدستی غذاهای محلی ،آوازها و سازهای محلی و
شناساندن سنتهای بومی به گردشگران چگونه است؟
وضعیت واحدهای اطالعرسانی نقاط گردشگری شهرستان چرام
عالئم راهنمایی هدایت گردشگران به باغ چشمه بلقیس را چگونه ارزیابی میکنید؟
امکانات حملونقل
جادههای دسترسی و عالئم راهنمای گردشگران
پارکینگ
کیفیت معابر و شبکههای دسترسی
دسترسی امن و صحیح
شیوه مدیریتی و کارکنان فعال در باغ چشمه بلقیس را چگونه ارزیابی میکنید؟
وضعیت بهداشت در مکان را چگونه ارزیابی میکنید؟
وضعیت منطقه در زمان اوج گردشگری از نظر کمبود سروصدا (آرامش صوتی)
استحکام و کیفیت خدمات و امکانات توریستی را در چرام چگونه ارزیابی میکنید؟
محل قرارگیری سکوی زباله و سطل آشغال در باغ را چگونه ارزیابی میکنید؟
آرامش محی
فضای سبز مطلوب
چشمانداز زیبا
آبوهوای چشمه بلقیس
وضعیت قرارگیری پمپبنزین یا جایگاه سوخت از شهر تا چشمه بلقیس
وضعیت قرارگیری باغ چشمه بلقیس تا مرکز چرام را چگونه ارزیابی میکنید؟

بار عاملی

درصد واریانس
تبیین شده

0/310
0/694
0/712
0/823
0/839
0/825
0/793
0/763
0/455
0/430
0/621
0/701
0/719
0/631
0/696
0/705
0/664
0/76
0/618
0/807
0/776
0/713
0/642
0/692
0/671
0/694
0/485
0/541
0/616
0/699
0/389
0/472
0/602
0/677
0/589
0/737
0/599
0/715

13/930

11/59

10/83

8/01

7/87

6/14

4/89
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نتیجهگیری
باغها در ایران از تصاویر زیبای طبیعت محسوب میگردند که میتوان آنها را جـزو زیبـاترین جاذبـههای طبیعـتگردی
دانست .این باغهای زیبا معموالً موردتوجه عالقهمندان به طبیعت و طبیعتگردی قرار میگیرند .در محدوده موردمطالعـه
نیز نتایج استنباطی نشان میدهد به نظر گردشگران باغ تاریخی تفریحـی چشـمه بلقـیس جاذبـه گردشـگری مناسـب و
مطلوبی قلمداد میگردد و در بین دیگـر جاذبـههای گردشـگری از وضـعیت مناسـبی برخـوردار اسـت .چنانچـه ارزیـابی
گردشگران از آرامش محی  ،فضای سبز مطلوب ،سکو و محلهای نشستن ،چشمانداز زیبا و آبوهـوای چشـمه بلقـیس
مناسب بوده است .مجموعه شرای مذکور وفاداری گردشگران را نیز در پی داشته است .بهطوریکه در نتـایج اسـتنباطی
گردشگران تمایل به بازدید دوباره باغ چشمه بلقیس داشته و بهعنوان یک اولویت برای انتخاب نسبت به دیگر جاذبههای
شهرستان ،باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس را مدنظر داشتهاند .تمایل برای معرفـی و بازدیـد بـاغ چشـمه بلقـیس بـه
دوستان و خانواده نشانه دیگری از وفاداری گردشگران بـوده اسـت .ایـن مسـئله در اهمیـت دادن بـه حفـب ایـن بـاغ و
نگاهداشت آن برای نسلهای بعدی نیز نمود یافته است .طبعاً رفتار مناسب جامعه میزبان در این محبوبیت بیتأثیر نبـوده
است .این اثرگذاری مثبت در رفتار جامعه محلی با گردشگران تجلی مییابد .در منطقه موردمطالعـه از نگـاه گردشـگران
رفتار جامعه محلی با گردشگران در وضعیت مطلوبی قرار داشته است که میتوانـد عامـل بسـیار اثرگـذار در تـداوم رونـد
توسعه گردشگری قلمداد گردد .اذعان جامعه محلی به اثرگذاری مثبت حضور گردشگران در بهبـود شـرای اقتصـادی در
حوزههای افزایش اشتغال در بخش خدمات ،افزایش درآمد ،رونق صنایعدستی و  ...شـاهدی بـر ایـن ادعاسـت و بهماننـد
آنچه سونگ تای لیو )2020(1بیان کرده زمینه حمایت ساکنان محلـی را بسترسـازی نمـوده اسـت .یافتـههای حاصـل از
تحلیل عاملی اکتشافی بیانگر آن است از بین شش عامل شناساییشده عامل «اقتصادی» با بارگذاری شاخصهای وجود
کمپهای خدمات پزشکی (اورژانس  ) 115در سطح شهرستان و نیز نزدیک به بـاغ چشـمه بلقـیس ،افـزایش اشـتغال در
بخش خدمات ،افزایش درآمد ،افزایش اشـتغال در بخـش گردشـگری (تولیـد صنایعدسـتی ،مـواد غـذایی محلـی بـرای
گردشگران و  ،)...افزایش سرمایهگذاری ،افزایش سطح مشارکت جامعه محلی برای ارائه خدمات ،افزایش سطح رفاه برای
مردم محلی ،تنوع شغلی و کارآفرینی 13/93 ،درصد واریانس بهبود وضعیت گردشگری در باغ تـاریخی تفریحـی چشـمه
بلقیس را تبیین مینماید که این امر نشانگر اهمیت و ارزش عامل اول نسبت به عاملهای بعدی اسـت .عامـل دوم کـه
تحت نام «مبلمان فضای باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس» قرار دارد از ترکیب هشت متغیـر مبلمـان شـهری مناسـب
(نیکمت ،آبنما و  ،)...سکو و محلهای نشستن مناسب ،نـورپردازی مناسـب چشـمه بلقـیس ،محوطـه بـازی کودکـان،
دسترسی به فضای مناسب برای شستشوی ظروف ،دسترسی مناسب به سرویسهای بهداشتی ،دسترسی بـه آب سـالم و
آشامیدنی و امکانات ورزشی ،شکلگرفته و  11/59درصد واریانس بهبود وضعیت گردشـگری را بـه خـود اختصـاص داده
است .وضعیت نیروهای متخصص و آموزشدیده جهت معرفی منطقه و باغ تاریخی و تفریحی چشـمه بلقـیس ،وضـعیت
نمایشگاهها جهت معرفی دیگر جاذبههای شهرستان چرام ،شناخت نسبت به دیگر جاذبههای شهرسـتان چـرام ،وضـعیت
واحدهای اطالع رسانی نقاط گردشگری شهرستان چرام ،عالئم راهنمایی برای هدایت گردشگران به باغ چشـمه بلقـیس،
برگزاری جشنوارههای بومی و محلی صنایعدستی غذاهای محلی آوازها و سازهای محلی و شناساندن سنتهای بومی به
گردشگران تحت عنوان عامل «اطالعرسانی و تبلیغـات» نامگرفتـه اسـت و جمعـاً  10/83درصـد ابعـاد بهبـود وضـعیت
گردشگری را در برگرفته است .عامل «دسترسی و حملونقل» باوجود متغیرهای امکانات حملونقل ،جادههای دسترسـی
و عالئم راهنمای گردشگران ،پارکینگ ،دسترسی امن و صحیح و کیفیت معابر و شبکههای دسترسی 8/01 ،درصد بهبود
وضعیت گردشگری را در برمیگیرد .در عامل «امکانات و خدمات» شیوه مدیریتی و کارکنان فعال در باغ چشمه بلقـیس،
وضعیت بهداشت در مکان ،محل قرارگیری سکوی زباله و سطل آشغال در باغ چشمه بلقیس ،استحکام و کیفیت خدمات
و امکانات توریستی در سطح شهرستان چرام و وضعیت منطقه در زمان اوج گردشگری از نظر کمبـود سروصـدا (آرامـش
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صوتی) بارگذاری شده که مجموعاً  7/87درصد واریانس بهبود وضعیت گردشگری در باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقـیس
را به خود اختصاص داده است .وجود متغیرهای آرامش محی  ،فضای سبز مطلوب ،آبوهوای چشمه بلقیس و چشـمانداز
زیبا شکلدهنده عاملی به اسم کیفیت محیطی بوده است .این عامل  6/14درصد واریانس بهبود گردشگری در این باغ را
تبیین مینماید .درنهایت عامل «موقعیت» باوجود دو متغیر وضعیت قرارگیری باغ چشمه بلقیس تـا مرکـز شـهر چـرام را
چگونه ارزیابی میکنید؟ و وضعیت قرارگیری پمپ بنزین یا جایگاه سوخت در شهرستان از شهر تا چشمه بلقیس به میزان
 4/89درصد در گردشگری باغ تاریخی تفریحی چشمه بلقیس اثر داشته است .معنادار شدن همه عوامـل موردبررسـی بـا
نتایج تحقیق جاوید صیدا و رما آدومیتین ( )2016همراستا بوده است .معناداری اثر جاذبهها بر وفاداری گردشگران نیـز بـا
نتایج تحقیق مای گونگ خونگ و فام آن نیوئن ( )2017همخوانی داشته است.
تقدیر و تشکر

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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