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 چکیده

کنندگان داخلی و خارجی اهمیت  اند و بازدید پیدا کرده زیادیای میراث جهانی در دنیا اهمیت ه امروزه پایگاه
بندی برخی از عواملی دارد که   قائلند. تحقیق حاضر سعی در شناسایی و اولویت ها محوطهاین  برایخاصی 

ها و مطالعات  . با بررسیدرنظرگیرندهای تاریخی،  ی در دیدار خود از این یادمانیاست گردشگران اروپا ممکن
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بر روی شاخص کلی ارزشیابی گردشگر از دیدار ند توانکه میاند  شده  ، عواملی تشخیص داده«ر از پایگاهدیدا

گیری در دسترس،  پرسشنامه بر مبنای نمونه ۷۰۲به منظور تصدیق تأثیرات این عوامل، تعداد  .گذارندثیر أخود ت
کننده از پایگاه میراث  در میان گردشگران اروپایی دیدار ۱۹۳۱در فاصله زمانی فروردین و اردیبهشت سال 

سازی معادالت ساختاری تجزیه و  روش مدل براساسجهانی نقش جهان اصفهان توزیع شد. نتایج تحقیق که 
ثیر مستقیم و معناداری بر ارزشیابی گردشگران أعامل ت چهارگیری شد، حاکی از این بود که هر  تحلیل و نتیجه
اولویت را از جانب  برترین ای بود که لفهؤ، م«خدماتتجربه »است. همچنین عامل گذاشته از دیدارشان 
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 مقدمه

ها  نیز جزئی از آن 1های میراث )که پایگاه رهنگی و تاریخیامروزه، دیدار از منابع ف 
های صنعت گردشگری  ترین بخش رشد به ترین، فراگیرترین و رو هستند( یکی از بزرگ

تر از سایر اشکال  ( بسیار سریع 2است. این شکل از گردشگری )گردشگری میراث
 (UNWTO,2005) است  کردهتوسعه رشد   حال  گردشگری، مخصوصاً در کشورهای در

طور مستمر  رود که به گردشگری جهانی را در اختیار دارد و انتظار می ٪۹۲اکنون  همکه 
. این سرعت رشد و همچنین این نکته (Wang, Wu and Yuan (2010:163 ,یابد رشد 

توسعه  حال های در )طبیعی و فرهنگی( در کشور ۹های میراث جهانی همه پایگاه ٪۰۰که 
( اهمیت این نوع از گردشگری را برای کشورهای ۱۱: ۱۹۳۰، 4)تیموثی و نیاوپان قرار دارند

 کند. توسعه چندین برابر می درحال
های میراث یا به عبارت بهتر تجارب  رو فهم تعامل گردشگران با پایگاه این  از 

های میراث قرار  کنندگان، هنگامی که در پایگاه شده توسط گردشگران و دیدار کسب
اندرکاران بخش میراث این کشورها  به مسئولین و دست شایانیتواند کمک  ، میدارند

های میراث  جاذبه حال بازدید ازها در که آن حالی بنماید. فهم تجربه گردشگران در
دهی  ها، نحوه شکل کنندگان و جاذبه تری را از تعامل بین دیدار هستند درک عمیق

ها از پایگاه میراث  گردشگر و تفسیر آنتجارب توسط گردشگر، معنای تجربه برای 
( زیرا Daengbuppha, Hemmington and Wilkes (368 :2006, آورد فراهم می

های مربوط به آن، برای فهم ما از رفتار  گردشگران درباره یک پایگاه و فعالیت ادراک
 (. poria (2001,ها مهم است  آن

توانند به  توسعه، هنوز نمی حال های در توان گفت برخی کشور در این جهت می 
کنند،  های میراثی کشورشان دیدن می شکلی مناسب برای گردشگرانی که از این یادمان

فراهم آورند. به همین دلیل  ای درخور و شایسته یک پایگاه میراث جهانی تجربه
دلیل نارضایتی یا رضایت کمی که از  کنند، به ها سفر می گردشگرانی که به این کشور

از آثار  طور مکرر به آورند، دیگر تمایل چندانی ندارند تا دست می یدار خود بهد
دهی مناسب تجارب  مثال برای شکل برایزیرا  ،کنند دیدنتاریخی کشور مورد نظر 

                                                                                                                       
1- Heritage sites 
2- Heritage tourism 
3- World heritage sites 
4-Timothy and Nyaupane 



  3...  ثر بر ارزشیابیؤبندی عوامل م اولویت

گردشگران، هر پایگاه میراث جهانی باید عالمات تفسیری و راهنمایی کننده، یک 
پایگاه، صفحه  بارهارائه شده در تفسیرهایهایی برای شنیدن  نمایشگاه یا موزه، محل

 گانبصری و اسناد مکتوب فراوانی برای کمک به دیدار کنند ـ نمایشگرهای سمعی
ها  داشته باشد تا دیدار کننده بتواند تاریخ آن مکان را کشف کند. اما تهیه این قبیل ابزار

 (. Shackley  (1998:8,توسعه، اغلب گران و سخت است حال در های برای کشور
میراث جهانی  های پایگاهدرقبال گردشگران خارجی  های شناخت دیدگاهپس  

، زیرا میزان رضایتی که از تجربه دیدار خود کسب کشورمان دارای اهمیت است
تواند بر تصمیمات بعدی و تمایالت رفتاری آینده آنان در زمینه دیدار  کنند، می می

که قضاوت دیدارکنندگان درباره   رفتاری یتمایالت. گذاردثیر أمجدد از کشورمان ت
آن مقصد گردشگری به  دادن پیشنهاد هاحتمال دیدار مجدد از همان مقصد یا تمایل ب

 (.Chen and Tsai 2007:1116,)  باشد دیگران می
های تاریخی و باستانی، غنی است، ولی  چه کشور ما از لحاظ داشتن پایگاه اگر  

های میراث و  مندی راجع به ارزشیابی تجربه گردشگران در پایگاه مکنون مطالعه نظا تا
های میراث جهانی کشور و تمایالت رفتاری آنان در این خصوص  خصوص پایگاه به

ثر بر ؤبندی عوامل م انجام نپذیرفته است. بنابراین هدف مطالعه کنونی بررسی و اولویت
جهان اصفهان به  اه میراث جهانی نقشکننده از پایگ ارزشیابی گردشگران اروپایی دیدار

سازی  های میراث جهانی ایران است و محقق با استفاده از مدل عنوان یکی از پایگاه
معادالت ساختاری، اثر هر یک از چهار متغیر تحقیق را بر متغیر شاخص کلی ارزشیابی 

 است.   گردشگران موردسنجش قرار داده

 ادبیات و پیشینه تحقیق

 ادبیات نظری

شود و شامل  شده یا ممکن است به ارث برده میراث آن چیزی است که به ارث برده 
های  خانه آالت صنعتی از یک منطقه قدیمی، ماشین وقایع تاریخی، ها، ارزش ها، سنت

های طبیعی از قبیل سواحل،  های فرهنگی و ثروت فعالیت های هنری، مجموعه تاریخی،
 (.Drummond and Yeoman 2001:6,)جانوری استهای گیاهی یا  کوهستان، گونه

هایی هستند که ارتباطی فیزیکی و فرهنگی را با گذشته،  های میراث نیز مکان پایگاه 
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اندازهای فرهنگی و تکامل گیاهان و جانوران،  با تاریخ اسکان بشر، با تکامل چشم
۱)مارانن آورند وجود می به

 (. ۷2: ۷،۷۰۰۳، به نقل از موسلر2003

ترین آثار طبیعی  های میراث جهانی شاهکاری از نبوغ بشری، عالی مچنین، پایگاهه 
یا مناطقی با زیبایی طبیعی استثنایی و اهمیت زیباشناختی هستند که یک مدرک 

فرد یا حداقل استثنایی را درباره یک سنت فرهنگی، یک تمدن زنده یا تمدنی  به منحصر
 (. UNESCO (2012, دهند است، نمایش می که ناپدید گشته

گذشته و منابع  ۹ای با میراث فرهنگی طور گسترده گردشگری میراث نیز که به 
میالدی، به سبب بسیاری از دالیل  ۰۰( از دهه ۱24:۱۹۱۲فرهنگی ارتباط دارد )کاظمی،

 است شامل: احیاء شده

 .عالقه به روزهای قدیمی، زمانی که جهان جای متفاوتی برای زندگی بودـ  ۱

 .زمان و درآمد قابل تصرف بیشتر برای فعالیت فراغتیـ ۷

های نوین  )در ارتباط با میراث(، همچنان که توسعه آگاهی عمومی افزایش یافتهـ ۹
 .شوند می باستانی های میراث جایگزین پایگاه

 کنند های میراث را درک می های خصوصی که منافع و ارزش دولت و سازمانـ 4

های میراث را  ه دسترسی آسان به اطالعات، در مورد پایگاههای بهتر ک تکنولوژیـ 2
 .) Drummond and Yeoman 2001:7,) است  تسهیل کرده

افزایش  حال رشد است و عالقه به گردشگری میراث در حال جمعیت دنیا دائماً در 
,2008:316) Li,Wu and Caiهای میراثی، امروزه یکی از اجزای  ( و دیدار از محوطه

ها تجربه  ( زیرا آنKerstetter, Confer, and Graefe (2001, سفرهاستاصلی 
آورند، اجازه بینشی یادگیرانه را  وجود می بخشی را برای دیدارکنندگان به فراغتی لذت

ها،  آورند که قلعه وجود می در مورد گذشته فراهم آورده و رضایتی را در این زمینه به
های آینده  های فرهنگی برای نسل دستی و حتی سنتهای باشکوه، صنایع  کلیساها، خانه

 (. POWE and WILLIS (1996:259, گیرند مورد محافظت قرار می
های  های فرهنگی جهانی دوچندان است زیرا میراث در همین زمینه، اهمیت میراث 

های میراثِ فرهنگیِ  رباهایی برای گردشگران هستند. این پایگاه جهانی همچون آهن

                                                                                                                       
1- Maaranen   
2- Mosler 
3- Cultural heritage 
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شدن دارند و دارای  بیش از هر جاذبه فرهنگی دیگری در دنیا قابلیت دیدهجهانی، 
ها نمادهای تاریخ ما هستند. دیدارکنندگان از چنین  آن ارزشی نمادین هستند.

آورند که چیزی به خصوص  دست ای را به هایی شایستگی این را دارند تا تجربه پایگاه
یک چیز با شکوه، بهتر از هر چیزی که  فرد، به داشته باشد، یک چیز منحصر پی را در

 (. Shackley  (1998,اند افراد، قبل از این دیده

 شده توسط گردشگران ادراکتجربه میراثی 

 تواند شامل مدیریت پایگاه چه عوامل مربوط به ارزشیابی از تجربه میراث می اگر 
و ارزش  آمد، مدیریت اطالعات(، محیط و )مسائل مربوط به حفاظت، مدیریت رفت

فرهنگی )جو حاکم بر پایگاه، خصوصیات فیزیکی آن، ادراک از ارزش فرهنگی 
 (2009:207 های زمانی( باشد هوا، محدودیت و )آب مربوط به میراث( و شرایط محیطی

(Daengbuppha,ها در زمینه گردشگری میراث، اثری  های روانی فعالیت ، ولی جنبه
 (2006 , شان دارد شان و بنابراین بر سطح رضایت مهم بر ارزیابی مشتریان از تجارب

Jeong & Lee  (.  
آورند،  دست می با توجه به اینکه گردشگران در محیط، تجربه میراثی خود را به 

ثیر أبر تجربه گردشگران تمهمی باشد که  های حیطتوانند از م های خدماتی می محیط
احساسات مثبت و این  (.Strobl,2012:28 Sperdin, Peters and ) بسزایی بگذارد

اثر  بر رضایت مشتری یا گردشگر عمیقامنفی مرتبط با محیط خدماتی، 
 (.Barsky and Nash  (2002,گذارد می

که گردشگران از یک پایگاه باستان شناختی و میراثی، موزه یا  برای مثال هنگامی  
خود بناها نیستند بلکه دنبال دیدار صرف از  ها صرفاً به کنند، آن یک کلیسا دیدار می

 ها نیز هستند. شناختی، آموزشی و اجتماعی همراه با آن های زیبایی دنبال ارزش به
 (Bigne´, Mattila, & Andreu,2008)  
  (2010:166,است  «مکان ـ محصول»پس به دلیل اینکه یک مقصدِ میراث، یک   

Wang, Wu and Yuanمحصولِ مقصد قرار داردکننده نیز در قلبِ  ( و تجربه دیدار 
,2000) Vitterso et al،) عنوان شکلی برجسته، به به های میراث جهانی نیز پایگاه 

به نقل از گیلمور، کارسون  1،۷۰۰۱گردشگری مدنظر هستند )پالمر «خدمت ـ محصول»
                                                                                                                       
1- Palmer 
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(. همچنین از این جهت که طبیعت محصولِ خاصِ پایگاه ۷2۰: ۷۰۰۲، 1و آسنکائو
بنابراین خدماتی که (، Teare and Calver (1996,مت محور است میراث جهانی، خد

ها از دیدارشان  کنند در ارزشیابی آن های میراثی دریافت می گردشگران در این پایگاه
 خواهد داشت. چشمگیریاثر 

 کیفیت خدمات     

 (2000 , کیفیت خدمات یک نیروی محرکه مهم در جذب و نگهداری مشتریان 
Cronin, Brady & Hult) ترین عاملی است که بر رفتار و نگرش  مهم و

شده نیز  کیفیت خدمات ادراک(. Hallowell (1996, گذارد کنندگان اثر می مصرف
که اثری مثبت و   Bolton & Drew) (1991 , مدت است یک ارزشیابی کلی بلند

 choi et) مستقیم بر رضایت، ارزیابی از ارزش و تمایالت رفتاری مشتریان دارد

al,2004 .) 

  کیفیت خدمات در مقابل تجربه خدمات

های  در زمینه گردشگری، کیفیت خدمات به کارایی خدمات در سطح ویژگی 
که تجربه خدمات به نتایج روانشناختی که از  حالی در ؛گردد کاالی خدماتی برمی

خدمات، شود، اشاره دارد. کیفیت  های گردشگری منتج می مشارکتِ مشتری در فعالیت
کننده هستند، تعریف  های خدمتی که تحت کنترل عرضه به عنوان کیفیت ویژگی

کننده را  عرضه توسطشده  های فراهم که تجربه خدمات فقط ویژگی است درحالی شده
است را  شده  وسیله گردشگر تبدیل به فرصت هایی که به ، بلکه ویژگیگیرد نمیبر  در
 عاطفی گردشگران به منافع اجتماعی  به عنوان پاسخ تواند . تجربه خدمات میاردد بردر

ستد خدمتی مشخص از  و شان، تصور شود. این امر همچنین به داد روانشناختی مطلوب
گردد  می ند، برکن مشارکت میمشترک قبیل تماس با مردمی که در یک تجربه 

(Chan& Baum,2007    .) 
  

                                                                                                                       
1- Gilmore, carson and ascencao 
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 خدمات تجربه و خدمات تیفیک نیب موجود یها تفاوت .1جدول 

 تجربه خدمت کیفیت خدمت 
 ذهنی عینی و ذهنی)فنی(  نوع سنجش
 کل نگرانه/ گشتالت ها بر حسب ویژگی مدل ارزیابی
 خود )درونی(  فراهم کننده خدمت )بیرونی(  هدف ارزیابی

 / نمادین  تجربی / مطلوبیت   عملکردی نوع منافع
 2عاطفی  1شناختی نمایش روانشناختی

 (121: 4،2212روئیز، وردوگو و گارسیابه نقل از  3،1221و ریچی )اوتو

 های خدمات  هزینه

های مالی و هم  کننده، معموالً هم هزینه وسیله دیدار شده به ادرک های خدماتی ههزین 
کنندگان از  شده، ادراک مصرف هزینه مالی ادراکدارد.  بر مالی را در های غیر هزینه
ارزش پولی، تفاوت در حقیقت،  .(Duman, 2002: 28) محصول استخرید  قیمتِ

ها درباره خدماتی است که به  کننده و احساس آن وسیله دیدار شده به بین قیمت پرداخت
 .) Drummond and Yeoman 2001:164 ,است ) ها ارائه شده آن

ها، برای خرید و  های غیر مالی نیز معموالً شامل زمان، تالش و دیگر پرداخت هزینه  
چه ممکن است  اگر (.Duman (57 :2002 ,مصرف یک محصول یا خدمت است 

شده به حساب نیایند،  های غیر مالی مالحظه بزرگی در خیلی از کاالهای خرید هزینه
 گیرند نظر قرار می بیشتر مدهای مالی،  ولی در خرید خدمات و در مقایسه با هزینه

,2000) (Zeithaml & Bitner. مالی)برای مثال زمان، تالش و  های غیر در واقع، هزینه
 های پولی باشد تر از هزینه شده( ممکن است برای برخی مشتریان مهم انرژی صرف

,2008: 1290) Ruiz, Gremler , Washburn and Carrión  .) 

 رضایت از خدمات

 Patterson (1993,رضایت به یک تبادل یا تجربه یک مصرف خاص مربوط است  

and Johnson (اند که دیدارهای مجدد از یک مقصد  . مطالعات گوناگونی نشان داده

                                                                                                                       
1- Cognitive 
2- Affective 
3- Otto & Ritchie 
4- Ruiz, Verdugo and Garcıa 
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کند  به سطوح باالتر رضایت ارتباط دارند، زیرا این رضایت، گردشگران را تحریک می
رضایت کلی که میزان لذت یا . ) Yuksel (2001 , تا دوباره از همان مقصد دیدار کنند

 2007:1116,) وسیله دیدارکننده از تجربه سفر خود است شده به رضایت احساس

Chen and Tsai)،  به عنوان یک ابزار برای ارزشیابی تجارب سفر گردشگران استفاده
 (. Bramwell (1998,شود می

 ارزش ادراک شده از خدمات

 شده  است: منافع ادراک  ده مفهومی است که از دو بخش تشکیل شدهش  کارزش ادرا
)قیمت، زمان، تالش،  شده های متقبل )اقتصادی، اجتماعی و ارتباطی( و دیگر، هزینه

ارزش مشتری، ارزیابی بین منافع . (Oh,2003)وسیله مشتریان  مخاطرات و راحتی( به
، بینشی را «شده ادراک»است. عبارت  شده های کلی ادراک شده و هزینه کلی ادراک

آمده، به تجربیات  دست درباره ارزش بهکند که در آن قضاوت  میمنعکس 
 . (Nasution and Mavondo, 2005: 73)کنندگان بستگی دارد  مصرف

 تمایالت رفتاری گردشگران

( معتقدند که تمایالت رفتاری، تمایل به دیدار مجدد ۹2۰: ۷۰۰۲) 1بون و همکاران 
دار از آن، به دهان یا پیشنهاد دی به ، تبلیغات دهاناز یک مقصد یا مکان گردشگری

دهان مثبت، پرداخت  به دهان تمایالت رفتاری مطلوب شامل تبلیغات دیگران است.
دهان  به ری نامطلوب شامل تبلیغات دهانهای بیشتر و وفاداری است. تمایالت رفتا قیمت

 :Ladhari, 2009منفی، پرداخت بهایی کمتر، ترکِ)محل( و انجام اقدام قانونی است 

مایالت رفتاری مطلوب باید گفت که این عامل، وجود وفاداریِ در مورد ت (.(313
دهد. احتمال بیشتری وجود دارد تا مشتریان وفادار، به دوستان،  مشتریان را نشان می

 & Shoemaker)خویشان و یا دیگر مشتریان بالقوه، محصول یا خدمتی را پیشنهاد دهند

Lewis,1999)  . 
ایت و تمایالت رفتاری که بر رابطه متقابل بین کیفیت، رض بیشماریاز مطالعات  

شده به رضایت مشتری منجر  شده که کیفیت ادراک مشخص است صورت گرفته

                                                                                                                       
1- Bonn et al 
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از راه  شود که این رضایت، منجر به پیشنهاد دیدار از یک مقصد خاص به دیگران می
 Brady)شد و یا تمایل بیشتر برای دیدار مجدد از آن مقصد خواهد ارتباطات نقلی 

and Robertson,2001) . برای افزایش تمایالت رفتاری مثبت گردشگران، مدیران پس
بخش قرار دهند تا  آوری یک تجربه رضایت خود را بر فراهم لویتمیراث باید ا

 Lee, Petrick andآورند  دست می گردشگران احساس کنند که ارزش مناسبی را به

Crompton 2007) .) 

 پیشینه تحقیق

های میراث و میراث جهانی و تجربه منتج از این دیدارها،  در زمینه دیدار از پایگاه 
اشاره  تحقیقاند که به چند  های مختلفی را انجام داده محققان گوناگون، پژوهش

دنبال  ( از طریق تعیین یک شاخص، به۷۰۱۰. روئیز، وردوگو و گارسیا )کنیم  می
 هایی شاخصاند.  ران، در یک پایگاه باستانی بودهشده به گردشگ ارزشیابی خدمات ارائه

همچون کیفیت خدمات، آسودگی خدمات و تجربه خدمات ارائه شده، از گردشگران 
ترین  مهم «تجربه خدمات»دست آمده که  ال قرار گرفته و در پایان این نتیجه بهؤمورد س
 باشد.  شده می گیری ثر در شاخص اندازهؤعامل م

که بر تصمیم  ننداند تا عواملی را تعیین ک نظر داشته ( در۷۰۱۰)وانگ، وو و یوآن  
گذاشته ثیر أکنندگان برای دیدن و سپس دیدار مجدد از یک مقصد میراثی ت دیدار

بینی تمایالت دیدارکنندگان برای دیدار مجدد از  است، و عوامل مهمی که در پیش
کنندگان از سفرشان  ادراک کلی دیدار کننده هستند، مشخص کنند. یک مقصد کمک

کننده و جذاب را برای  بخش، راضی ای لذت نشان داد که این پایگاه میراث، تجربه
و دیدار از آن را به  به دیدار مجدد از مقصد داشتهها تمایل  ها فراهم آورده و آن آن

 .خواهند داددیگران نیز پیشنهاد 
گردشگران را در یک محیط اند تا تجربه دیدار  نظر داشته د( م۷۰۱۰)1چن و چن  

شده، رضایت و  میراثی بررسی کنند و روابط بین کیفیت تجارب، ارزش ادراک
های  ترین پایگاه از مهمپایگاه تمایالت رفتاری را بسنجند. برای این بررسی، چهار 

ها انجام گرفت. نتایج  میراث کشور تایلند انتخاب شدند و این بررسی در این مکان
شده، رضایت گردشگران و در  ثبت کیفیت تجارب را بر ارزش ادراکتحقیق، اثرات م

                                                                                                                       
1- Chen and Chen 
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 است.  نهایت تمایالت رفتاری مثبت آنان نشان داده
های یک مقصد میراث و  اند تا رابطه بین ویژگی ( تالش کرده۷۰۰۹)1هو و اویسال 

آمده توسط آنان نشان داد که  دست رضایت کلی گردشگران را بررسی کنند. نتایج به
های مقصد میراثی و رضایت کلی از تجربه میراثی گردشگران، رابطه  ویژگیبین 

را دارد. همچنین کسانی که تجربه قبلی دیدار از یک پایگاه میراث  مستقیمی وجود
باالتری مندی  اند، رضایت نداشتهرا ای  کسانی که چنین تجربه در مقایسه بااند،  داشته

 .  است یده شدهد

 مدل مفهومی تحقیق 

و بررسی ادبیات و رو  انگلیسی در ارتباط با تحقیق پیش س از مطالعه منابع فارسی وپ
رسید که با زمینه  زیرها، محقق نهایتاً به مدل مفهومی  رفته در آن کار های مفهومی به مدل

 ه است.تحقیق تناسب یافت

 
پایگاه میراث دهنده ارزشیابی گردشگران از یک  مدل مفهومی تحقیق: عوامل شکل .1نمودار 

 (2212جهانی )اقتباس از روئیز، وردوگو و گارسیا، 

 های تحقیق الؤس

کننده از پایگاه میراث جهانی  ی دیداریثر بر ارزشیابی گردشگران اروپاؤعوامل م .۱
 جهان کدامند؟ نقش

                                                                                                                       
1- Huh  and Uysal 
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کننده از پایگاه میراث  ی دیداریاولویت عوامل مذکور از نگاه گردشگران اروپا .۷
 ان چگونه است؟جه جهانی نقش

کنندگان خدمات گردشگری، باید چه نوع و چگونه خدماتی را برای  عرضه .۹
 گردشگران در این پایگاه میراث فراهم آورند؟

 روش تحقیق

پیمایشی است.  ـ تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی 
گیری  اری( روش نمونهبا توجه به نامشخص بودن تعداد گردشگران اروپایی)جامعه آم

( ۱۹۲۲اساس گفته ساروخانی ) است. بر گیری در دسترس انتخاب شده این تحقیق، نمونه
گیری جامع و کاملی، میسّر نباشد و تحقیق به  رود که نمونه کار می این روش زمانی به

( نیز معتقد است ۳۱: ۱۹۱۱ای در دسترس محدود شود. دالور) ناچار به جامعه یا نمونه
گیری به خاطر سهولت در دسترسی به اعضای یک جامعه انتخاب  ین روش نمونهکه ا
کننده از پایگاه  شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه گردشگران اروپایی دیدار می

از پایگاه ۱۹۳۱اردیبهشت ماه ۷۱فروردین تا  ۱2اند که از  میراث جهانی نقش جهان بوده
دیدن کردند. در این پژوهش محقق سعی بر آن جهان شهر اصفهان  نقش میراث جهانی

ها( خود را در میان بیشترین تعداد  آوری داده های)ابزار اصلی گرد تا پرسشنامهرد دا
پرسشنامه  ۹۰۷گردشگران اروپایی در دسترس خود توزیع کند. در مجموع تعداد 

کامل قابل شده و به صورت  ها برگشت داده عدد از آن ۷۰۲توزیع شد که از این تعداد، 
اند. این تعداد پرسشنامه، حداقل تعداد الزم برای انجام تحقیق را پوشش  استفاده بوده

اساس گفته  داد و محقق با اتکاء بر این تعداد، کار تحقیقی خود را به انجام رسانید. بر
نفر، برای بیان  2۰های همبستگی حداقل حجم نمونه  ( برای پژوهش۳۳: ۱۹۱۱) دالور

ای به حجم حداقل  های توصیفی نیز نمونه طه ضرورت دارد. برای پژوهشچگونگی راب
 نفر ضروری است.  ۱۰۰
برای تهیه پرسشنامه، محقق به مطالعه سوابق پژوهشی گذشته در ارتباط با تحقیق و  

اساس مطالعات انجام گرفته  پرسشنامه بر صحیحآوری ادبیات موضوع، تنظیم و ت جمع
شده با تحقیق مورد نظر تطابق  ر خبرگان، پرسشنامه تهیهطبق نظبر پرداخته و سپس 

ولی  یافت.الزم به ذکر است که زبان اصلی برای تهیه پرسشنامه، زبان انگلیسی بوده
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و است  که زبان انگلیسی به تنهایی کافی نبوده همحقق در پیش آزمون متوجه شد
پاسخگویی صحیح و تعدادی از پاسخگویان به دلیل ندانستن زبان انگلیسی قادر به 

االت نیستند، در نتیجه برای گردشگران آلمانی و ایتالیایی، پرسشنامه ؤکامل به برخی س
سازی معادالت  ها نیز ترجمه شد و مورد استفاده قرار گرفت.از مدل مذکور به این زبان

های تحقیق و همچنین میزان یا شدت اثر  ثیر هر یک از متغیرأساختاری برای سنجش ت
ثر بر ؤبندی عوامل م بر شاخص ارزشیابی گردشگران استفاده شد. جهت اولویتها  آن

 ارزشیابی گردشگران، از آزمون فریدمن استفاده گردید. 
برای تعیین اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که ضریب  

ها  ایی پرسشنامهرا نشان داد. رو افزونیبود و پایایی  ۲۹2/۰االت ؤآلفای کرونباخ کل س
ی صوری، یید قرار گرفت. برای روایأنیز از راه روایی صوری و روایی محتوایی، مورد ت

یید واقع شد. همچنین جهت سنجش ده به نظر خبرگان رسیده و مورد تأش پرسشنامه تهیه
و تحلیل عاملی  1افزار لیزرل امه این پژوهش با استفاده از نرمروایی محتوایی، پرسشن

 ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و روایی آن مورد تأیید واقع شد.2تأییدی

 های تحقیق  یافته

 های جمعیت شناختی گردشگران مربوط به ویژگی اطالعات

دهد که از تعداد  پاسخ دهندگان نشان می جنسیت ها در مورد دادهنتایج حاصل از  
زن  نفر(۱۱۱) ٪2۲مرد و  نفر( ۱۳) ٪4۹اند،  ها پاسخ داده نفری که به پرسشنامه ۷۰۲
بین  ٪4/۷سال،   ۷2تا  ۱۱بین  ٪2/۰است که  ازلحاظ سنی نتایج مشخص ساختهاند.  بوده

 تا  22بین  ٪4/۹۰سال،   24تا  42بین   ٪4/۱۲سال،  44تا  ۹2بین  ٪۰/۱۷سال، ۹4تا  ۷۰
 اند. ساله به باال بوده ۰2نیز  ٪۲/۹۲سال و ۰4

از  ٪۰/۱۱از ایتالیا،   ٪۳/۹۳از کشور آلمان،  ٪۲/۹۰است که از آن ها حاکی  یافته 
از کشور یونان  ٪۹/4از اسپانیا و    ٪۹/4از سوئد،  ٪۷/۳از سوئیس، ٪۷/۲فرانسه،

 اند. بوده
یل در مقاطع مختلف اند که مشغول به تحص افرادی بوده٪۹/4از تعداد افراد پاسخگو  

  ٪۱/2بازنشسته،   ٪۱/4۱شاغل،  ٪۷/۹۱کاری وجود نداشته است،هستند، فرد بی
                                                                                                                       
1- LISREL 
2- Confirmatory factor analysis 
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 اند.   دیگری داشته اند که وضعیت شغلی نیز افرادی بوده  ٪۳/۷دار و  خانه
 ٪۲/۳مطلقه،  ٪۰/۱۱هل، متأ ٪4/۰۰از افراد مجرد،  ٪۳/۱۰است که  نتایج نشان داده 

 اند.  أهلی دیگری را داشتهنیز شرایط ت ٪4/۱بیوه و 
در  ٪۰/۷2زیر دیپلم،  ٪۱/4نشان از این دارد که  ها ، دادهسطح تحصیالت از لحاظ 

در سطح تحصیالت تکمیلی  ٪۲/۹2در سطح مقطع کارشناسی،  ٪4/۹۷سطح دبیرستان، 
 اند. یت تحصیلی متفاوتی را ابراز کردهنیز وضع ٪4/۱دانشگاهی و 

 ۷2۰۰۰بین   ٪۱/۷۲دالر،  ۷2۰۰۰درآمد کمتر از  ٪۹/2از لحاظ وضعیت درآمدی 
تا  ۲2۰۰۰بین  ٪۱/۱۱دالر،  ۲4۰۰۰تا  2۰۰۰۰درآمد بین   ٪۹/4۲ر،  دال 4۳۳۳۳تا 

 اند. دالر درآمد در یک سال داشته ۱۰۰۰۰۰نیز بیشتر از  ٪4/۱دالر و  ۳۳۳۳۳

ها از  اطالعات مربوط به مرتبه دیدار گردشگران و دلیل اصلی دیدار آن
 جهان  پایگاه میراث جهانی نقش

ود که از پایگاه میراث جهانی ، دفعه اولی ببارن که آیا ایشد ال ؤاز گردشگران س 
ها  از آن ٪4/۱۲ها بیانگر این بود که  های آن اند یا خیر؟. پاسخ کرده جهان دیدن می نقش

نفر( مرتبه اول دیدارشان  ۷۰ها ) از آن۰/۱۷نفر( مرتبه اول دیدارشان بوده و  ۱۱۱)
 اند.  است و قبالً نیز از آن دیدار کرده نبوده

 %۳/۲۹ال شد. ؤجهان، س از نقش ها برای دیدار گردشگران راجع به دلیل اصل آناز  
 ٪۹/۱۳از گردشگران یادگیری و غنای دانش شخصی خود راجع به نقش جهان، 

 ٪۳/۱نفر یا  4بر قراری ارتباط )روانی( با این پایگاه میراث و  ٪۱/4سرگرمی و تفریح،  
، کشف را نفر دالیل عالقه به جامعه ایرانی 4اند. این  نیز دالیل دیگری عنوان کرده

حقیقت راجع به مردم ایران، عالقه به دانستن بیشتر راجع به مردم دنیا و دیدن 
 اند.  های کشور ایران عنوان کرده زیبایی

 یساختار معادالت از استفاده با پژوهش یرهایمتغ و مدل یبررس

های  ها یا متغیر اینکه آیا شاخص کار دارند. اول و ال سرؤهای ساختاری با دو س مدل 
نظر محقق  کنند که مد گیری می رفته در مدل همان چیزی را اندازهکار  به پذیر مشاهده

های آشکار یا قابل  ال دوم ناظر بر این است که متغیرؤاست یا چیز دیگری را؟ س
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)کالنتری، گیری می کنند؟  فته مورد نظر در تحقیق را اندازهمشاهده با چه دقتی متغیر نه
۱۹۱۱ :۹۹-۹4.) 

 ادامهکه در  استاین پژوهش، با توجه به مدل مفهومی دارای یک معادله ساختاری 
 آمده:

مالی بر  های غیر تأثیر متغیرهای تجربه خدمات، کیفیت خدمات، هزینه مالی، هزینه 
ثیر شاخص ارزشیابی گردشگران از دیدار أارزشیابی گردشگران از دیدار خودشان و ت
 خود بر تمایالت رفتاری آینده گردشگران. 

، %۳۳های آماری، تجربه خدمات با اطمینان  آمده از تحلیل دست بر طبق نتایج به 
و هزینه  %۳2مالی با سطح اطمینان  های غیر ، هزینه٪۳2کیفیت خدمات با سطح اطمینان 

شان  معناداری بر ارزشیابی کلی گردشگران از دیدار ثیرأت ٪۳۳مالی با سطح اطمینان 
 دارند. 

اثر را بر  ترین عمیقهای آماری نشان داد که تجربه خدمات  نتایج تجزیه و تحلیل 
از جانب  اولویتدر اولین است و  گذاشتهشاخص ارزشیابی گردشگران از دیدارشان 

ثیر، در رتبه أها از نظر شدت ت بقیه متغیردرمقایسه با و کیفیت خدمات، قرار گرفته آنان 
 . گرفته استآخر قرار 

شان با اطمینان  آمده، ارزشیابی گردشگران از دیدار دست اساس نتایج به همچنین بر 
شدن  با بهتر ثیر معناداری بر تمایالت رفتاری آینده گردشگران دارد، بنابراینأت ،۳2٪

 نده آنان نیز بهبود خواهد یافت.ارزشیابی گردشگران از دیدارشان، تمایالت رفتاری آی

 های تحقیق الؤنتایج س

ها و مشخص نمودن  پس از بررسی مطالعات و تحقیقات و همچنین تحلیل داده 
های  ها، با توجه به خروجی حاصل از تحلیل اولویت و کیفیت هر یک از شاخص

قرار های تحقیق مورد بررسی  الؤآمده در راستای پاسخ به س دست آماری، نتایج به
 گرفت. 

کننده از پایگاه میراث  ی دیداریثر بر ارزشیابی گردشگران اروپاؤ( عوامل م۱ال ؤس 
 جهانی نقش جهان کدامند؟

محقق با استفاده از بررسی ادبیات موجود و مطالعاتی که در این زمینه در میان منابع  
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تحقیقات بندی خود از  اطالعاتی متعدد فارسی و انگلیسی انجام داده و با جمع
 پس از چندین مرحله بازبینیاست که  هها را استخراج کرد ، فهرستی از متغیرگرفته انجام
عامل کیفیت تجربه، کیفیت خدمات،  4، محقق نهایتاً به از سوی خبرگانفهرست این 

که در مدل مفهومی به صورت شماتیک  است ههای غیر مالی رسید هزینه مالی و هزینه
افزار  ژوهش که با استفاده از نرم   های پ دامه و در جریان تحلیل دادهاست. در ا آورده شده

های الزم صورت گرفت، با استفاده از  لیزرل و معادالت ساختاری تجزیه و تحلیل
بین )تجربه خدمات، کیفیت  متغیر پیش 4هر  شایان توجهثیر أییدی، تأتحلیل عاملی ت

چگونگی ارزشیابی  ؛ر متغیر وابستهمالی( ب های غیر خدمات، هزینه مالی و هزینه
از تغییرات  ٪۲۷رفته حدود  هم گردشگران به اثبات رسید. همچنین این عوامل روی

از  ٪۷۱و حدود  است هبینی و توجیه کرد ارزشیابی گردشگران از دیدارشان را پیش
 اند. مربوط به عوامل دیگری است که در این تحقیق لحاظ نشده ،تغییرات

کننده از پایگاه  ی دیداریاز نگاه گردشگران اروپا شده ذکریت عوامل ( اولو۷ال ؤس 
 میراث جهانی نقش جهان چگونه است؟

عوامل با استفاده از آزمون فریدمن)که برای این بندی  ها، رتبه برای تعیین اولویت 
هاست( انجام گرفت که نتایج آن به  ای آن مقایسه چند گروه بر حسب میانگین رتبه

 شرح زیر است: 
  ۱۲/4ای  اول: تجربه خدمات با میانگین رتبه اولویت
  ۱۰/۹ای  دوم: هزینه مالی با میانگین رتبه اولویت

  ۰4/۹ ای مالی با میانگین رتبه های غیر اولویت سوم: هزینه
 ۱۰/۷ای  اولویت چهارم: کیفیت خدمات با میانگین رتبه

دهنده هر یک از این عوامل،  های تشکیل شاخص تفصیلی یا رتبه نیانگیم همچنین 
 زیر است:     های شاخصشده از جانب گردشگران، شامل  به ترتیب باالترین ارزش کسب

 )تجربه خدمات( جهان پایگاه میراث جهانی نقش یشناخت ییبایز جنبه .۱

 خدمات(جهان شبیه سفری در دل تاریخ بود )تجربه  دیدار از نقش .۷

 جهان )تجربه خدمات(  طول دیدار از نقشبودن مواجهه با مردم محلی در  خوشایند .۹

شده توسط راهنما  ارائه شدن انتظارات افراد از تفسیر و اطالعات تهیه و برآورده .4
 )کیفیت خدمات(
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 جهان )کیفیت خدمات( گی و تمیزی نقشپاکیز .2

در طول دیدار  جهان( ای نقشه بودن دمای هوا )در درون و بیرون از یادمان مناسب .۰
 مالی(  های غیر )هزینه

های  جهان )هزینه برای دیدار از پایگاه میراث نقش شده بودن زمان سپری مناسب .۲
 مالی( غیر

ارتقای تجربه دیدار در اثر خریدن و یا دیدن صنایع دستی به نمایش درآمده در  .۱
 میدان )تجربه خدمات(

 مالی( های غیر )هزینهجهان  نقشبودن دسترسی به  آسان .۳

رضایت از پرداخت بخشی از هزینه نگهداری و حفاظت از پایگاه توسط  .۱۰
 کنندگان آن )هزینه مالی( دیدار

 جهان )هزینه مالی( از نقش بردنلذت در مقایسه با بودن هزینه ورودیه  پایین .۱۱

شده به دست مسئولین پایگاه  شده در مقایسه با خدمات فراهم تناسب ورودیه اخذ .۱۷
 جهان )هزینه مالی( نقش

های موجود در درون پایگاه )تجربه  شده از کالسکه بودن تجربه کسب  بخش لذت .۱۹
 خدمات(

 مالی( های غیر آلودگی صوتی و بوی ناخوشایند در طول دیدار )هزینه نبود .۱4

 جهان )کیفیت خدمات( وزنده بودن تابلوهای راهنمای نقشکافی و آم .۱2

یه از میان میدان نقش جهان )هزینه های غیر نبودن عبور وسایل نقل آزاردهنده .۱۰
 مالی(

)مسئولین و دست  شده توسط کننده بودن تسهیالت فراهم خوب یا راضی .۱۲
 جهان )کیفیت خدمات( درکاران( نقشان

تر ساختن دیدار  های نوین جهت جالب و جذاب جهان از تکنولوژی استفاده نقش .۱۱
 گردشگران )کیفیت خدمات(

دمات گردشگری، باید چه نوع و چگونه خدماتی را کنندگان خ ( عرضه۹الؤس 
 برای گردشگران در این پایگاه میراث فراهم آورند؟

شناختی این تحقیق، خدماتی را که باید  های جمعیت های حاصل از بررسی داد برون 
ثیر قرار خواهد داد. به دلیل أشود، تحت ت برای گردشگران در این پایگاه میراث فراهم 
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به  ،دارای تحصیالت دانشگاهی، افرادی سالخورده گردشگران، زنان،اینکه اکثر 
هستند، خدمات  با درآمد ساالنه متوسط رو به باال و خصوص تحصیالت تکمیلی

 . درنظر گیردشده برای آنان باید خصوصیات باال را  فراهم

لحاظ از  آورند باید جهان فراهم می مدیران پایگاه میراث جهانی نقشخدماتی که  
 استاهمیت حائزداشته باشد. این موضوع از این جهت  مطلوبی شناختی، کیفیت زیبایی

 زنان هستند.  ،کنندگان از این پایگاه میراث جهانی که بیشتر دیدار
های مدیریتی در جهت افزایش جنبه زیبایی تاریخی پایگاه و  استفاده از خالقیت 

 تنوع )به خصوص در شب( موضوعی مهمهای م آمدن آن مثل نورپردازی چشم بیشتر به
 های بصری آن بیفزاید.  است که می تواند هر چه بیشتر بر زیبایی

بودن و سطح تحصیالت و درآمدی باالی گردشگران  موضوع مهم دیگر سالخورده 
سال خود هستند  و ها از یک طرف نیازمند خدماتی متناسب با سن کننده است. آن دیدار
ها  شده و مناسب و متناسب بودن این خدمات برای آن ات فراهمدسترس بودن خدم و در

خدماتی را خواستارند که از لحاظ کیفیت در  قویمهم است، از جانب دیگر به احتمال 
از یک پایگاه میراث جهانی  را ها و انتظارات آنباشد قرار داشته درخور توجهی  سطح

به این دلیل است  تر مطلوبیت آوری تسهیالت و خدمات با کیف برآورده سازد. فراهم
را می طلبند و در ضمن سطح  بیشتریکه معموالً افرادی با درآمد باالتر، سطح رفاه 

ها  آن  گستردهانتظارات باعث بوجودآمدن گردشگران اروپایی، عالی تحصیالت 
های میراث کشور خود و  شده در پایگاه . این گردشگران خارجی خدمات ارائهشود می

با  را اند هایی که سفر کرده های میراث دیگر کشور شده در پایگاه ارائهیا خدمات 
باعث بروز  ،جهان مقایسه کرده و این عامل شده در کشور ما و پایگاه نقش خدمات ارائه

 است. ها شده هایی در آن نارضایتی
جهان یک میراث جهانی و متعلق به کل بشریت است و  که نقشبا توجه به این  

شده در یک چنین مکانی انتظارات بیشتری دارند، توصیه  از خدمات فراهمگردشگران 
در  تر کوشا باشند مثالً آوری خدماتی با کیفیت شود که مسئولین در جهت فراهم می

ها  زیرا ممکن است آن کنندهای بیشتری برای نشستن گردشگران تعبیه  جهان مکان نقش
بی بنشینند و زیبایی پایگاه را در نمایی کلی تمایل داشته باشند لحظاتی را در مکان مناس

ها به دالیل مختلف، کمتر مهیا است. همچنین  ببینند، ولی اکنون این امر برای آن
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های بهداشتی عمومی متناسب با فرهنگ کشورهای خارجی و  استفاده از سرویس
شود )این موضوع به دفعات از جانب  ها توصیه می تعداد آن افزایشاروپایی و 

دفعه در ضمن به دلیل اینکه اکثر گردشگران،  ،شد( می یردشگران به محقق یادآورگ
 یآوری خدمات با کیفیت اند، فراهم آمدهنقش جهان  ناولی است که به دید

ها را به  و آن گذاردها  بر آن بسزاییثیر أ، ت1عنوان اولین اثر تواند به می درخورتوجه،
 گردشگرانی وفادار به مقصد میراثی خود تبدیل کند.   

در تحقیق، در شده  های سنجش ، بر حسب اولویتِ شاخصشده گفتهعالوه بر موارد  
 :  آوریمنظر در فراهم آوری خدمات مناسب برای گردشگران باید موارد ذیل را

در شکل اصیل، تاریخی پایگاه  ـ حفظ، صیانت و نگهداری از تمامیت فرهنگی 
های خود این جنبه را در اولویت  بندی اینکه گردشگران در اولویت ؛معتبر و اولیه آن

شده پرداخت  نه تنها باید به حفظ موارد گفته نشان از این دارد که ،اند اول قرار داده
. یعنی عالوه بر آنچه که خود پایگاه از قدیم در کردها نیز توجه  بلکه باید به ارتقای آن

است، مسئولین نیز باید در جهت ارتقای هر روزه زیبایی  پیکره خود داشته و ارائه داده
تاریخی نقش جهان بکوشند. برای این هدف استفاده از مصالح مناسب و اصیل در 

ای که اعتبار اولیه آن حفظ شود به  مرمت و نگهداری پایگاه، مرمت پایگاه به شیوه
های آن به شکل اولیه آن، رعایت  مرمت یادمانای که حتی سعی شود جزئیات  گونه

های  ها و آجرکاری کاری داشتن کاشی گردد. همچنین تمیز نگه شود، توصیه می
کننده  تواند در چشم گردشگران دیدار مهمی است که می مسائلرفته در ابنیه از  کار به

شده توسط  های نوشته بردن یادگاری بین داشته باشد. پاک کردن و از درخوریجلوه 
بودن تاریخی پایگاه  است که بر جنبه بکر کارهاییافراد بر ابنیه درون پایگاه نیز از 

 افزاید.  می
شود تا برخوردی  در پایگاه داده داران های الزم به کالسکه الزم است تا آموزش 

ها داشته باشند. یکی دیگر از  شایسته و مناسب با گردشگران در حین مواجهه با آن
ها است تا از انتشار بوهای نامطبوع  داشتن مکان توقف کالسکه های مهم، تمیز نگه گزینه

. حفظ شودها  گردشگران برای استفاده از این کالسکه همچنان اشتیاق و شودجلوگیری 
)محقق این موضوع را به دفعات و در مراجعات میدانی خود از جانب گردشگران به 

                                                                                                                       
1- First impact 
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 است(. عنوان تذکر دریافت کرده
ئولین باید در دوران اوج ورود گردشگران خارجی برای دیدار از پایگاه، از مس  

های ناهنجار بپرهیزند تا مزاحمتی در دیدار و تجربه گردشگران  صدا و تعمیرات و سر
 ایجاد نکند. 

های راهنمای جدید و  اندرکاران پایگاه میراث جهانی نقش جهان باید تابلو دست 
بود که اکثر  جمله موضوعاتیاز  مسئله، ن قراردهند. اینتری را در بناهای آ مناسب

رفته برای  کار گردشگران اروپایی از آن شکایت داشتند. از نظر گردشگران، زبان به
این تابلوها نیز شکایت  بودن تعداد کماز و  است ها کافی نبوده توضیحات الزم در تابلو

ندارند و اطالعات  یی نیز زیبایی چندانشده کنون های استفاده ها تابلو داشتند. به نظر آن
مسئولین در طراحی ظاهری رود  رو انتظار می از اینها نیز اندک است.  رفته در آن کار به

های  زباندیگر به  را یتر جذاب و اطالعاتکار برند های راهنما دقت بیشتری به این تابلو
کننده  گردشگران دیدار یتخارجی مثل آلمانی، ایتالیایی و فرانسوی که اکثر

 ، فراهم آورند.   دهند را تشکیل میجهان  نقش
روز در ابنیه  های به تکنولوژیبه استفاده از امتیاز را  ترین گردشگران خارجی کم 

به منظور ارائه توضیحات و اطالعات بیشتر در مورد پایگاه، تاریخ و که اند  دادهپایگاه 
های جدید مانند صفحات  استفاده از تکنولوژی .رود می کار به وقایع اتفاق افتاده در آن

هایی از تاریخ گذشته و  تواند با نشان دادن صحنه لمسی و صفحات نمایشی بزرگتر، می
شده آن زمان، در عین کمک به راهنمایان برای ارائه  نمایش لحظاتی از تاریخ بازسازی

تجربه گردشگران از توضیحات در مورد تاریخ و تفسیر پایگاه، بر غنای لذت و 
( افرادی هستند که %۰۱)حدود  این گردشگران اروپایی اکثردیدارشان بیفزاید، زیرا 

سال سن دارند و ممکن است به دلیل سالخوردگی برای توضیحات فراوان  22باالی 
راهنمایان تور در تمام طول دیدارشان، توان الزم را نداشته باشند. در ضمن چون 

مرتبه اولی است که از این مکان میراث جهانی دیدن می کنند و اکثریت این افراد 
ها هم یادگیری و غنای دانش شخصی خود راجع به آن را دلیل اصلی دیدار  اکثریت آن

شان بیفزاید و به این نیاز  اند، استفاده از ابزارهایی که بر غنای تجربه خود عنوان کرده
 ها رضایت فراوانی ایجاد کند.  در آنتواند  ، میدهدپاسخ  شان ها در یادگیری آن
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 گیرینتیجه

جهت رشد گردشگری در های میراث جهانی کشورمان از پتانسیل باالیی  پایگاه 
های میراث نهفته است،  برخوردارند. وجود تاریخ غنی که در دل هر یک از این پایگاه

است.  کشور کردهریزی و توجه بیشتر در جهت توسعه گردشگری  ها را مستعد برنامه آن
عنوان میراثی جهانی و بازمانده از عصر صفویه است  جهان به نمونه بارز این امر، نقش

اولویت دیدار خود را در  برترینکننده این پایگاه میراث جهانی،  که گردشگران دیدار
ای  فزایندهتجربه دیدار منتج از آن یافته و به جنبه تاریخی و زیبایی شناختی آن اهمیت 

هایی دارد که اکنون  اند. با این حال این منبع گردشگری فرهنگی کشور، ضعف داده را
های  تواند خواسته خور و شایسته یک پایگاه میراث جهانی، نمی صورتی در به

ترین ضعف در زمینه کیفیت خدماتی است که به  گردشگران را برآورده سازد. مهم
ها، احتماالً در دیگر  . البته این کاستیاست ان در این مکان میراثی ارائه شدهگردشگر

های میراث جهانی کشورمان نیز قابل مالحظه است و مسئولین باید در جهت رفع  مکان
کنندگان این پایگاه  . بدیهی است که با بهبود شرایط کیفی از نظر دیداربرآیندآن 

را از منظور جذب گردشگران، گوی سبقت  تواند به جهان می و نقشمیراث، اصفهان 
 های تاریخی برباید و به یک مقصد میراث، با کیفیتی جهانی تبدیل شود.   دیگر شهر
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