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های تاریخی شهر بیرجند از دیدگاه  بررسی وضعیت جاذبه

 گردشگران
 

 

                                                          1 یوسفیجواد 

 چکیده

ريزي توسعه گردشگري به شمار  هاي گردشگري يکي از مهمترين عناصر در برنامه جاذبه
هاست. از اين رو  آيند به طوري که پيشرفت گردشگري و صنايع وابسته به آن در گرو جاذبه مي

هاي گردشگري براي مديريت هر چه بهتر صنعت گردشگري منطقه ضروري  اذبهمطالعه و ارزيابي ج
هاي تاريخي شهر  برخي از مهمترين جاذبه پژوهش وضعيتاست. بنا به اهميت موضوع در اين 

بيرجند مورد ارزيابي قرار گرفت. تحقيق از نظر هدف کاربردي و از جهت ماهيت و روش از نوع 
. ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه و مقياس سنجش طيف تحليلي است –تحقيقات توصيفي 
ها تعداد  باشد. جامعه آماري گردشگران شهر بيرجند است که از ميان آن اي مي ليکرت پنج گزينه

آزمون  ازمورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس نتايج به دست آمده  ،نفر به عنوان نمونه 873
و « عمارت اکبريه»تنها در ها از ديدگاه گردشگران  جاذبه ويلکاکسون، بين ميانه اهميت و عملکرد

اثر تاريخي مورد مطالعه،  82از ميان  داري وجود ندارد. شکاف معني« مسجد جامع چهار درخت»
از نظر اهميت  «آباد ميرح عمارت» و «هيمعصوم عمارت ،آراسته خانه» ،«نواب نهيحس» هاي جاذبه

عمارت »، «خانه آراسته»گرفتند و از جهت عملکرد، سه جاذبه  قرار 2تا  8هاي  به ترتيب در رتبه
           اند. نتايج تحليل  رضايت گردشگران را ايجاد کرده بيشترين« حسينيه نواب»، و «آباد شوکت

و « مدرسه شوکتيه»، «پست قديم»، «آباد عمارت رحيم»هاي  عملکرد نيز نشان داد جاذبه –اهميت 
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ريزي  ال و عملکرد ضعيف بايد در اولويت توجه در برنامهبه دليل اهميت با« عمارت معصوميه»
بندي و تخصيص منابع براي  هاي دولتي متولي بايد در بودجه توسعه گردشگري قرار گيرند و سازمان

هاي عمارت اکبريه، خانه شريف،  ها اولويت راهبردي و عملياتي قائل شوند. در مورد جاذبه اين جاذبه
شان کم ارزيابي  که اهميت رجنديب قلعه و بهارستان ارگ ،يفرنگ کاله ارگ مسجد جامع چهاردرخت،

رساني و تبليغات براي معرفي هر چه بهتر اين  اندرکاران اطالع است مهمترين راهبرد براي دست شده
 شود. ها توصيه مي جاذبه

 عملکرد، بيرجند. –جاذبه، گردشگري، ارزيابي، تحليل اهميت  :واژگان کلیدی
 

 

 مقدمه

ريت مقصدهاي گردشگري مستلزم وجود برنامه هاي مدون و منسجم در اجزاي مدي
هاي گردشگري به عنوان يکي از عناصر نظام گردشگري و  صنعت گردشگري است. جاذبه

باشد و به عنوان هسته  بلکه مهمترين جزء آن منشاء رخداد گردشگري در يک منطقه مي
ن صنعت، نقش بسيار اساسي در اصلي مقصدهاي گردشگري و سرمايه هاي اوليه اي

(. بنابراين هيچ تعجبي ندارد 41: 8210، چيانه ريزي و توسعه گردشگري دارند )حيدري برنامه
(. Richards,2002: 1048که مطالعات و تحقيقات زيادي در اين رابطه انجام شود )

ها را  آن تأثيرگذاري اين عامل بر ديگر اجزا و عناصر تا جايي است که وجود يا عدم وجود
رقم مي زند. نظر به اهميت بسيار زياد، ضروري است مطالعات و تحقيقات عميقي پيرامون 

ريزي علمي براي بهره برداري و  هاي گردشگري هر منطقه صورت گيرد و برنامه جاذبه
ريزي شده براي  گيران قرار گيرد چرا که روش برنامه مديريت آن در دستور کار تصميم

تواند عالوه بر ايجاد منافع و حفظ رضايت گردشگران و  ر بلندمدت ميتوسعه گردشگري د
هاي احتمالي آن جلوگيري کند )مهدوي و  مردم مناطق گردشگرپذير از تهديدها و زيان

هاي موجود و بالقوه يک منطقه بايد به صورت  جاذبه(. از سوي ديگر 300: 8231همکاران، 
ريزي،  شي از گام پيمايش و تحليل فرآيند برنامهمند و عيني شناسايي و به عنوان بخ نظام

ريزي براي حفاظت و يا  ها براي توسعه و مفاهيم برنامه ارزيابي شود. انتخاب درست جاذبه
: 8238)ضرغام بروجني، شود  هاي معين در طول مرحله تدوين طرح، انجام مي توسعه جاذبه
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د به نحوي غيرعقاليي و مخرب توان (. زيرا بدون ارزيابي دقيق، صنعت گردشگري مي837
ها شکل گرفته  توسعه يابد و به تخريب يا نابودي همان چيزهايي منجر شود که بر اساس آن

 (.  02: 8210چيانه،  است )حيدري

هاي عميق و بنيادي  هاي انجام شده به دليل کمبود پژوهش مطابق بررسي
(Richards,2002: 1049و نيز شکاف در مطالعات برنامه ) زي توسعه گردشگري، در اين ري

هاي  داري بين اهميت و عملکرد جاذبه تحقيق ضمن بررسي اين موضوع که آيا تفاوت معني
ها  تاريخي شهر بيرجند از ديدگاه گردشگران وجود دارد يا خير به ارزيابي وضعيت اين جاذبه

گران در ها از نظر گردش پردازيم تا در درجه اول مشخص شود کداميک از اين جاذبه مي
هاي باالتري براي بازديد قرار دارد و سپس با توجه به وضعيت موجود هر يک از  اولويت

گيران و اقدامات عملياتي براي متصديان  هاي راهبردي براي تصميم ها، اولويت آن
 مقصدهاي گردشگري ارائه گردد.

 پیشینه تحقیق

ها در  و جايگاه ويژه جاذبهريزي براي توسعه گردشگري و نقش  با توجه به اهميت برنامه
نظام گردشگري، مطالعات و تحقيقات ژرف و گسترده در اين زمينه الزم و ضروري است. 

هاي گردشگري کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته  ها با تمرکز بر جاذبه اين قبيل پژوهش
 ها اشاره مي شود:  است که در ادامه به برخي از آن

هاي فرهنگي  ا استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي جاذبه( ب8213ضيايي و داغستاني )
نتايج نهايي تحقيق نشان داد که بندي کردند.  تاريخي شهرستان نيشابور را رتبه –

توانند  هاي شهرستان به لحاظ اولويت توسعه در سه سطح قرار دارند و اين سطوح مي جاذبه
 . شگري شهرستان نيشابور باشندگيري مديران گرد ريزي و تصميم مبنايي براي برنامه

هاي گردشگري براي توسعه  ( جاذبه8237فرد ) در پژوهش ديگري قاليباف و شعباني
گردشگري شهري در شهر سنندج را با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي ارزيابي و 

شهر هاي فرهنگي و تاريخي  هاي تحقيق نشان داد که جاذبه اند. يافته بندي کرده اولويت
 ريزي است. هاي ديگر داراي اولويت باالتري براي توسعه و برنامه سنندج نسبت به جاذبه
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هاي عمده شهرستان مشهد را از منظر  ( در تحقيقي جاذبه8238سلطاني و شاهنوشي )
بندي نمودند. نتايج نشان داد که بارگاه  گردشگران داخلي با استفاده از روش آنتروپي اولويت

هاي تجاري، کوهسنگي، طرقبه و  اولويت اول جاذبه گردشگري و مجتمعامام رضا )ع( 
آباد، آرمگاه فردوسي  شانديز، پارک ملت، کوهستان پارک، بند گلستان، پارک جنگلي وکيل

 هاي بعدي گردشگري براي بازديد قرار داشته است. به ترتيب در اولويت

روستاهاي هدف گردشگري هاي اکوتوريسم در  ( جاذبه8238رحيمي و رنجبردستناني )
بندي  استان چهارمحال و بختياري را با استفاده از روش سلسله مراتبي ارزيابي و اولويت

نمودند. نتايج اين تحقيق نشان داد روستاهاي ده چشمه، هوره و آتشگاه به ترتيب از شرايط 
 بهتري به منظور سرمايه گذاري برخوردارند.

هاي گردشگري  بندي جاذبه اي با شناسايي و اولويت ه(، در مقال8238قنبري و همکاران )
هاي جاذب گردشگري را  شهرستان روانسر با استفاده از روش سلسله مراتبي مکان

اند. بر اساس نتايج اين تحقيق غار قوري قلعه، سراب روانسر و غار کاوات  بندي نموده اولويت
 در سه اولويت ابتدايي قرار گرفتند.

هاي گردشگري با  ( در تحقيقي با عنوان ارزيابي جاذبه8233اران )چيانه و همک حيدري
 31گذاري مشروط جاذبه شورابيل اردبيل را مطالعه نمودند. بر اساس نتايج،  روش ارزش

درصد بازديدکنندگان براي بازديد از جاذبه شورابيل حاضر به پرداخت هزينه بودند. بنابراين 
گذاران و  ردم اهميت و ارزش بااليي دارد لذا سياستهاي طبيعي در شهرها براي م تفرجگاه
گيرندگان براي توسعه گردشگري پايدار و افزايش رفاه گردشگران و نيز حفاظت از  تصميم

 ها بايد مديريت کارآمدتري داشته باشند. اکوسيستم اين گونه جاذبه

گياه  ( نيز به طور تخصصي رضايت گردشگران از جاذبه گل و8233نوري و همکاران )
هايي مانند نمايشگاه و  در شهرستان محالت را بررسي کردند و به اين نتيجه رسيدند مؤلفه

ها، مزارع و باغات پرورش گل و گياه، مناظر طبيعي و  جشنواره گل و گياه، کوچه باغ
مندي  اندازها، آب و هواي منطقه و نيز عامل خدماتي از مهمترين عناصر رضايت چشم

ها و تبليغات کمترين ميزان رضايت وجود داشته  ي از دو عامل زيرساختگردشگران است. ول
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هاي توسعه گردشگري  کنند اين دو مقوله در اولويت برنامه است لذا محققان پيشنهاد مي
 منطقه مورد توجه قرار گيرد.

8چن و همکاران
ريزي کيفيت  ( در تحقيقي با عنوان سيستم خود ارزيابي برنامه3780) 

سلسله مراتبي نشان  –هاي گردشگري در تايوان با استفاده از روش تلفيقي دلفي  براي جاذبه
ترين ابعاد ارزيابي به ترتيب شامل مديريت کيفيت،  دادند بر اساس روش سلسله مراتبي مهم

خدمات گردشگري و امکانات بخش عمومي است. مکانيسم خود ارزيابي پيشنهاد شده در 
هاي مديريت  واند به کسب و کارهاي گردشگري و سازمانت ريزي مي اين رويکرد برنامه

مديريت کيفيت را تشخيص داده  اي کمک کند تا مشکالت مقصد گردشگري ملي / منطقه
 و براي ارتقاي کيفيت گردشگري تالش کنند.

 مبانی نظری

 يها ناتو انيم تعادل جاديا ،يگردشگر توسعه تيريمد و يريز برنامه در ياصل مسئله
 هيناح منطقه، کي در يحيتفر و يگردشگر يها تيفعال زانيم با ياجتماع و يعيطب طيمح

 و ايدنيسع از نقل به 37: 8233 همکاران، و چيانه يدريح) است خاص گردشگاه اي
ها و منابع گردشگري هستند که محرک  ها، جاذبه . از جمله اين قابليت(8238 زاده، يمهد

( نيز اوج تجربه 8334د. از نظر بورستين)تقاضاهاي سفر و گردشگري محسوب مي شون
اي است که  در مفهوم، ويژگي« جاذبه»است. او معتقد است واژه « جاذبه»گردشگر جديد 

 (.Richards, 2001: 14کند ) مردم را به سوي خود جلب مي

سازد. اين  هاي جذاب يک کشور يا منطقه، اساس توسعه گردشگري را فراهم مي ويژگي
: 8238بروجني،  دهند )ضرغام ترين عنصر محصول گردشگري را تشکيل مي ها ضروري جاذبه
(. براي جلب گردشگران از کشورها و مناطق مختلف و با انگيزه هاي متفاوت، وجود 832

هاي  ها در مقصد ضروري است. بنابراين رونق فعاليت گردشگري بر جاذبه منابع و جاذبه
شوند.  هاي توسعه گردشگري محسوب مي تگردشگري استوار است و منابع گردشگري ظرفي

هاي مطلق، در وضع موجود مورد توجه گردشگر قرار  جاذبه اثري است که عالوه بر ارزش

                                                           
1 - chen et al 
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بگيرد و داراي حداقلي از تقاضاي گردشگري باشد. اثري که شرايط الزم را براي تحريک 
(. از نظر 27: 8233اکبري، تقاضا و جذب گردشگر ندارد، جزو منابع گردشگري است. )علي

ي گردشگري عبارت است از : يک رابطه تجربي  (، جاذبه8303کانل ) تعريف به اعتقاد مک
بخشي از اطالعات درباره يک بينش را توصيف  -بين گردشگر، يک بينش و يک نشان

دهد )المزدن،  کند و ترکيب اين سه عنصر با يکديگر جاذبه گردشگري را شکل مي مي
( معتقد است يک سيستم جاذبه گردشگري از سه عنصر تشکيل 8337(. ليپر )438: 8210

شده است: عنصر انسان، عنصر مرکزي، و يک نشان يا عنصر اطالعاتي. يک جاذبه زماني 
آيد که اين عناصر با يکديگر مرتبط شوند و عنصر مرکزي هر ويژگي مکان را  به وجود مي

هاي  (. جاذبهRichards, 2001: 16کند ) شود که مسافر آن را بازديد مي شامل مي
توان به صورت کلي و يا بر مبناي اهداف خاص تعريف نمود جاذبه  گردشگري را مي

است که به منظور تفريح، سرگرمي، لذت بردن و  گردشگري يک منبع دائمي طراحي شده
هاي مصنوعي را در واقع  آموزش بازديدکنندگان کنترل و اداره مي شود. بسياري از جاذبه

 (. 870: 8211ها دانست )رنجبريان و زاهدي،  محصول تاريخ و فرهنگ ملتبايد 

ها را  ها وجود دارد، ابعاد متفاوتي از آن هاي مختلفي که درباره جاذبه با توجه به نگرش
(. در مطالعات مختلف 881: 8213توان مورد ارزيابي قرار داد )ضيايي و داغستاني،  مي

خي، محلي و ارزشي مورد ارزيابي قرار مي گيرند. آنچه در ها بر اساس جنبه هاي تاري جاذبه
هاي تاريخي است.  اين تحقيق مدنظر است تأکيد بر دو بُعد اهميت وضعيت )عملکرد( جاذبه

هاست  استفاده از فنون کمي ارزيابي، از قبيل ارزيابي ماتريسي بهترين شيوه ارزيابي جاذبه
طورکلي به سه گروه  ها را به توان جاذبه بندي مي (. از نظر طبقه832: 8238)ضرغام بروجني، 

(. آثار 833: 8238بروجني،  ساخت )ويژه( تقسيم کرد )ضرغام طبيعي، فرهنگي، و انسان
شوند که از نظر  مي  هاي تاريخي هاي فرهنگي هستند و شامل مکان تاريخي از جمله جاذبه

اند  ار جذاب و ديدنيميراث فرهنگي اهميت بسياري دارند و از نظر گردشگران بسي
(. در ايران حدود يک ميليون اثر تاريخي وجود دارد که با توجه به 41: 8210چيانه،  )حيدري

 8631هزار کيلومترمربع مساحت کشور، به طور متوسط به ازاي هر  8341مساحت 
کيلومترمربع مساحت يک اثر تاريخي وجود دارد که ظرفيت و سرمايه گردشگري 
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( و الزم است براي توسعه گردشگري و اقتصاد 08: 8233اکبري، ت )عليفردي اس منحصربه
 کشور مورد استفاده قرار گيرد.

 ها و روش مواد

آوري اطالعات  از جهت ماهيت، روش و نحوه جمع اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و
تحليلي است. با توجه به موضوع، جامعه آماري را گردشگران  -از نوع تحقيقات توصيفي

نفر که در طول يک هفته در ايام  873ها تعداد  دهند که از ميان آن هر بيرجند تشکيل ميش
هاي تاريخي کردند و در دسترس بودند به عنوان نمونه مورد  نوروز اقدام به بازديد از جاذبه

پرسش قرار گرفتند. اين تعداد نمونه با توجه به نوع پژوهش از ديدگاه برخي محققان از 
رسد. مقياس سنجش پرسشنامه، ترتيبي و ابزار  ( کافي به نظر مي882: 8200) جمله دالور

است و نظر  اي در دو بُعد اهميت و رضايت گردشگران بوده پنج گزينه 8سنجش، طيف ليکرت
ي شاخص تاريخي شهر بيرجند گردآوري شد. براي آزمون  جاذبه 82گردشگران در مورد 

از  اسميرنوف –کولموگروف ها بر اساس آزمون  ادههاي تحقيق با توجه به اينکه د فرضيه
ها  توزيع نرمال برخوردار نيستند از آزمون ويلکاکسون استفاده شد. همچنين براي تحليل داده

عملکرد و جداول آمار توصيفي با تأکيد بر ميانگين و انحراف معيار  –از روش اهميت 
ترين ابزارهاي مورد استفاده در  ولعملکرد يکي از متدا –تحليل اهميت  است. استفاده شده

ادبيات گردشگري است که براي تشخيص اختالف ميزان اهميت يک عامل از ديدگاه 
گيرد. دليل پذيرش گسترده  شان در مورد آن عامل مورد استفاده قرار مي ذينفعان و ادراکات

ولت اين روش به خاطر ايجاد يک روش ارزشمند براي مديريت مقصدهاي گردشگري و سه 
در اين روش ادراکات گردشگران  (.Boley et  al, 2017: 66تحليل و تفسير آن است )

 & Binduشوند ) يابي مي )عملکرد( و مقادير اهميت در يک ماتريس چهار قسمتي مکان

kanagaraj, 2013: 62هاي ميانگين اهميت و  ( در واقع اين ماتريس دو بُعد دارد که رتبه
(. آزمون ويلکاکسون نيز توزيع Dabphet, 2017: 10دو بُعد است ) عملکرد نقطه تقاطع اين

کند. نحوه  يکسان بودن متغيرهاي جفت شده از دو نمونه مرتبط به هم را آزمايش مي

                                                           
1  - Lickert 
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محاسبه به اين شکل است که ابتدا تفاوت بين دو جفت متغير حساب شده و سپس تفاوت 
شود و آماره آزمون از  نفي جمع زده ميهاي مثبت و م شوند. رتبه بندي مي هاي موجود رتبه

(. سطح معني 03: 8213گردد )کروبي و يوسفي،  هاي مثبت و منفي محاسبه مي مجموع رتبه
 7671( کمتر از P-Value) pدرصد بوده است و در صورتي که آماره  1داري در اين مطالعه 

 باشد فرضيه صفر رد مي شود.

 ها و بحث یافته

شده، اطالعات زير ارائه  هاي تکميل استخراج شده از پرسشنامههاي  با توجه به داده 
 شود: مي

 های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ویژگی (: 1)جدول 

 درصد فراوانی فراوانی مورد متغیر

 سن

27-37 83 3/81 

47- 28 10 4/12 

17- 48 33 3/30 

37-18 4 1/2 

 جنس
 3/11 34 مرد

 4/88 83 زن

 هدف از مسافرت
 3/31 27 ار و تجارتک

 8/20 47 فراغت و تفريح

 2/24 23 و خويشان ديدار اقوام

بيشترين فراواني مربوط به گروه  دهد که نشان مي 8هاي پژوهش مندرج در جدول  يافته
سال بوده است.  37تا  18 گروه سني کمترين فراواني مربوط به سال و 47تا  28سني 

ها  ترين آن جوانها  بوده، که بر اساس داده سال 34/23افراد مورد مطالعه حدود ميانگين سن 
هاي تحقيق مربوط به جنسيت افراد مورد  يافته. اند داشته سال سن 13ها  ترين آن و مسن 33

 اند. همچنين از نظر نفر آنان زن بوده 83گويان مرد و  نفر پاسخ 34دهد که  مطالعه نشان مي
شگران مورد مطالعه، اکثريت افراد هدفشان فراغت و تفريح بوده به هدف مسافرت گرد
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درصد نيز به منظور کار و  3/31اند،  درصد بدين منظور مسافرت داشته 8/20طوري که 
 اند. درصد به منظور ديدار اقوام و خويشان به بيرجند مسافرت کرده 2/24تجارت و 

 آزمون فرضیه 

توان به صورت زير  هاي تاريخي شهر بيرجند مي بهفرضيه تحقيق را براي هر يک از جاذ
 تعريف کرد: 

دار وجود  هاي تاريخي شهر بيرجند تفاوت معني بين اهميت و عملکرد هر يک از جاذبه»
 « دارد

 ها نتایج آزمون ویلکاکسون برای فرضیه متناظر با هر یک از جاذبه (: 2)جدول

 نتیجه آزمون فرضیه (p-valueمقدار معنی داری ) جاذبه تاریخی ردیف
 تأييد فرضيه  76728 ارگ کاله فرهنگي 8

 رد فرضيه  76831 عمارت اکبريه 3

 تأييد فرضيه  7677 ارگ بهارستان 2

 تأييد فرضيه  7677 عمارت شوکت آباد 4

 تأييد فرضيه  7677 عمارت رحيم آباد 1

 تأييد فرضيه  7677 پست قديم 3

 يه تأييد فرض 7677 مدرسه شوکتيه 0

 تأييد فرضيه  7677 خانه شريف 

 تأييد فرضيه  76730 قلعه بيرجند 3

 تأييد فرضيه  7677 خانه آراسته 87

 تأييد فرضيه  7677 حسينيه نواب 88

 تأييد فرضيه  7677 عمارت معصوميه 83

 رد فرضيه  76883 مسجدجامع چهاردرخت 82

جاذبه  82دهد از بين ن نشان ميهاي تحقيق با آزمون ويلکاکسو نتايج آزمون فرضيه
تاريخي مورد مطالعه تنها در دو مورد عمارت اکبريه و مسجد جامع چهار درخت از نظر 

هايي  داري وجود ندارد و در بقيه موارد شکاف گردشگران بين اهميت و عملکرد تفاوت معني
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ده از روش هاي بيشتري است از اين رو بهتر است با استفاوجود دارد که مستلزم بررسي
 ها مشخص گردد. عملکرد وضعيت دقيق هر يک از جاذبه –ماتريس اهميت 

 میزان اهمیت آثار تاریخی شهرستان بیرجند از نظر گردشگران -

بندي آثار تاريخي شهرستان بيرجند از حيث  اولويت 2يافته هاي مندرج در جدول     
فت که از ديد بازديدکنندگان توان گ دهد، بر اساس اين اطالعات مي را نشان مي اهميت

و « عمارت معصوميه»، «خانه آراسته»، «حسينه نواب»مهمترين آثار تاريخي شهر بيرجند 
و « قلعه بيرجند»، «ارگ بهارستان»بوده و از طرفي آثار تاريخي « عمارت رحيم آباد»
 اند. ار گرفتههاي پايين قر کمترين اهميت را دارا بوده و از اين حيث در رتبه« عمارت اکبريه»

 اولویت بندی آثار تاریخی شهرستان بیرجند از حیث اهمیت (:3)جدول 

 رتبه انحراف معیار میانگین جاذبه تاریخی

 8 213/7 14/4 حسينه نواب

 3 23/7 4612 خانه آراسته

 3 423/7 12/4 عمارت معصوميه

 2 41/7 0/4 عمارت رحيم آباد

 4 33/7 31/4 مدرسه شوکتيه

 1 330/7 32/4 پست قديم

 3 13/7 12/2 عمارت شوکت آباد

 0 11/8 72/2 خانه شريف

 1 313/7 11/3 ارگ کاله فرنگي

 3 20/8 31/3 مسجد جامع چهاردرخت

 87 313/7 32/3 عمارت اکبريه

 88 31/8 44/3 قلعه بيرجند

 83 028/7 38/8 ارگ بهارستان

 میزان رضایت گردشگران از آثار تاریخی بیرجند -

دهد در  تايج بررسي ميزان رضايت بازديدکنندگان از آثار تاريخي بيرجند نشان مين
مي باشد. از نظر  38/2ها معادل  مجموع ميانگين رضايت گردشگران از اين جاذبه
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،  و «آباد عمارت شوکت»، «خانه آراسته»بندي نيز بيشترين رضايت بازديدکنندگان از  اولويت
اند و در مقابل کمترين  ه اثر در سه رتبه باال قرار گرفتهبوده و اين س« حسينيه نواب»

عنوان شده و « عمارت معصوميه»و « خانه شريف»، «پست قديم»رضايت از آثار تاريخي 
 هاي رضايت قرار گرفته اند. ترين رتبه اين سه اثر در پايين

 میزان رضایت بازدیدکنندگان از آثار تاریخی بیرجند (:4)جدول 

 جاذبه تاریخی میانگین معیارانحراف  رتبه

 خانه آراسته 31/2 343/7 8

 عمارت شوکت آباد 28/2 343/7 3

 حسينه نواب 27/2 310/7 2

 ارگ کاله فرنگي 80/2 44/8 4

 ارگ بهارستان 88/2 10/8 1

 قلعه بيرجند 12/3 330/7 3

 عمارت اکبريه 41/3 31/8 0

 مسجد جامع چهاردرخت 23/3 31/7 1

 مدرسه شوکتيه 21/3 34/7 3

 عمارت رحيم آباد 32/3 78/8 87

 عمارت معصوميه 33/3 783/8 88

 خانه شريف 33/8 331/7 83

 پست قديم 3/8 13/7 82
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 های تاریخی شهر بیرجند عملکرد جاذبه –نمودار شکاف اهمیت  (:1)شکل

اريخي هاي ت عملکرد در بين جاذبه –با توجه به نمودار فوق بيشترين شکاف اهميت 
« پست قديم»و « آباد عمارت رحيم»، «عمارت معصوميه»شهر بيرجند به ترتيب مربوط به 

هاي با اهميت  باشد و اين درحالي است که دو عمارت معصوميه و رحيم آباد جزء جاذبه مي
ها بهتر است  تر در مورد هر يک از جاذبه باال از نظر گردشگران هستند. لذا براي تحليل دقيق

 عملکرد ارزيابي شود. –ريک بر اساس ماتريس تحليل اهميت وضعيت ه
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هاي تاريخي مورد مطالعه شهر بيرجند را در چهار گروه  توان جاذبه مي 3بر اساس شکل 
آباد،  هاي عمارت رحيم عملکرد تقسيم کرد. گروه اول جاذبه –با توجه به درجات اهميت 

در ربع ( هستند که 83و  1،3،0هاي  مارت معصوميه )شمارهپست قديم، مدرسه شوکتيه و ع
 اما سطح عملکرد بودهاز اهميت بااليي برخوردار  ها اند. اين جاذبه ماتريس قرار گرفتهاول 

بنابراين بيشتر پايين است.  اًنسبتها  عبارت بهتر رضايت گردشگران از آن بهو  ها آن
. ها متمرکز شود گري بايد روي اين جاذبهريزي توسعه گردش هاي مديريت و برنامه تالش

( 88و  87، 4هاي  آباد، خانه آراسته و حسينه نواب )شماره دسته دوم شامل عمارت شوکت
ها نيز باالتر از ميزان  هستند که از نظر گردشگران داراي اهميت بااليي بوده و رضايت آن

ف، و مسجدجامع ها شامل عمارت اکبريه، خانه شري متوسط است. گروه سوم جاذبه
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( است که از نظر گردشگران هم اهميت پاييني دارند و 82و  1، 3هاي  چهاردرخت )شماره
تر براي  هاي پايين ها بايد در اولويت  اند. اين جاذبه بخش نبوده هم به لحاظ عملکردي رضايت

گ ها شامل ارگ کاله فرنگي، ار صرف منابع مورد توجه قرار گيرند. چهارمين گروه جاذبه
ها سطح اهميت از  باشد. در اين جاذبه ( مي3و  2، 8بهارستان و قلعه بيرجند )شماره هاي 

است. در اين خصوص  ها مطلوب ارزيابي شده نظر گردشگران پايين است ولي عملکرد آن
هاي مازاد  الزم است مديران ضمن حفظ حداقل سطح عملکرد مطلوب، از صرف هزينه

 جلوگيري به عمل آورند.

 ه گیری و پیشنهاداتنتیج

هاي تاريخي گردشگري شهر بيرجند بوده  با توجه به هدف تحقيق که ارزيابي جاذبه
جا از منظر گردشگران به  است در وهله اول بايد رويکرد ارزيابي مشخص شود که در اين

ها از ديدگاه گردشگران از يک سو  عنوان محور تقاضا اين مهم صورت گرفت. ارزيابي جاذبه
يست ميزان اهميت آن و از سوي ديگر وضعيت عملکردي جاذبه را مورد مطالعه قرار با مي

ها به کمک آزمون ويلکاکسون  دهد. از اين رو ابتدا وجود شکاف بين اهميت و عملکرد جاذبه
 عملکرد استفاده گرديد. -تر از روش تحليل اهميت تأييد شد و براي تحليل دقيق

گانه مورد  82هاي  گفت سطح عملکرد براي اکثر جاذبه نظر به نتايج به دست آمده بايد
ها ميانگين عملکردشان کمي بيشتر از سه  مطالعه بسيار پايين است و تنها پنج مورد از آن

بوده است. اين موضوع به معناي عدم توجه مديران و متوليان صنعت گردشگري است که 
 ها محقق نشود. بليتآفريني مطلوب از اين قا برداري و ارزش باعث شده بهره

عمارت »عملکرد براي چهار جاذبه  –اما بر اساس نتايج ماتريس تحليل اهميت
بايد اولويت راهبردي و « عمارت معصوميه»و « مدرسه شوکتيه»، «پست قديم»، «آباد رحيم

دستي و گردشگري  گردد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع عملياتي قائل شد. لذا پيشنهاد مي
ن جنوبي در مرمت اين بناها و ايجاد تسهيالت و امکانات مورد نياز گردشگران استان خراسا

ها بودجه مناسبي صرف کند و يا با  ها و نيز تسهيل دسترسي به آن در محدوده اين جاذبه
ها به بخش خصوصي تحقق اين موارد را پيگيري و نظارت نمايد. در خصوص  واگذاري آن
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با توجه به اهميت « حسينيه نواب»و « خانه آراسته»، «بادآ عمارت شوکت»هايي مانند  جاذبه
ها در رتبه  ها از نظر گردشگران حفظ وضع موجود و بلکه ارتقاي سطح عملکرد آن باالي آن

آباد که زير نظر  گيران قرار دارد. در همين رابطه عمارت شوکت بعدي اولويت براي تصميم
باشد با وجود واگذاري به بخش  جنوبي ميکل اوقاف و امور خيريه استان خراسان  اداره

هايي به لحاظ  هاي تخصصي، نارضايتي هاي اخير به دليل کمبود نظارت خصوصي در سال
است لذا نيازمند مديريت کارآمدتري است. خانه آراسته  دسترسي گردشگران به وجود آورده

نيز با توجه به  است. حسينيه نواب نيز با واگذاري به بخش خصوصي عملکرد مطلوبي داشته
هاي صورت گرفته، اهميت و عملکرد بااليي از نظر گردشگران  ها و مرمت جذابيت

 بخش است. ها حفظ و ادامه کارهاي نتيجه است و مهمترين راهبرد براي اين جاذبه داشته

مسجد جامع »، و «خانه شريف»، «عمارت اکبريه»هايي نظير  در مورد جاذبه
شان از نظر گردشگران در اين تحقيق کم ارزيابي شده  هميت، هر چند درجه ا«چهاردرخت

هاي اصلي گردشگري  ولي با توجه به شهرت، اصالت و قدمت، اين آثار در زمره جاذبه
ها نبايد  ريزي براي ارتقاي سطح عملکرد آن شوند و لذا برنامه شهري بيرجند محسوب مي

د قرار گيرد. به ويژه عمارت اندرکاران گردشگري استان و شهر بيرجن مورد غفلت دست
هاي  شود. جاذبه المللي شناخته مي اکبريه که ثبت جهاني شده و به عنوان يک جاذبه بين

نيز هر چند عملکرد « قلعه بيرجند»و « ارگ بهارستان»، «ارگ کاله فرنگي»ديگر مانند 
نچه از نتايج شان، آ اند اما با عنايت به ارزيابي ميزان کم اهميت باالتر از متوسط داشته

هاي عمارت اکبريه، خانه شريف، و مسجد جامع چهاردرخت،  ها و جاذبه پيرامون اين جاذبه
است.  ها بوده شود، فقدان اطالعات و عدم آشنايي گردشگران با اين جاذبه استدالل مي

رساني و  ها اطالع ريزي توسعه گردشگري در مورد آن بنابراين مهمترين راهبرد در برنامه
 هاست. ويژه گردشگران با اين جاذبه غات هدفمند جهت آشنايي هر چه بيشتر مردم و بهتبلي
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