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Highlights

— The tourism development model is necessary due to the rapid growth of this industry, increasing income and 
employment in the countries of the world. 

— As actors in tourism activities, local stakeholders play the greatest role in the sustainable development of cultural 
tourism.

—The eight common components of discussion include urban potentials, citizens, impact of border cities, event 
management, orientation toward other tourism destinations, tourism economics, government management, and 
advertising.

Extended abstract
Introduction 
Tourism is one of the largest, fastest industries in the world, which causes an increase in income, employment, and 
investment in many countries. As a cultural event, tourism development causes effective interactions between tourists and 
destinations to let them acknowledge and respect each other more. In fact, it provides an apportunity for establishment 
of more effective communications between nations and people. Cultural tourism is a topic addressed in the tourism 
industry, and there is a lot to do in that regard in a country like Iran, which is the origin of civilization and written history. 
Kurdistan Province is located in the west of Iran. Given its diverse cultural attractions, it should attract more cultural 
tourists through careful planning in the field of cultural tourism, and profit can be made by local people in return as 
cultural products are sold to tourists and promoted. This provides a good opportunity to take advantage of the attractions 
of this province, especially the cultural attractions. The aim of this research was to consider a model for development of 
cultural tourism in Kurdistan Province.
Theoretical Framework
The outbreak of the Coronavirus has almost devastated the tourism industry, and the images of empty streets and 
entertainment venues, blackouts, and closed shops in cities around the world are very strange and sometimes frightening. 
Of course, the statistics on the tourism industry in different countries are alternating. According to a global estimate, 
approximately three million jobs in the tourism and travel sectors have been eliminated or are expected to be lost soon. 
International travel revenues have fallen by more than $300 billion, and hotel occupancy has fallen sharply to about 25 
percent. Experts and specialists in the field of tourism have different opinions about the future of travel and tourism, but the 
Coronavirus will definitely change the way of thinking, tourists’ behavior , and the amount of people’s travel around the 
world. However, the tourism industry is moving towards purposeful holidays in today’s world, and a new form of tourism 
along with cultural tourism involves travel that combines relaxation and satisfaction of mental needs . Cultural tourism 
can have particular effects in any region, such as rediscovery and celebration of local residents’ lost cultural privileges, 
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recognition and development of regional awareness in spatial dimensions and cultural identity, promotion of a good sense 
of belonging to a culture, economic infrastructure development, in the long run, and enhancement of employment in an 
economy undergoing recession. The present developmental applied study aimed to describe the conditions or phenomena 
under study, and such a plan can be implemented only to help understand the existing conditions better or to assist the 
decision-making process.
Methodology
The present study is considered as applied, as it is possible to apply the results in the cultural tourist attraction program, 
and a mixed research method (qualitative and quantitative) was used therein. First, the researcher identified the factors 
affecting the development of cultural tourism in Kurdistan Province using the method of semi-structured interviews 
through opinion polls provided to professors and managers and research information obtained by questionnaires in the 
field of cultural tourism based on earlier research. The theoretical framework and library studies were used to examine the 
results and identify the factors effective in the field of cultural tourism. The population in both theoretical and practical 
sections included A) faculty members of universities, including professors of tourism management, in Kurdistan Province 
and professors of universities in neighboring provinces with expertise in the field and at least one research article in the 
field of cultural tourism with a scientific rank (scientific-research, scientific-development, ISI, and ISC), B) tourism 
managers, marketing experts, and specialsts in cultural heritage, handicrafts, and tourism in the cities of Kurdistan 
Province, C) managers of tourism agencies in Kurdistan Province, and d) cultural tourists.
Results and Discussion
Using common concepts, categories were extracted which included eight components: urban potentials, citizens, impact 
of border cities, event management, orientation toward other tourism destinations, tourism economy, government 
management, and advertising. The research results indicated the favorable conditions of urban potentials, citizens, impact 
of border cities, event management, orientation toward other tourism destinations, and tourism economy. However, 
government management and promotion in Kurdistan Province was not in favorable conditions. The results were 
examined through verification of eight hypotheses appropriate to the eight components.
Conclusion
From the final results of the analysis of available data and information, it can be inferred that Kurdistan Province exhibits 
a high capability (potentially) of attracting tourists and developing cultural tourism. However, a large part of the province 
has been abandoned and ignored due to improper advertising and provision of information, lack of infrastructural facilities, 
physically inadequate access routes, and relevant organizations’ insufficient supervision and planning to introduce the 
unique features and privileges of museums. This includes the Ministry of Cultural Heritage, which has failed to draw 
visitors’ attention to this tourist destination in line with expectations. Given the high potentials of Kurdistan Province in 
the field of cultural tourism development, the present study suggested that the province should be turned into a cultural 
province. Finally, it should be acknowledged that cultural tourism involves tourists’ behavior and their interaction with 
local residents. We must promote cultural development and increase respect for the cultures of other countries among 
the citizens of Kurdistan. Residents can play an important role in the formation of tourists’ perception of the destination.
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نکات برجسته
گردشگری باتوجه به رشد سریع این صنعت و منبع افزایش درآمدو اشتغال درکشورهای جهان ضروری است. مدل توسعه   -

کنند. گردشگری فرهنگی ایفا می  گردشگری بیشترین نقش را در توسعه پایدار  کنشگران فعالیت  ذی نفعان محلی به مثابه   -
مقاصد  سایر  به  گرایش  رویــدادهــا،  مدیریت  مــرزی،  شهرهای  شهروندان،تأثیر  شهری،  پتانسیل  شامل  بحث  مشترک  مؤلفه  هشت   -

گردشگری، مدیریت دولتی و تبلیغات است گردشگری، اقتصاد 
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چکیده
که منبع مهم افزایش درآمد، اشتغال و سرمایه  گردشگری از بزرگترین، وسیع ترین و سریع ترین صنایع در حال رشد جهان است 
کافی برای تبادل فرهنگی  که فرصت  گردشگری به عنوان پدیده فرهنگی، موجب می شود  کشور هاست. توسعه  در بسیاری از 
کرده و به فرهنگ هم بیشتر احترام  گردشگر و جامعه میزبان به وجود آید. بر این مبنا، آنان می توانند یکدیگر را بهتر درک  بین 
کاربردی  کردستان است. پژوهش ماهیتًا  گردشگری فرهنگی در استان  بگذارند. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه مدل توسعه 
کردستان  گردشگری فرهنگی استان  کمی( است. محقق به شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه  و روش پژوهش، آمیخته )کیفی و 
که از  با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته )با نظرخواهی از اساتید و مدیران(و استفاده از اطالعات پژوهشی می پرازد 
کتابخانه ای،  گذشته، مبانی نظری و مطالعات  گردشگری فرهنگی بر اساس تحقیقات  طریق پرسشنامه های موجود در زمینه 
کاربردی شامل  گردشگری فرهنگی است. جامعه آماری در هر دو بخش نظری و  بررسی نتایج و عوامل شناسایی شده در زمینه 
کردستان و همچنین اساتید دانشگاه های  گردشگری استان  کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه ها )شامل اساتید مدیریت  الف( 
کارشناسان  گردشگری و  گردشگری فرهنگی حداقل یك مقاله پژوهشی داشتند(، ب( مدیران  که در زمینه  استان های همجوار 
کردستان، ج( مدیران  استان  گردشگری در شهرستان های  و  ادارات میراث فرهنگی، صنایع دستی  بازاریابی  و صاحبنظران 
کیفی  گردآوری داده ها از طریق مصاحبه  گردشگران فرهنگی است. در مرحله اول  کردستان و د(  گردشگری استان  آژانس های 
کتبی  گردآوری اطالعات از طریق پرسشنامه  کمی ابزار  گرفت و در بخش  کمی و پرسشنامه ای صورت  و در مرحله دوم با روش 
گانه مؤلفه پتانسیل شهری، شهروندان، تأثیر شهرهای  انجام  شد. سپس با استفاده از مفاهیم مشترک، مقوله ها ی هشت 
گردشگری، مدیریت دولتی و تبلیغات استخراج شد. نتایج  گردشگری، اقتصاد  گرایش به سایر مقاصد  مرزی، مدیریت رویدادها، 
پژوهش حکایت ازوضعیت مطلوب پتانسیل شهری، شهروندان، تأثیر شهرهای مرزی، مدیریت رویدادها، گرایش به سایر مقاصد 

کردستان وضعیت مطلوبی نداشت. گردشگری داشت؛ ولی مدیریت دولتی و تبلیغات در استان  گردشگری و اقتصاد 

کردستان.  گان کلیدی: توسعه ،گردشگری فرهنگی ،استان  واژ



42 | مطالعات شهری، 1401، 11 )43(، 54-41
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1. مقدمه
که شناخت  منظور از فرهنگ پدیده ای معنوی، هنری و علمی است 
آنها در پیشرفت اقوام و اجتماعات مختلف اثر بسزایی داشته و در عین 
که عالقمندند این آثار و  گردشگرانی است  حال وسیله بسیار مؤثر توجه 
کردن فرهنگ  فرهنگ قومی را از نزدیك مشاهده نمایند. تنها از راه آشنا 
که دشمنی ها به دوستی تبدیل می شوند، این هنر  با یکدیگر است 
گردشگری یعنی مسافرت به دست می آید. در واقع آن دسته  بزرگ از 
که با هدف شناخت فرهنگ، هنر، تأتر، موسیقی، آداب و  گردشگرانی  از 
رسوم، صنایع دستی، معماری و آثار تاریخی هر منطقه به آن منطقه سفر 
می کنند، گردشگر فرهنگی نامیده می شوند. گردشگر فرهنگی برای باال 
کامل منطقه سفر خود  گاهی  بردن اطالعات علمی و فرهنگی خود با آ
.)Almasi, 2015( کند نه با انگیزه تفریح و خوشگذرانی را انتخاب می 
گردشگری  گرفته شود و به  گر فرهنگ به عنوان نیروی محرك در نظر  ا
شکل  بدین  تــوان  می  را  فرهنگی  گردشگری  صــورت  آن  دهــد،  شکل 
کز جاذب فرهنگی و دور شدن از  کرد: حرکت انسان به سوی مرا تعریف 
محل سکنای خویش به قصد جمع آوری اطالعات و تجربه برای تأمین 
نیازهای فرهنگی خود. وجود جاذبه های تاریخی و فرهنگی یك شهر 
گردشگری شهری و عامل ایجاد حرکت های توریستی می  باعث رونق 
که در آنها  گونی  گونا گردد. سوابق تاریخی و شهرت شهرها و جاذبه های 
وجود دارد، مهمترین انگیزه سفر مسافران به شهرهای مختلف است 
گردشگری به خصوص جاذبه  )Kazemizad et al., 2010(.جاذبه های 
کوهسارها، بیابان ها و نظایر آن اغلب  های طبیعی همچون سواحل، 
گردشگران را به سوی خود جلب می  در فصل های خاصی از سال توجه 
که با برنامه ریزی و مدیریت صحیح می توان از ظرفیت هایی غیر  کنند 
گردشگری فرهنگی تاریخی برای جذب  از جاذبه های طبیعی با عنوان 
گردشگری در  گردشگر داخلی و خارجی بهره برد و مشکل فصلی بودن 
کرد. تاریخ بسیار  کردستان را مرتفع  برخی نقاط ایران از جمله استان 
کشور در مسیر جاده ابریشم و راه ارتباطی  گرفتن این  کهن ایران و قرار 
از قطب های  به عنوان یکی  ایــران  تا  گردیده  باعث  و غرب  بین شرق 
تمدن بشری در جهان مطرح باشد. فرهنگ اصیل باستانی و آمیختن 
آن با فرهنگ اسالمی به اهمیت آن افزوده و به ویژه در سال های اخیر 
را در مورد  توریست ها  و  و محققان  کنجکاوی جامعه شناسان  حس 

.)Rezwani, 2006( بازدید و مطالعه این سرزمین افزایش داده است
فرهنگی  هویت  از  نمودی  کشورها  از  بسیاری  در  گردشگری  صنعت 
کشور است. توسعه این  کسب درآمد آن  کشور و یکی از منابع مهم  یک 
که با معضالتی چون بیکاری،  کشورهای در حال توسعه  صنعت برای 
از  هستند،  مــواجــه  محصولی  تــک  اقتصاد  و  ارزی  منابع  محدودیت 
از نظر جاذبه هــای فرهنگی  ــران  ای بــرخــوردار اســت.  اهمیت ویــژه ای 
کشور  ده  بین  در  فرهنگی  های  پتانسیل  لحاظ  از  و  است  غنی  بسیار 
گردشگری  که منابع  نخست دنیا قرار دارد )Karroubi, 2005(.هنگامی 
پایدار  و  اثــرات مثبتی چون حفظ  به خوبی شناسایی شــود،  فرهنگی 
در  ها  ملت  رســوم  و  آداب  و  ها  سنت  هنرها،  فرهنگی،  میراث  ماندن 
اجتماع و محیط فرهنگی به دنبال خواهد داشت. هنر برنامه ریزان و 
که با اعمال  گردشگری در بخش دولتی و خصوصی آن است  مدیران 
شیوه ای صحیح ضمن افزایش اثرات مثبت توسعه گردشگری فرهنگی، 
اثرات منفی آن را به حداقل برسانند. ایران به عنوان یک مقصد جذب 

که در  را دارد  گردشگران بسیاری  گردشگری، بی شک ظرفیت جذب 
عرصه تعامل جامع میزبان میهمان عالوه بر منابع اقتصادی چشمگیر، 
کشور را می تواند  قابلیت توسعه فرهنگی و نیز ارائه سیمای مثبتی از 

.)Sabbagh Kermani & Amirian, 2000: 58( داشته باشد
کنان محلی از جنبه های مختلفی  گردشگری فرهنگی برای سا توسعه 
دارای اهمیت است از جمله: نخست گردشگری فرهنگی جامعه میزبان 
گردشگری  کند. دوم صنعت  را به سایر جوامع و فرهنگ ها معرفی می 
کند تا فرهنگ خود را مستقیم و بدون  کنان ایجاد می  فرصتی برای سا
کند. این عمل به ویژه  واسطه و به شکل واقعی به عالقه مندان عرضه 
باعث تقویت غرور و همبستگی جامعه میزبان و افزایش حد تحمل آنان 

 .) Richards،20-18 :2000( در برابر فرهنگ های دیگر می شود
گردشگری است  گردشگری فرهنگی از جمله مباحث مطرح در صنعت 
که مهد تمدن و تاریخ مدون  کشوری همچون ایران  و این موضوع در 
از  کردستان،  ,Karroubi(.اســـتـــان   2005( دارد  بسیار  کار  جای  اســت، 
شهر  مرکزیت  با  کشور  غرب  در  که  است  ایــران  کردنشین  های  استان 
است.  ماد  باستانی  قوم  از  بخشی  کرد  قوم  است.  شده  واقع  سنندج 
کردستان به دلیل آب و هوای منحصر به فرد و جذابیت های فرهنگی 
کردستان حدود  گردشگر دارد. در  متنوع، پتانسیل باالیی برای جذب 
حدود  که  شــده  شناسایی  باستانی  اثــر  چهار  و  سی  و  دویست  و  هــزار 
پانصد اثر از آنها در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. این استان 
برنامه  با  بایست  می  متنوع  فرهنگی  های  جذابیت  از  بــرخــورداری  با 
توریست فرهنگی بیشتری  گردشگری فرهنگی،  ریزی دقیق در زمینه 
فرهنگی  محصوالت  تبلیغات  و  فــروش  با  و  کشانده  ناحیه  ایــن  به  را 
این فرصت  و  رساند  آن سود  قبال  در  و مردمان محلی  گردشگران  به 
خصوص  به  استان  این  های  جاذبه  از  ــرداری  ب بهره  بــرای  را  مناسبی 
جذابیت های فرهنگی فراهم می آورد. گردشگری فرهنگی در هر منطقه 
یافتن  اهمیت  و  کردن  کشف  دوبــاره  خاصی مانند  آثار  واجد  می تواند 
توسعه  و  امکان تشخیص  کنان محلی،  گمشده سا امتیازات فرهنگی 
گاهی های منطقه ای در بعد فضایی و هویت فرهنگی و توسعه فزاینده  آ
یک احساس خوب تعلق به یک فرهنگ، ایجاد زیربناهای اقتصادی،  
در یک دوره بلند مدت و افزایش اشتغال در یک اقتصاد در حال رکود 

.) Jamalinejad&2011 Karimi ,( باشد

2. چارچوب نظری
و  هدفمند  تعطیالت  سمت  بــه  گردشگری  صنعت  امـــروز  دنــیــای  در 
که نیازهای استراحتی و ذهنی را باهم داشته باشد ، حرکت  مسافرتی 
گردشگری است.  گردشگری فرهنگی یکی از اشکال جدید  می نماید و 
گردشگری، عناصر فرهنگی یک جاذبه عمده در مطالعات  در این نوع از 
گردشگی  مقصد  جوامع  در  خصوص  به  گردشگری  شناسِی  انسان 
کن مذهبی و زیارتی نیز  فرهنگی است )Grunewald ، 2002 :1004(. اما
که نقش بسیار مهمی در تغییراِت  جاذبه هاِی فرهنگی دیگری هستند 
گفت عناصر فرهنگی  اجتماعی و اقتصادی دارند. در مجموع می توان 
گذاشته می شود،  گردشگری به نمایش  که توسط یک جامعه در عرصه 
بخشی از سنت های جامعه مقصد است. بازدید از مکان های تاریخی 
گردشگران اجازه می دهد تا در  و یا شرکت در فعالیت هاِی تاریخی به 
گذشته تاریخی و فرهنگی آن منطقه چیزهای زیادی یاد بگیرند  مورد 
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کنند و  کسب  و همچنین تجربه های مختلف از فرصت هاِی تفریحی 
از محیط فرهنگی یک منطقه لذت بــبــرنــد)Williams،2001(.  مناطق 
فرهنگی غالبًا طیف وسیعی از محصوالت فرهنگی )از دیدن آثار تاریخی 
کز سنتی هنرها و صنایع دستی تا شرکت در رویدادهای تاریخی  و مرا
ارائــه می  گردشگران  را به  فــرد(  کشف سبک های زندگی منحصر به  و 
باعِث  گردشگران  به  گردشگری  فرهنگی  محصوالت  این  ارائــه  دهند. 
که اغلب به حفاظت از  ایجاد عالقه خاصی به این شکل از فرهنگ شده 
سنت های فرهنگی و تاریخی و همچنین به حفاظت از میراث فرهنگی 
گردشگری و بخش  و تاریخی منجر می شود. به طور بالقوه رابطه بین 
برای  هایی  جاذبه  فرهنگی  بخش  همدیگرند.  مکمل  فرهنگی  هــاِی 
گردشگران ایجاد می کند، در حالی که گردشگری مخاطباِن اضافی برای 
گردشگری  کند. بنابراین  رویدادها و فعالیت های فرهنگی فراهم می 
که  دلیل  ایــن  بــه  اســـت؛  جــوامــع  بـــرای  بسیاری  بالقوه  منافع  دارای 
گردشگری یک فرصت برای بهره برداری از مناظر روستایی، محصوالت 
کشاورزی، آداب و رسوم و سنت های محلی و میراث فرهنگی فراهم می 
گردشگراِن  کند و همچنین به منظور تأمیِن نیازهای بازدیدکنندگان و 
گردشگری، منافع اقتصادی به دنبال دارد  خارجی برای جامعه هدف 

.)Xiao & Li،2004 (
تصاویر  و  کرده  ویران  تقریبًا  را  گردشگری  صنعت  کرونا  ویروس  شیوع 
بــودن  بسته  و  چــراغ هــا  خاموشی  خــالــی،  تفریحی  کــز  مــرا و  خیابان ها 
گاهی دلهره آور است.  فروشگاه ها در شهرهای جهان بسیار عجیب و 
کشورها متناوب است.  براساس  گردشگری در  البته آمار و ارقام صنعت 
گردشگری و سفر  یک برآورد جهانی، تقریبًا ١٠٠ میلیون شغل در بخش 
حذف شده اند و یا به زودی نابود خواهند شد و پیش بینی می شود 
کاهش  دالر  میلیارد   300 از  بیش  المللی،  بین  مسافرت  درآمــدهــای 
کرده و  یابد و از طرفی میزان اشغال تخت در هتل ها به شدت سقوط 
کارشناسان و متخصصان حوزه  کنون در حدود 2۵ درصد شناور است.  ا
گردشگری نظرات متفاوتی دارند، اما در  گردشگری در مورد آینده سفر و 
هر صورت کرونا طرز تفکر، رفتار گردشگران و میزان و حجم مسافرت های 
که  مردم را در سراسر جهان تغییر خواهد داد. دکتر فارلی معتقد است 
کنجکاوی و بالتکلیفی و تردید میان مردم عادی نیز در جامعه در  یک 
خصوص آینده زندگی اجتماعی و چگونگی سفر ایجاد شده است. آنها 
کرونا، همه  امروزه می خواهند عالوه بر هزینه و زمان سفر خود در پسا
کرونا، در طول  چیز را درباره »امنیت« و »ایمنی« خود در برابر بیماری 
سفر، چه در وسایل نقلیه و چه در محل های اقامت خود بدانند و از 
تضمین آن مطمئن شوند. در یک نظرسنجی و بررسی جدید توسط 
تجارت  و  سفر  تفحص  و  تحقیق  )بـــازوی  اسکیفت«  تحقیقاتی  »مرکز 
»امیدوارند  که  داشتند  اظهار  ها  آمریکایی  درصد   ٣٠ متحده(  ایــاالت 
کنند«  کرونا، سفر  بتوانند سه ماه بعد از برداشته شدن محدودیت های 
گردشگری قبل از سال 2021 امید و تمایل  و بقیه نسبت به آغاز فصل 
چندانی هم ندارند. برخی از متخصصان صنعت گردشگری، تورگردان ها 
کرونا  که مسافران در پسا و مالکان هتل ها و مدیران فرودگاه ها معتقدند 
به مسائل  آینده  در  گردشگری،  و مقصد  و هدف سفر  بر هزینه  عــالوه 
مربوط به بهداشت و ایمنی حفظ حریم های شخصی و فاصله گذاری و 
که البته شاید منجر به افزایش  کیزگی حساس تر و دقیق تر می شوند،  پا
هزینه های سفر هم شود ولی با توجه به شرایط و رکود اقتصادی تحمیلی 

کوچک تر خواهد شد، اما نیاز به  کمی  کرونا، سهم سفر در سبد خانواده 
.)2020 Skift Research, ( سفر و تفریح از بین نخواهد رفت

گردشگری فرهنگی در هر منطقه می تواند واجد آثار خاصی مانند دوباره 
کنان محلی،  گمشده سا کردن و اهمیت یافتن امتیازات فرهنگی  کشف 
گاهی های منطقه ای در بعد فضایی و هویت  امکان تشخیص و توسعه آ
فرهنگ،  یک  به  تعلق  خوب  احساس  یک  فزاینده  توسعه  و  فرهنگی 
ایجاد زیربناهای اقتصادی،  در یک دوره بلند مدت و افزایش اشتغال در 

یک اقتصاد در حال رکود باشد.
گفته شده اهداف پژوهش حاضر به شرح زیر است: با توجه به مطالب 

کلی: الف( هدف 
کردستان. گردشگری فرهنگی استان  - ارائه مدل توسعه 

ب- اهداف جزئی:
گردشگری فرهنگی، - اعتبار سنجی مدل توسعه 

کردستان، گردشگری فرهنگی در استان  - ساخت نظریه 
گردشگری فرهنگی موجود در  - بررسی مبانی نظری مدل های توسعه 

دنیا،
گردشگری فرهنگی استان  - استخراج مؤلفه های مناسب مدل توسعه 

کردستان و
استان  فرهنگی  گــردشــگــری  توسعه  مــدل  ــزای  اجـ تأثیر  شناسایی   -

کردستان. گردشگری استان  کردستان بر توسعه پایدار 
کاربردی: ج( اهداف 

پژوهش، مدیران سازمان  متغیرهای  بین  روابــط  کشف  به  توجه  با   -
وضعیت  شـــده،  گفته  رابــطــه  پایه  بــر  توانند  مــی  مرتبط  و  گــردشــگــری 
را  خــود  راهبردهای  و  مشخص  را  خــود  رقابتی  موقعیت  و  گردشگری 

نسبت به آن تنظیم نمایند.
از  پیچیده  کلیتی  فرهنگ  گردشگری،  جهانی  ســازمــان  نظر  مطابق 
جامعه  یک  که  اســت  احساسی  و  عقالنی  روحــی،  ممتاز  هــای  ویژگی 
نیز ادعا  کند. دیدگاه های جدیدتری  را توصیف می  گروه اجتماعی  یا 
گذاری جمعی دانش، تجربه، باورها،  که فرهنگ به سرمایه  کنند  می 
گرایش ها، مفاهیم، سلسله مراتب، مذهب، تصورات زمانی،  ارزش ها، 
کلی از جهان و اشیا و دارایــی های  نقش ها، روابط فضایی، تصورات 
گروهی از مردم در طی نسل ها از طریق تالش  کسب شده توسط  مادی 
 .)Richards & William،  2010  :279( کند  می  اشــاره  گروهی  و  فردی 
های  ســال  مــدت  در  نیز  فرهنگی  گردشگری  به  مربوط  هــای  تعریف 
این  در  اندیشه  صاحبان  و  پژوهشگران  بین  مشاجره  نقطه  زیــادی، 
گردشگری فرهنگی،  کلی پذیرفته شده از  حوزه بوده است. یک تعریف 
تــوان به وضوح  نــدارد و نمی  به دلیل ماهیت پیچیده فرهنگ وجــود 
ولی  نمود.  ارائــه  آن  از  یکسانی  تعریف  و  کــرده  مشخص  را  آن  مرزهای 
تعاریف مختلف بسته به دیدگاه نویسندگان یا پژوهشگران ارائه شده 
گردشگری فرهنگی در نقاط  گردشگری و به خصوص  گسترش  است. 
مختلف  ابعاد  و  ها  زمینه  در  بسیاری  مثبت  آثــار  تواند،  می  روستایی 
که،  طــوری  به  باشد؛  داشته  داشته  همراه  به  اقتصادی  و  اجتماعی 
گردشگری فرهنگی، می تواند دریچه های نوینی  گردشگری و به ویژه 
از شناخت، توسعه و پایداری را برای جوامع به وجود آورد. همچنین 
افزایش  توسعه،  برای  محلی  جوامع  های  پتانسیل  رفتن  باال  موجب 
کنان در زمینة حفظ میراث فرهنگی، بهبود معیشت مردم  مشارکت سا
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از طریق افزایش درآمد و اشتغال و تغییر آداب و رسوم محلی، مؤثر در 
گردشگری و غیره شود )،  گردشگری و بهبود تجربة جهانی  تنوع مقاصد 
گردشگری فرهنگی   .)Zeppel & Hall ،2018 :90( .)2014 Jarkko et al.,
تقسیم  هنری  گردشگری  و  میراث  گردشگری  مجموعه  زیــر  دو  به  را 
که بیشتر یک پدیده معاصر  گردشگری هنری به نظر می رسد  کردند. 
که عمدتًا در حال حاضر وجود دارد و به مکان خاصی تعلق دارد  باشد 
گردشگری میراث، ملموس تر و تجربی تر  که به نسبت  و طبیعی است 
گرفته شود. البته در بعضی موارد این دو چنان درهم تنیده اند  در نظر 
که منطقه  که ایجاد تمایز بین آنها تقریبًا ممکن نیست، به ویژه زمانی 
بین  تفاوت  آن  و در  بومی است   _ مــورد مطالعه ما یک جامعه محلی 
گذشته و حال و آینده واضح نیست و یا همانند جوامع غربی قابل دوره 
بندی نیست، این درهم تنیدگی خود را بیشتر نمایان می سازد. در این 
جوامع برخی از مراسم و سنت های هنری، عناصر مشخصی از میراث 
فرهنگی مردم آن منطقه را تشکیل می دهند. همچنین این مسئله در 
کند. حتی در شهرهای  مورد صنایع دستی یا جشنواره ها صدق می 
تاریخی )به عنوان مثال ایتالیا( ایجاد تمایز بین عناصر هنری و عناصر 
مربوط به میراث فرهنگی در بین تولیدات و خدمات گردشگری فرهنگی 
گردشگری فرهنگی؛ مروری بر  دشوار است.ریچارد در پژوهشی با عنوان 
پژوهش ها و روندهای اخیر، به این نتیجه رسید که گردشگری فرهنگی 
39 درصد از جهانگردی را امروزه در سطح دنیا به خود اختصاص داده 
گردشگری فرهنگی نیز به ویژه  است) Richards ,2019(. پژوهش های 
در زمینه هایی مانند مصرف فرهنگی، انگیزه های فرهنگی، حفاظت 
گردشگری فرهنگی، مردم شناسی و رابطه با  از میراث فرهنگی، اقتصاد 
گردشگری  کرده است. ِارسون و همکاران  اقتصاد خالق به سرعت رشد 
کردند),.Erson et al 2017(. آنها چندین  فرهنگی در دانمارک را مطالعه 
های  ساختمان  کردند؛  بیان  را  گردشگری  مقاصد  از  مختلف  ویژگی 
گالری ها، سالن های تأتر، جشنواره ها و رویدادها،  تاریخی، موزه ها، 
کاخ ها، افراد مشهور )نویسندگان(، قلعه ها،  کز خرید مواد غذایی،  مرا
ورزش و شهرهای قدیمی. همچنین آنها بخش های مهم مانند قلعه 
گردشگران  که  ها، باغ ها، موزه ها و ساختمان های تاریخی را هنگامی 
کردند. زاره و همکاران  گرفتند، شناسایی  تصمیم به بازدید از دانمارک 
گردشگری فرهنگی با رویکرد  پژوهشی را با عنوان عوامل مؤثر بر توسعه 
انجام دادنــد)2016  گردشگران خارجی مورد شناسی: شهر یزد  جذب 
توسعه  در  هــا  مؤلفه  تمامی  نقش  کــه  دریافتند  آنها   .)Zare et al.,
گردشگری فرهنگی بسیار ضروری است. ماریا و همکاران در پژوهشی 
که  رسیدند  نتیجه  ایــن  به  کلمبیا،  در  فرهنگی  گردشگری  عنوان  با 
زمینة حفظ میراث  کنان در  به مشارکت سا فرهنگی منجر  گردشگری 
کهزادی در پژوهشی  فرهنگی شده است),.Maria et al 2016(. موحد و 
با  کردستان  استان  گردشگری  توسعه  بر  مؤثر  عوامل  تحلیل  عنوان  با 
پتانسیل  که به رغم  این نتیجه رسیدند  به   ،SWOT از مدل  استفاده 
کافی،  کمبود زیرساخت های  گردشگری،  کردستان در زمینه  گسترده 
مهمترین  گردشگری،  مدیریت  ضعف  بازاریابی،  های  فعالیت  ضعف 
می  حساب  به  کردستان  گردشگری  توسعه  راه  سر  بـر  اساسی  موانع 
کریمی در پژوهشی با  آیند), Movahed & Kahzadi 2010(. جمالی نژاد و 
عنوان گردشگری فرهنگی استان کردستان و نقش آن در توسعه صنعت 
از  برخورداری  با  کردستان  استان  که  رسیدند  نتیجه  این  به  توریسم، 

جذابیت های فرهنگی متنوع می بایست با برنامه ریزی دقیق در زمینه 
کشانده  گردشگری فرهنگی، توریست فرهنگی بیشتری را به این ناحیه 
و با فروش و تبلیغات محصوالت فرهنگی به گردشگران و مردمان محلی 
در قبال آن سود رساند. این مورد فرصت مناسبی را برای بهره برداری 
فراهم  فرهنگی  های  جذابیت  خصوص  به  استان  این  های  جاذبه  از 
می آو ر د )Jamali Nejad & Karimi, 2011( . پورافکاری در پایان نامه 
ایران  گردشگری فرهنگی در  به مقایسه توسعه  ارشد خود  کارشناسی 
گردشگری ایران و ترکیه  و ترکیه پرداخت. او به ارزیابی پتانسیل های 
پرداخت زیرا این دو کشور را از حیث فرهنگ جاذبه ها مذهب مشابهت 
ها و قرابت ها شبیه هم می دانست)  Pourafkari, 2016(. این پژوهش 
نشان می دهد که افزایش گردشگری ورودی بین المللی درآمدی بیشتر 
گردشگری فرهنگی جایگزین مناسبی  کند و توسعه   از نفت تولید می 
عبارت  فوق  پژوهش  اصلی  اهــداف   .  )ibid( است نفتی  اقتصاد  بــرای 
گردشگری فرهنگی در  بودند از: 1- ارزیابی شتاب دهنده های توسعه  
گردشگری فرهنگی در  کاهنده توسعه   ایران و ترکیه و 2- ارزیابی عوامل 
که ترکیه با تبلیغات مناسب  ایران و ترکیه. نتیجه این تحقیق نشان داد 
تر در زمینه  سنن تاریخی، برگزاری فستیوال های بیشتر، مهمان نوازی و 
کارآمدتر، گردشگر بیشتری را پذیرا بوده است )ibid(. این در  حمل و نقل 
که زیرساخت های ضعیف در موزه ها و سایت های تاریخی  حالی است 
در ایران از ضعف های این کشور به حساب می آید. تقوایی و صفرآبادی  
کید بر جاذبه های  گردشگری فرهنگی با تأ پژوهشی را با موضوع توسعه 
معیارهای  بیشتر  تأثیر  بیانگر  آن  های  یافته  که  دادنــد  انجام  تاریخی 
گردشگری فرهنگی _ تاریخی به نسبت  اجتماعی _ فرهنگی بر توسعه 
سایر متغیرهاست )Taqvaee & Safarabadi, 2017( . احمدی پژوهشی 
گردشگری فرهنگی و اثرات آن  را با عنوان تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه 
در پایداری اقتصادِی نواحی روستایی استان زنجان انجام داد )2015  
گسترش  که با  کی از آن است  کلی به دست آمده حا ،Ahmadi(. تأثیرات 
گردشگری فرهنگی بر میزان اشتغال روستاییان  گردشگری روستایی و 
افزوده شده و افزایش اشتغال، افزایش درآمد و تولید و در نتیجه سرمایه 
به همراه داشته است )ibid(. همچنین، پیشنهاداتی مانند  را  گذاری 
گردشگران و جامعه محلی در رابطه با اهمیت میراث تاریخی  آموزش به 
گروه های علمی و تخصصی مرکب از متخصصان  کار  و فرهنگی، تشکیل 
گردشگری فرهنگی، تربیت  بومی منطقه برای تدوین برنامه راهبردی 
گردشگری فرهنگی و بسترسازی برای  نیروی متخصص بومی در زمینه 
 .)ibid( گردشگری فرهنگی و غیره آمده است توسعه پژوهش در زمینه 
گردشگری فرهنگی راهبردی  جان پرورو همکاران در پژوهشی با عنوان 
نتیجه  این  به  ایــران،  تقویت هویت ملی جمهوری اسالمی  به منظور 
که سبب تقویت هویت ملی در ایران می  که مهمترین عواملی  رسیدند 
کمترین عوامل  گردد، آثار باستانی، پیشینه تاریخی، آثار ادبی و هنر و 
کننده هویت ملی شامل نژاد و مذهب شیعه است. می توان  تقویت 
اقــوام و فرهنگ های  ارتباط میان  و  گردشگری  گرفت، توسعه  نتیجه 
اقــوام و فرهنگ ها با یکدیگر  مختلف خود می تواند منجر به آشنایی 
 .)Jan Parvar et al,2019(ــردد گـ ملی  همبستگی  تقویت  نهایت  در  و 
مصطفی زاده و همکاران پژوهشی را با عنوان برآورد تمایل به پرداخت 
گردشگران و عوامل مؤثر بر آن انجام دادند. نتایج حاصل از برآورد مدل 
که متغیرهای سن، هزینه سفر، سطح  به روش الجیت نشان می دهد 
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کروبی و همکاران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحصیالت، بعد خانوار، درآمد و میزان رضایت بازدیدکنندگان بر تمایل 
بر  تأثیری  تأثیر معنی دار داشته و متغیر سابقه پرداخت،  به پرداخت 

.)Mostafazadeh et al. 2019,( تمایل به پرداخت افراد نداشته است

3. روش پژوهش
کاربردی است.  پژوهش حاضر با توجه به هدف آن از نوع توسعه ای _ 
کردن شرایط یا پدیدۀ مورد بررسی است و  هدف این پژوهش توصیف 
گونه پژوهش ها می تواند صرفًا برای شناخت بیشتر شرایط  اجرای این 
 Sarmad et al.,( باشد  گیری  تصمیم  فرآیند  به  دادن  یــاری  یا  موجود 

.)2014
که در پژوهش حاضر امکان استفاده از نتایج در برنامه  با توجه به این 
روش  اســت.  کاربردی  پژوهشی  دارد،  وجــود  فرهنگی  گردشگر  جذب 
است.  کمی(  و  )کیفی  آمیخته  پژوهش  روش  استفاده،  مورد  پژوهش 
گردشگری  توسعه  بر  اثــرگــذار  عوامل  شناسایی  به  اقــدام  محقق  ابتدا 

کند: کردستان به روش های ذیل می  فرهنگی استان 
طریق  از  یافته  ساختار  نیمه  های  مصاحبه  روش  از  استفاده  با  الــف( 
نظرخواهی از اساتید و مدیران در بخش نمونه آماری تا حد اشباع نظری 

)3۵ نفر( و
که از طریق پرسشنامه های موجود  ب( با استفاده از اطالعات پژوهش 
در زمینه گردشگری فرهنگی بر اساس تحقیقات گذشته، مبانی نظری و 
کتابخانه ای، بررسی نتایج و عوامل شناسایی شده در زمینه  مطالعات 

گردشگری فرهنگی است.
ارائــه مدل و روشــی جدید اســت، پژوهشی  به دنبال  که  این پژوهش 
گروه  گــردآوری داده هــا نیز در  کاربردی محسوب می شود. از نظر نحوه 
مسئله  حل  بــرای  می گیرد.  قــرار  )غیرآزمایشی(  توصیفی  پژوهش های 
پژوهش  روش  از  فرهنگی،  گردشگری  بــرای  مدلی  تدوین  و  پژوهش 
بنیاد«  داده  »نظریه  روش  از  نظریه  ساخت  در  خاص  طور  به  و  کیفی 
بنیاد  داده  نظریه  نهایی  )Sarmad et al. ,2014(.هـــدف  شد  استفاده 
ارائه تبیین های جامع نظری در مورد یك پدیده خاص است. به طور 
به مجموعه  را  اطالعاتی  منابع  از  راهبرد، داده های حاصل  این  کلی، 
کدهای مشترك را به مقوله ها و آنگاه مقوله ها را به نظریه  کدها،  ای از 
از  حاصل  نظریه  کوربین  و  اســتــراوس  اســاس،  ایــن  بر  می کند.  تبدیل 
که از مطالعه  چنین فرآیندی را محصول رویکردی استقرایی می دانند 
یك پدیده حاصل شده است. در واقع، در نظریه داده بنیاد به جای آن 
که پژوهشگر از همان ابتدای پژوهش با در اختیار داشتن یك نظریه به 
کم بر رفتار پدیده مورد  دنبال تأیید آن باشد، اجازه می دهد تا نظریه حا
گردآوری و تحلیل داده ها خود از درون داده ها نمایان  بررسی در حین 

.)Iman & Mohammadian,2008( شود
این  بــرای  روش شناسی  لحاظ  از  تحقیق،  نــوع  و  هدف ها  به  توجه  با 
که  تحقیق، پیمایش مناسب ترین روش است. پیمایش روشی است 
از طریق ابزارهای سنجش، اطالعات در مورد نمونه آماری مورد نظر با 
کارایی زیاد به دست می آید و می توان نتایج آن را به  دقت، سرعت و 
جامعه بزرگ تر تعمیم داد )Delavar، 2005 (.همچنین این پژوهش از 
که می  نظر نحوه جمع آوری اطالعات از نوع مقطعی است واز این بابت 
از نوع پژوهش های میدانی  را بررسی نماید  خواهد وضعیت متغیرها 
کاربردی و از نظر نحوه  است. بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف 

از  نوع پیمایشی است. هدف  از  گــردآوری اطالعات پژوهشی توصیفی 
کاربردی در یك زمینه خاص است.  کاربردی توسعه دانش  پژوهش 

دانش  و  علم  کاربرد  سمت  به  کاربردی  های  پژوهش  دیگر  عبارت  به 
کاربردی الف(  هدایت می شود. جامعه آماری در هر دو بخش نظری و 
گردشگری  کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه ها شامل اساتید مدیریت 
کردستان و همچنین اساتید دانشگاه های استان های همجوار  استان 
که در زمینه گردشگری فرهنگی حداقل یك مقاله پژوهشی با رتبه علمی 
)علمی _ پژوهشی، علمی _ ترویجی، ISI و ISC( داشتند و در این زمینه 
کارشناسان و صاحبنظران  گردشگری و  صاحب نظر بودند، ب( مدیران 
در  گــردشــگــری  و  دســتــی  صنایع  فرهنگی،  مــیــراث  ادارات  ــابــی  ــازاری ب
گردشگری  آژانس های  کردستان، ج( مدیران  شهرستان های استان 
از  نمونه گیری،  برای  است.  فرهنگی  گردشگران  د(  و  کردستان  استان 
روش نمونه گیری نظری استفاده شده است. در این روش نمونه گیری 
که مدل به حد ساخت و اشباع برسد، ادامه پیدا می کند. در  تا جایی 
و  همزمانی  مستلزم  که  می کنند  استفاده  شیوه ای  از  عمل  این  انجام 
انتخاب متوالی داده ها و تحلیل آنهاست. منظور از نمونه گیری نظری 
گــردآوری  از  اشکالی  پژوهشگر  که  است  آن  بنیاد  داده   نظریه  روش  در 
که متن و تصویرهای قابل استفاده را در تدوین  گزیند  داده ها را بر می 
گیری عمدی )نه  که نمونه  نظریه فراهم آورند. این امر بدان معنی است 
احتمالی( و تمرکزش بر تدوین نظریه ای است. روش نمونه گیری نظری 
در این پژوهش برای نمونه گیری استفاده شد. سئواالت مصاحبه از نوع 
کارشناسان مفاهیم بیان و استخراج شد. فرآیند انجام  باز بوده و از زبان 
شد.  انجام  ســازی  پیاده  سپس  و  صوت  ضبط  وسیله  به  مصاحبه ها 
گردشگری  از نخبگان و صاحبنظران امور  بر این اساس تعداد 3۵ نفر 

کردستان به عنوان نمونه انتخاب شدند. فرهنگی استان 
نمونه گیری  روش  از  ــاری  ــ آم نمونه  انــتــخــاب  ــرای  بـ پــژوهــش  ایـــن  در 

غیرتصادفی برای جامعه نامحدود استفاده  شده است:

که  دارد S² است  بــرآورد  به  نیاز  که  پارامتری  مهمترین  فرمول  این  در 
همان واریانس نمونه اولیه است. برای محاسبه S² تعداد ٣٠ پرسشنامه 
توزیع شده و واریانس نمونه اولیه محاسبه می شود. مقدار Z یک مقدار 
که به فاصله اطمینان و سطح خطا )α( بستگی دارد. برای  ثابت است 
گرفته شود،  گر سطح خطا یا سطح معناداری برابر 5درصد در نظر  مثال ا
سطح اطمینان برابر با 95درصد خواهد بود. در نتیجه مقدار Z با توجه 
براساس همان سطح  آمــاری ١.96 خواهد بود. مقدار d نیز  به جدول 
گرفته می شود. در این پژوهش انحراف معیار  خطا یا برابر  ٠.٠5 در نظر 
گذاری در فرمول  که پس از جا ٣٠ نمونه اولیه برابر با ٠/4٠١ به دست آمد 

فوق تعداد 248 نمونه جمع آوری می شود:

کیفی و مرحله دوم  گردآوری داده ها از طریق مصاحبه  در مرحله اول 
گیرد. در این تحقیق از منابع  کمی و پرسشنامه ای صورت می  با روش 
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کتابخانه ای و اسناد و مدارک علمی، مصاحبه و همچنین پرسشنامه 
برای جمع آوری داده های تحقیق استفاده خواهد شد. در بخش کیفی 
گرفته عبارتست  که برای جمع آوری اطالعات مورد استفاده قرار  ابزاری 
از مصاحبه نیمه ساختارمند. دلیل استفاده از مصاحبه و دستیابی به 
شوندگان  مصاحبه  با  پژوهشگر  تعامل  از  حاصل  اول  دست  اطالعات 
که توسط مجموعه ای از  است. این نوع مصاحبه به این صورت است 
کاماًل دقیق با سئواالت  گرفته اما نه به صورت  سئواالت و مباحث شکل 
آنچه  از  بلکه به صورت یک چک لیست  تعیین شده،  از پیش  منظم 
گیرد و محقق بتواند با آزادی بیشتری جلسه  که باید مورد سئوال قرار 

مصاحبه را مدیریت کند.
کتبی  پرسشنامه  طریق  از  اطــالعــات  گـــردآوری  ابـــزار  کمی،  بخش  در 

انجام شده است. پرسشنامه حاوی تعدادی سئوال درباره متغیرهای 
مورد سنجش از جامعه مورد مطالعه است. این سئواالت با استفاده از 
که بتوان  تکنیک های خاص و نیز مقیاس ها به گونه ای ساخته می شود 

کرد. گردآوری  اطالعات مورد نظر را از جامعه یا نمونه مورد مطالعه 
گردشگری فرهنگی، از طریق مصاحبه با  مفاهیم و مقوله های مؤثر با 
خبرگان و در قالب جدول شماره1 ارائه شده است. در این پژوهش به 
کد مستخرج نهایی در قالب 46 مفهوم دسته بندی شده  کل 114  طور 
است. در جدول زیر مفاهیم و مقوله های مرتبط با اجزای اصلی مدل 
نشان داده شده و با استفاده از مفاهیم مشترک به مقوله ها و فرضیات 

که تعداد آن ها هشت مقوله و فرضیه است. می رسیم 

جدول شماره1: مفاهیم و مقوله های مؤثر با گردشگری فرهنگی ←

عد
انحراف معیارمیانگینخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمسئواالتب

ی
هر

ی ش
 ها

ل
سی

تان
پ

جاذبه طبیعی 
254426١2١٣2فراوانی

3/361/2
١٠/١١7/7١٠/548/8١2/9درصد

آب و هوا
١545796١48فراوانی

3/331/1۵
6/٠١8/١٣١/924/6١9/4درصد

اقامتگاه بومگردی
424٣8١٣844فراوانی

2/991/31
١6/9١7/٣٣2/7١5/٣١7/7درصد

حمل و نقل
١64٠54954٣فراوانی

3/431/14
6/5١6/١2١/8٣8/٣١7/٣درصد

امکانات رفاهی
4٣259764١9فراوانی

2/961/16
١7/٣١٠/١٣9/١25/87/7درصد

ان
ند

هرو
ش

مهمان نوازی
١٠547٠5856فراوانی

3/381/17
4/٠2١/828/22٣/422/6درصد

تخفیف به شهروندان
١556827١24فراوانی

3/131/06
6/٠22/6٣٣/١28/69/7درصد

درآمدزایی برای شهروندان 
١٠745٣9٣١8فراوانی

3/141/0۵
4/٠29/82١/4٣7/57/٣درصد

آموزش شهروندان 
٣9565885١٠فراوانی

2/88١/١6
١5/722/62٣/4٣4/٣4/٠درصد

مشارکت شهروندان در رویدادها
2٣268٣77٣9فراوانی

٣/٣٣١/١4
9/٣١٠/5٣٣/5٣١/٠١5/7درصد

ی
مرز

ی 
ها

هر
ش

فرهنگ مشترک 
4٠4٣876٠١8فراوانی

2/89١/١5
١6/١١7/٣٣5/١24/27/٣درصد

گردشگری سالمت 
2٣٣7٣2١١٣4٣فراوانی

٣/46١/2
9/٣١4/9١2/945/6١7/٣درصد

رویداد مشترک 
٣84٠49685٣فراوانی

٣/2٣١/٣6
١5/٣١6/١١9/827/42١/4درصد

تور مشترک 
2552١8١٠845فراوانی

٣/٣8١/27
١٠/١2١/٠7/٣4٣/5١8/١درصد

قرارداد آژانس ها با عراق 
2٣١5828٣6٣فراوانی

٣/٣4٠/88
9/٣6٣/7١١/٣١4/5١/2درصد

ها
داد

روی
ت 

یری
مد

گردشگری خرید 
4٣9757942فراوانی

٣/27١/28
١7/٣٣/6٣٠/2٣١/9١6/9درصد

رویداد تخصصی 
29267١8٣٣9فراوانی

٣/٣١١/2
١١/7١٠/528/6٣٣/5١5/7درصد

رویداد فرهنگی 
84٣875555فراوانی

٣/42١/١١
٣/2١7/٣٣5/١22/222/2درصد
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گردشگری فرهنگی ← ادامه جدول شماره1: مفاهیم و مقوله های مؤثر با 

عد
انحراف معیارمیانگینخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمسئواالتب

صد
مقا

یر 
سا

به 
ش 

رای
گ

تبلیغات سایر
2١7١٣6٣8١فراوانی

2/45٠/77
869/٠١4/5١5/٣.4.درصد

عدم اطالع رسانی رسانه ها
١5١554١٣١6فراوانی

2/42٠/87
6/٠62/5١6/5١2/52/4درصد

زیرساخت قوی سایر مقاصد
7١56٣5٣١١9فراوانی

2/59١
2/862/9١4/١١2/57/7درصد

تنوع طلبی
822668666فراوانی

٣/72١/٠5
٣/28/926/6٣4/726/6درصد

عدم شناخت از استان
١2١٣547٣222فراوانی

2/66١/٠5
4/854/4١9/٠١2/98/9درصد

ی
گر

دش
 گر

اد
تص

اق

تجاری شدن فرهنگ
١١١٠١٠67١5٠فراوانی

٣/56١
4/44/٠42/728/62٠/2درصد

رقابتی شدن گردشگری
2٠6٣795٠٣6فراوانی

٣/٠7١/١6
8/١25/4٣١/92٠/2١4/5درصد

برنامه ریزی بلند مدت
١249١٠25827فراوانی

٣/١5١/٠١
4/8١9/84١/١2٣/4١٠/9درصد

گرانی خدمات
22٣4١2452١6فراوانی

٣/٠2٠/98
8/9١٣/75٠/٠2١/٠6/5درصد

سو استفاده مالی
١244859١١6فراوانی

٣/22٠/97
4/8١7/7٣4/٣٣6/76/5درصد

گزاری در استان کمبود سرمایه 
749927١29فراوانی

٣/26٠/99
2/8١9/8٣7/١28/6١١/7درصد

تی
دول

ت 
یری

مد

منابع انسانی حرفه ای
٣865685225فراوانی

2/84١/2١
١5/٣26/227/42١/٠١٠/١درصد

مدیر بومی 
5٠627549١2فراوانی

2/64١/١5
2٠/225/٠٣٠/2١9/84/8درصد

شهرداری
١649١22574فراوانی

2/9٣٠/86
6/5١9/849/22٣/٠١/6درصد

میراث فرهنگی
445٣95524فراوانی

2/67١/٠4
١7/72١/4٣8/٣2١/٠١/6درصد

اداره ارشاد
82269866٣فراوانی

٣/7١/٠١
٣/28/927/8٣4/725/4درصد

آموزش و پرورش
2٣٣964695٣فراوانی

٣/٣6١/2٣
9/٣١5/725/827/82١/4درصد

دانشگاه
٣8٣48١878فراوانی

2/97١/١١
١5/٣١٣/7٣2/7٣5/١٣/2درصد

ت
غا

بلی
ت

همایش
١٣١٣6462627فراوانی

2/66١/٠9
5/254/8١8/5١٠/5١٠/9درصد

جشنواره
١٣١٣85٣2222فراوانی

2/6١/٠2
5/255/62١/48/98/9درصد

تبلیغات دهان به دهان
١6١٠٣٣4752٠فراوانی

2/9١١/١٣
6/54١/5١٣/7٣٠/28/١درصد

نمایشگاه
١29٠59672٠فراوانی

2/97١/٠7
4/8٣6/٣2٣/827/٠8/١درصد

تبلیغات مجازی
5865654٣١7فراوانی

2/58١/2١
2٣/426/226/2١7/٣6/9درصد

زیرساخت تبلیغات
4١59١795٣6فراوانی

٣/١١/٣6
١6/52٣/86/9٣8/٣١4/5درصد



48 | مطالعات شهری، 1401، 11 )43(، 54-41

کروبی و همکاران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4. تجزیه و تحلیل یافته ها
4.1. برازش مدل

در تمودار شماره ١و 2، دو نمودار بار عاملی و عدد معنی داری تحلیل 
در هر  که  اســت. همان طور  آمــده  ابعاد  بــرای  و دوم  اول  مرتبه  عاملی 
دو نمودار دیده می شود، ضرائب استاندارد همگی بزرگتر از ٣٠ بوده و 

از   RMSEA  .هستند  ١/96 از  بزرگتر  نیز  معنی داری  اعــداد  همچنین 
کوچکتر است   )MacCallum et al.,1999( )0/08( مقدار استاندارد خود
کوچکتر از 2/5  کای اسکور به درجه آزادی  که نسبت  و با توجه به آن 
که  گرفت  )١/٣١( و نیز pvalue از 0/0۵ بزرگتر است، پس می توان نتیجه 

تقریبًا مدل از براش خوبی برخوردار است.

نمودار شماره1: تحلیل عاملی تأییدی ابعاد مؤثر بر گردشگری فرهنگی در حالت استاندارد
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4.2. پایایی
در پژوهش حاضر برای محاسبه پایایی سئواالت پرسشنامه، از روش 
شده  استفاده   پیش آزمون،  قالب  در  نمونه   30 بــرای  کرونباخ  آلفای 
از صفر، به معنای  کرونباخ  آلفای  اعتماد  است. معمواًل دامنه  ضریب 
ضریب  و  است  کامل  پایایی  معنای  به  یک،  مثبت  تا  پــایــداری،  عدم 

باالی 0.7 قابل قبول و هر چه مقدار به دست آمده به عدد مثبت یک 
نزدیک تر باشد، قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود. همانگونه که 
کرونباخ در این  در جدول شماره 2 دیده می شود، نتایج ضریب آلفای 

پژوهش بیشتر از 0.7 بوده و قابل قبول است.

نمودار شماره2: تحلیل عاملی تأییدی ابعاد مؤثر بر گردشگری فرهنگی در حالت عدد معنی داری

کرونباخ جدول شماره2: ضرایب پایایی آلفای 

تبلیغاتمدیریت دولتیاقتصاد گردشگریگرایش به سایر مقاصدمدیریت رویدادهاشهرهای مرزیشهروندانپتانسیل های شهریابعاد
۵۵۵3۵676تعداد سئوال

0/7۵۵0/7240/8020/7۵30/7120/7۵30/7330/739آلفای کرونباخ

جدول شماره3: اختالف میانگین ابعاد مؤثر بر گردشگری فرهنگی

تبلیغاتمدیریت دولتیاقتصاد گردشگریگرایش به سایر مقاصدمدیریت رویدادهاشهرهای مرزیشهروندانپتانسیل های شهریابعاد
3/213/173/063/332/743/213/012/80وضعیت موجود

۵۵۵۵۵۵۵۵وضعیت مطلوب
1/781/821/931/662/221/781/982/19شکاف

4.3.تحلیل آماری ابعاد
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گرایش به سایر مقاصد بیشترین اختالف  طبق نتایج به دست آمده، 
و مدیریت رویدادها کمترین اختالف را با وضعیت مطلوب دارد)نمودار 
بــودن داده هـــای پژوهش  شماره٣ و جــدول شــمــاره٣(. آزمــون نرمال 
کولموگروف _  آزمـــون  از  ــدول شــمــاره  4نــشــان داده شــده اســت.  در ج
این  در  شد.  استفاده  متغیرها  بودن  نرمال  سنجش  برای  اسمیرنوف 
کمتر از 0/0۵ باشد، می توان ادعا  که سطح معنی داری  آزمون در صورتی 

برعکس در صورتی  و  نیست  نرمال  پژوهش  توزیع داده های  که  نمود 
که بیشتر از 0/0۵ باشد، نرمال بودن داده های پژوهش را می توان ادعا 
که متغیرهای پژوهش سطح معنی داری 0/000 داشته  کرد. به دلیل آن 
کمتر از 0/0۵ هستند، بنابراین توزیع غیرنرمال دارند و برای سنجش  و 

فرضیات پژوهش از آزمون دوجمله ای استفاده می شود.

4.4. آزمون فرضیات پژوهش
اول  که در جدول شماره ۵ مالحظه می شود، در فرضیات  همانگونه 
نتیجه  کوچکتر است، در  از 0/0۵  آزمــون  تا ششم، سطح معنی داری 

این فرضیات مورد قبول واقع می شوند، اما در فرضیات هفتم و هشتم 
سطح معنی داری آزمون از ٠/٠5 بزرگتر است، در نتیجه این فرضیات 

مورد قبول واقع نمی شوند.

نمودار شماره3: اختالف میانگین ابعاد مؤثر بر گردشگری فرهنگی

جدول شماره4: نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش 

تبلیغاتمدیریت دولتیاقتصاد گردشگریگرایش به سایر مقاصدمدیریت رویدادهاشهرهای مرزیشهروندانپتانسیل های شهریابعاد
3/21943/17۵83/06۵33/33742/77343/21773/01842/808۵میانگین

8۵193.70744.88848.98366.6۵319.68601.68348.76232.انحراف معیار
112.106.181.11۵.226.1۵2.117.077.آماره کولموگروف اسمیرنوف

0/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/000معنی داری
غیرنرمالغیرنرمالغیرنرمالغیرنرمالغیرنرمالغیرنرمالغیرنرمالغیرنرمالنتیجه

جدول شماره5: یافته های حاصل از آزمون دوجمله ای برای بررسی فرضیات پژوهش

نتیجه آزمونمعناداریمتن فرضیه های پژوهشفرضیات
کردستان در وضعیت مطلوبی قرار دارندفرضیه اول تأیید فرضیه٠/٠٠٠پتانسیل های شهری 
گردشگری در وضعیت مطلوبی قرار دارندفرضیه دوم کردستانی از لحاظ درک  تأیید فرضیه٠/٠٠٠شهروندان 
گردشگری در وضعیت مطلوبی قرار دارندفرضیه سوم کردستان از لحاظ  تأیید فرضیه٠/٠٠٠شهرهای مرزی 

کردستان در وضعیت مطلوبی قرار دارندفرضیه چهارم تأیید فرضیه٠/٠٠٠مدیریت رویدادهای 
گرایش دارندفرضیه پنجم گردشگری  کردستانی به سایر مقاصد  تأیید فرضیه٠/٠٠٠شهروندان 

کردستان در وضعیت مطلوبی قرار داردفرضیه ششم گردشگری  تأیید فرضیه٠/٠٠٠اقتصاد 
کردستان در وضعیت مطلوبی قرار داردفرضیه هفتم گردشگری  رد فرضیه٠/١72مدیریت دولتی 

کردستان در وضعیت مطلوبی قرار داردفرضیه هشتم گردشگری  رد فرضیه٠/١٠4تبلیغات 
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5. بحث 
گردشگری فرهنگی در استان  تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل توسعه 
پتانسیل  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  اســت.  شــده  انجام  کردستان 
گرایش  رویدادها،  تأثیر شهرهای مرزی، مدیریت  شهری، شهروندان، 
گردشگری، وضعیت مطلوبی در  گردشگری و اقتصاد  به سایر مقاصد 
استان  در  تبلیغات  و  دولتی  مدیریت  ولــی  داشــت.  کردستان  استان 

کردستان وضعیت مطلوبی نداشتند.
 نتایج حاصل از فرضیه اول پژوهش نشان داد، پتانسیل های شهری 
های  پتانسیل  به  توجه  با  دارد.  قــرار  مطلوبی  وضعیت  در  کردستان 
گردشگری و تنوع جاذبه ها، پیشنهاد می شود به اولویت بندی  باالی 
گردشگری در استان، به منظور شناسایی  و شناسایی مناطق مستعد 
نقاط ضعف و قوت و نیز توسعه گردشگری منطقه، پرداخته شود. نتایج 
 )Zippel ، 2019( این فرضیه با نتایج پژوهش های ریچارد و زیپل و هال
Hall &و) Richards, 2018( همخوانی و مطابقت دارد. نتایج حاصل از 
فرضیه دوم نشان داد که شهروندان کردستانی از لحاظ درک گردشگری 
که  گردشگران خوب است  در وضعیت مطلوبی قرار دارند. شهری برای 
گردشگران  شمار  امروز  باشد.  خوب  خودش  شهروندان  برای  نخست 
ج  کنترل از دستمان خار که  شدیدًا رو به افزایش است. باید مراقب بود 
گردشگری نباید، هدف ایجاد فضایی آرام برای  نشود. اما هدف رشد 
شهروندان را تحت تأثیر قرار بدهد. نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش 
جارکو و همکاران )Jarco et al., 2014(همخوانی و مطابقت دارد. یافته 
کردستان از  که شهرهای مرزی  های حاصل از فرضیه سوم نشان داد 
به  مرزی  شهرهای  دارنــد.  قرار  مطلوبی  وضعیت  در  گردشگری  لحاظ 
توانند در  انسان، می  و  کاال  امنیتی و دروازه ورود  دلیل داشتن نقش 
وجود  مــرزی،  های  بازارچه  ایجاد  کنند.  عمل  موفق  گردشگر،  جذب 
رودخانه و عوامل طبیعی، وجود بناهای تاریخی مانند قلعه و یا نوع مرز 
گونه شهرها، از عوامل جذب توریسم به شمار می رود. در سال  در این 
کشور، جایگاه ویژه ای از لحاظ  های اخیر بازارچه های شهرهای مرزی 
گردشگران، به دلیل داشتن شرایط  ارزش اقتصادی و همچنین جذب 
کشورهای همسایه پیدا  کیلومتر مرز مشترک با  مناسب از جمله صدها 
را  مرزها  محدوده  در  موجود  اقتصادی  خأل  ها،  بازارچه  این  اند.  کرده 
که  نمایند،  می  جلوگیری  مرزها  حاشیه  شدن  خالی  از  و  کرده  جبران 
این امر خود می تواند در باال بردن ضریب امنیت مرزها و جلوگیری از 
گذرگاه های  انــدازی بازارچه ها و  با راه  قاچاق، بسیار مؤثر واقع شود. 
وضعیت  مــرزهــا،  اقتصادی  هــای  ظرفیت  از  بهینه  استفاده  و  ــرزی  م
معیشتی و اقتصادی مردم مرزنشین منطقه نیز رونق می یابد. نتایج 
این فرضیه با نتایج پژوهش های پورافکاری و تقوی و سفرآبادی )2016 
,Pourafkari( و ),Taqvaee & Safarabadi 2017( همخوانی و مطابقت 
مدیریت  کــه  داد  نشان  چــهــارم  فرضیه  از  حاصل  هــای  یافته  دارد. 
کردستان در وضعیت مطلوبی قرار دارد. برگزاری یک رویداد  رویدادهای 
موجب اعتباربخشی، توجه رسانه ها و سرازیر شدن سرمایه ها به یک 
که در پی آن تأمین هر چه بهتر نیازهای مردم محلی،  محل می شود، 
گردشگری را می  رشد و توسعه یک منطقه را به همراه دارد. این نوع 
گردشگر از  که سبب بازدید دوباره  توان از معدود راهکارهایی برشمرد 
گردشگران در ایام غیر از اوج سفر می شود. جاذبه  یک محل و یا جذب 
گردشگری یک مقصد تنها به ویژگی های محیط طبیعی یا ابنیه،  های 

که در  صنایع دستی و نظایر آن خالصه نمی شود. در واقع رویدادهایی 
خ می دهند، خود می توانند به عنوان منبعی مهم برای  یک مقصد ر
جذب گردشگران به حساب آیند. این موضوع تا آن حد اهمیت می یابد 
که ممکن است یک مکان از جاذبه های شناخته شده و مطرح دیگر 
کم بهره باشد، ولی تدارک و برگزاری یک رویداد واجد اهمیت به جذب 
گردشگران به آن محل بینجامد. نتایج این فرضیه با  طیف وسیعی از 
نتایج پژوهش احمدی ) Ahmadi، 2015( همخوانی و مطابقت دارد. 
کردستانی  که شهروندان  یافته های حاصل از فرضیه پنجم نشان داد 
از صنعت  تــوان  امــروزه می  ــد.  دارن گرایش  گردشگری  به سایر مقاصد 
کنار سایر فعالیت ها و خدمات  گردشگری به عنوان یک صنعت پویا در 
بهره  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  اهــداف  پیشبرد  بــرای 
برداری نمود. شهرها نیز از دیرباز مهم ترین مناطق گردشگری را تشکیل 
گردشگری در مناطق شهری برای  می دادند. البته صرف وجود جاذبه  
که دیگر ارکان و عناصر  کافی نیست. پس الزم است  گردشگری،  توسعه  
گفته شده )از جمله سازمان ها و نهادها و همچنین  مرتبط با صنعت 
گردشگر فراهم  گردشگری( شرایطی را برای جلب  مردم جامعه  مقصد 
گردشگر  کنش جامعه  میزبان در تعامل با  نمایند. بدون شک، رفتار و 
گردشگری دارد. نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش  تأثیر مهمی در رونق 
یافته  دارد.  مطابقت  و  پرور  )Jan Parvar  et al,2019(همخوانی  جان 
کردستان  گردشگری  که اقتصاد  های حاصل از فرضیه ششم نشان داد 
از مهم ترین بخش های درآمــد و  در وضعیت مطلوبی قرار دارد. یکی 
گردشگری است. این امر با بهبود راه های  کشور، از طریق  اقتصاد هر 
ارتباطی و پیشرفت سفرهای زمینی و هوایی نقش مهم تری در اقتصاد 
گیرند، چه  کلی وقتی افراد تصمیم به سفر می  کرده است. به طور  پیدا 
در تعطیالت یا روزهای عادی، با خانواده یا دوستان، برای یک روز یا 
تًاثیرات مستقیم و  نــدارد، به محض شــروع سفر  یک مــاه، هیچ فرقی 
گذارند. تًاثیر مستقیم  گردشگری مقصد می  غیر مستقیمی بر اقتصاد 
مانند هزینه مکان های  کاالیی  یا  که خدمات  آغاز می شود  هنگامی 
کن تاریخی و تفریحی، هزینه غذا و نوشیدنی،  اقامت، هزینه ورودی اما
گردشگر به فروش برسد و تًاثیرات غیر مستقیم  خرید از بازار های شهر به 
گردشگر تولید  کاال یا خدماتی مستقیم برای  که شاید  گونه ای است  به 
گردشگر ســودی نیز به تولید  اثر فــروش و استفاده  ارائــه نشود اما در  و 
کننده و ارائه دهنده می رسد. نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش های 
 Richards,( )Anderson et al. ,2017(و  ریچارد  و  همکاران  و  اندرسون 
2019(همخوانی و مطابقت دارد. نتایج حاصل از فرضیه هفتم نشان 
کردستان در وضعیت مطلوبی قرار  گردشگری  که مدیریت دولتی  داد 
گردشگری پایدار در دنیای امروز، رهیافت جامعی است  ندارد. راهبرد 
مخرب  ــرات  اث بــدون  گردشگری  صنعت  مــدت  بلند  رشــد  خواهان  که 
که در قالب  کید دارد  بر زیست بوم های طبیعی است و بر این نکته تأ
توسعه گردشگری، انسان قادر خواهد بود که جوانب خاصی از محیط را 
کند و از سوی دیگر، مدیریت دولتی  در جهت مثبت یا منفی دستکاری 
خود،  پیرامونی  محیط  به  مدیران  مسئولیت  افزایش  منظور  به  نوین 
حفظ آب و هوا و زیست طبیعی، جایگزین مدیریت دولتی در مفهوم 
 Zare( سنتی آن شد. نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش زاره و همکاران
et al., 2016(همخوانی و مطابقت دارد. نتایج حاصل از فرضیه هشتم 
قرار  کردستان در وضعیت مطلوبی  گردشگری  تبلیغات  که  نشان داد 
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و  هاست  سازمان  موفقیت  ابــزار  مهمترین  عنوان  به  تبلیغات  ــدارد.  ن
که این ابزار به عنوان شاخه های علمی،  کند  این موضوع ایجاب می 
گیرد. امروزه در  اجتماعی، فرهنگی و ارتباط به دقت مورد مطالعه قرار 
ابزار به صورت  از تبلیغات به عنوان مهمترین  گردشگری باید  صنعت 
کرد، زیرا موفقیت تبلیغ در ارائه ارزش های فرهنگی و  حرفه ای استفاده 
کشور مبتنی بر درك صحیح و حرفه ای از تبلیغات و ارزش  گردشگری هر 
های آن است. یکی از ارکان مهم تبلیغات، رسانه های تبلیغاتی است 
که در میزان تأثیر تبلیغات بر مخاطب از اهمیت ویژه ای برخوردار است و 
استفاده درست از آن باعث افزایش تأثیر پیام می شود. برای موفقیت در 
کندگی مخاطبان در سرتاسر  گردشگری بین الملل به علت پرا تبلیغات 
انتخاب  و  برخوردارند  خاصی  اهمیت  از  تبلیغات  های  رسانه  جهان 
صحیح آنها در موفقیت تبلیغات جهانگردی نقش مهمی دارد. نتایج 
)Pourafkari, 2016(و  ماریا  و  پورافکاری  پژوهش  نتایج  با  فرضیه  این 

)Maria, 2015(همخوانی و مطابقت دارد.

6. نتیجه گیری 
موجود،  اطالعات  و  ها  داده  تحلیل  و  تجزیه  نهایی  نتایج  به  توجه  با 
کردستان قابلیت و توانایی باالیی  که استان  اینگونه استنباط می شود 
فرهنگی  گردشگری  توسعه  و  گردشگر  جــذب  در  بالقوه(  صــورت  )بــه 
توان  می  توجه  و  تأمل  خــور  در  و  مثبت  نکات  ایــن  کنار  در  امــا  دارد، 
زیرساختی  امکانات  کمبود  مناسب،  رسانی  اطالع  و  تبلیغات  فقدان 
کالبدی، نامناسب بودن مسیرهای دسترسی، عدم نظارت و برنامه  و 
کافی برای معرفی ویژگی ها و امتیازات منحصر به فرد موزه ها از  ریزی 
جانب سازمان های مربوطه از جمله میراث فرهنگی را مهمترین دالیل 
که  کردستان دانست  مهجور و ناشناخته ماندن بخش زیادی از استان 
علی رغم ویژگی های بارز و پرقوت فرهنگی و تاریخی و باستانی نتوانسته 
گردشگری  که باید و شاید توجه بازدیدکنندگان را به این مقصد  آنچنان 
کردستان در زمینه  جلب نماید. با وجود پتانسیل های باالی استان 
تبدیل  حــاضــر،  پــژوهــش  کلی  پیشنهاد  فرهنگی  گــردشــگــری  توسعه 
این  این منظور در  به  کردستان به یک استان فرهنگی است.  استان 
گردشگری پایه  زمینه می توان اقداماتی را انجام داد. زیرساخت های 
کارگیری و استفاده از منابع  گردشگری، ابزاری برای به  و اساس توسعه 
گردشگری هستند. امروزه ذی نفعان محلی به  موجود در یک مقصد 
گردشگری بیشترین نقش را در توسعه پایدار  کنشگران فعالیت  مثابه 
گردشگری بدون حمایت ذی  کنند. توسعه  گردشگری فرهنگی ایفا می 
که  نفعان ممکن نیست زیرا تأثیرگذاران اصلی همان ذی نفعان هستند 
می توانند همزمان با پیشرفت این حوزه، ثروت اجتماعی را نیز افزایش 
تأثیر  تشریح  به  فرهنگی  گردشگری  زمینه  در  باید  امر  متولیان  دهند. 
شناسایی، ارزیابی ماهیت تأثیر و ارزش ذی نفعان، تقسیم بندی ها، 
مدیران  و  انسانی  نیروی  نیاز  مــورد  آمــوزش هــای  و  بخشی  اثــر  میزان 
بپردازند. همچنین با استاندارد سازی از طریق ایجاد فرصت مطالعاتی 
و  ارتباطات  به اصــل  اطــالعــات،  فــنــاوری  کــاربــرد  به  با توجه  ــوان  ت می 
کرد. از طرفی می توان با فراهم نمودن  کمک  اولویت بندی ذی نفعان 
امکانات و زیر ساخت های مناسب فرهنگی و سطح وسیعی از خدمات، 
گردشگران نموده و با افزایش سطح  سعی در برطرف نمودن نیازهای 
گردشگری،  مقصد  در  اقامت  زمــان  مدت  طول  در  آنــان  رضایتمندی 

کردستان  ساعات و لحظات خوشی را برای آنان رقم زد. هچنین استان 
با برخورداری از جذابیت های فرهنگی متنوع، می بایست با برنامه ریزی 
گردشگری فرهنگی، توریست فرهنگی بیشتری را به این  دقیق در زمینه 
گردشگران  کشانده و با فروش و تبلیغات محصوالت فرهنگی، به  ناحیه 
و مردمان محلی در قبال آن سود رساَند. این امر فرصت مناسبی را برای 
بهره برداری از جاذبه های این شهر به خصوص جذابیت های فرهنگی 
گردشگران  فراهم می آورد. همچنین یکی از مشکالت عمده در سر راه 
کردستان، عواملی مثل فقدان حمل ونقل ریلی و  فرهنگی در استان 
ارائه  گردشگر و  دریایی، فقدان پروتکل های دولتی مساعد در جذب 
گردشگران، فقدان امکانات رفاهی مساعد و امنیت  خدمات مناسب به 
گردشگران مربوط است . از تحلیل مسائل و مشکالت مهم این نتیجه 
که اغلب آنها یا از سوی دولت ایجاد شده اند و یا این  حاصل می شود 
که به علت ضعف عملکرد دولت و فراهم نشدن زمینه ها و ساختارهای 
کافی به  گر دولت ها، اهتمام  ا که  یا این  اند و  مناسب به وجود آمده 
گردشگری فرهنگی می داشتند، این مشکالت پدید  توسعه مناسبات 
گردشگری  که  که با توجه به این  کرد  نمی آمدند. در نهایت باید اذعان 
کنان محلی را شامل می شود،  گردشگران با سا فرهنگی رفتار و تعامل 
را  کشورها  به فرهنگ های دیگر  احترام  افزایش  و  باید فرهنگ سازی 
تصور  در  توانند  می  کنان  سا  . داد  رواج  کردستانی  شهروندان  بین  در 

گردشگران از مقصد نقش بسزایی داشته باشند.

 چالش های پژوهش حاضر
بین  موجود  فاصله  نفعان،  ذی  متفاوت  مسیرهای  و  دیدگاه  تفاوت 
اصلی  جزء  سه  عنوان  به  دانشگاهی  و  خصوصی  دولتی،  بخش های 
از جمله مشکالت  گردشگری  گردشگری و عدم پیوستگی بین اجزای 
کردستان  استان  به  محدود  پژوهش  ایــن  نتایج  همچنین  هستند. 
کشور، باید جانب احتیاط  است و در تعمیم نتایج به دیگر استان های 
گردشگران  رعایت شود. عدم همکاری راهنمایان تور در نظرسنجی از 
برای تکمیل و پرکردن پرسشنامه ها، یکی دیگر از چالش های پژوهش 
کرونا باعث عقب افتادن پژوهش حاضر  حاضر است و در نهایت ویروس 
و به وجود آمدن اختالل در روند انجام پژوهش، به خصوص در هنگام 
برای  پیشنهاداتی  نهایت  گــردیــد.در  پرسشنامه  توزیع  و  ها  مصاحبه 

گردد: پژوهشگران آتی به شرح زیر ارائه می 
کشور انجام شود تا با  گردد پژوهشی در سایر استان های  پیشنهاد می 
گردد. همچنین تحقیقی با همین عنوان  نتایج پژوهش حاضر مقایسه 
تحقیق  ایــن  نتایج  با  آن  نتایج  و  گیرد  انجام  دیگری  زمانی  قلمرو  در 
محوریت  با  پژوهشی  که  کنیم  عنوان  باید  نهایت  در  شــود.  مقایسه 
گردشگری  کردستان از نظر قابلیت های توسعه  وضعیت موجود استان 
توسعه  ارزیــابــی  منظور  به  مطلوب  وضعیت  با  آن  مقایسه  و  فرهنگی 

گردد. کردستان انجام  گردشگری فرهنگی در استان 
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