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مقدمه
امــروزه، در بســیاری از کشــورها، صنعت پویای گردشــگری 
منبــع اصلــی درآمــد، اشــتغال، رشــد بخــش خصوصــی و 
ــی شــناخته شــده اســت )بهــاری میمنــد  توســعۀ زیربنای
ــه  ــت مواجه ــه عل ــت ب ــن صنع ــکاران، 1397(. ای و هم
بــا انســان ها و نیازهــای متفــاوت آنــان شــامل انــواع 
گوناگونــی اســت، تاجایی کــه برخــی بــه حــدود 330 
ــد )McKercher, 2016(؛  ــاره کرده ان ــگری اش ــوع گردش ن
ــه  ــی ماننــد گردشــگری پزشــکی کــه ب ــه حوزه های ازجمل
نیــاز درمانــی و ســامت افــراد می پــردازد یــا گردشــگری 
ــق و فعالیت هــای ورزشــکاران عمومــی  ورزشــی کــه عای

ــد.  ــش می ده ــه ای را پوش و حرف
کــودکان جــزو آن گروه هــای اجتماعــی  هســتند 
ــن  ــه تأمی ــی ب ــه چندان ــگری توج ــون در گردش ــه تاکن ک
نیازهــای حــال و آینــده و خواســته های ویــژۀ آنــان 
نشــده اســت. کــودکان کــه از اعضــای حمایت پذیــر 
ــا  ــراه خانواده ه ــه هم ــب ب ــد اغل ــمار می رون ــه به ش جامع
در بســیاری از ســفرها حضــور دارنــد، امــا موضــوع اصلــی 
ــرای  ــان نیســت. هرچنــد ب ســفر معمــوالً خواســته های آن
ــی شــده و در  ــان تاش های ــن بخشــی از نیازهــای آن تأمی
مقاصــد گردشــگری مراکــزی بــرای ســرگرمی آنــان درنظر 
ــز،  ــورت متمای ــت به ص ــا الزم اس ــت، ام ــده اس ــه ش گرفت
ــزی،  ــای برنامه ری ــف فرصت ه ــدف کش ــا ه ــی و ب تخصص
توســعه و ســرمایه گذاری در صنعــت گردشــگری، نیازهــای 
ایــن گــروه شناســایی و احصــا شــود. به این منظــور، 
ــه  ــان، ک ــخصی آن ــات ش ــه تمای ــه ب ــر توج ــد عاوه ب بای
ــد  ــه رش ــرد، ب ــر می گی ــرگرمی را درب ــح و س ــب تفری اغل
ــدف  ــا ه ــان ب ــتعدادهای آن ــا و اس ــخصیت و آگاهی ه ش

ــود. ــه ش ــان توج ــش توانمندی هایش افزای
ــوغ  ــه بل ــد و ب ــد می کنن ــدان رش ــه فرزن همچنان ک
ــه بخشــی از  می رســند، ســفرهای خانوادگــی و گروهــی ب
رونــد زندگــی آنــان تبدیــل می شــود و بازیگــران صنعــت 
گردشــگری، بــا آگاهــی از ایــن موضــوع، ســخت در 
تاش انــد تــا ســهم بیشــتری از بــازار گردشــگرانی را کــه 

ــد به دســت  ــفر می کنن ــی س ــای خانوادگ ــب گروه ه در قال
ــات و  ــا تبلیغ ــدف، ب ــن ه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــد. ب آورن
ــگران  ــن گردش ــرای ای ــژه ای ب ــرایط وی ــانی، ش اطاع رس
ــهیل  ــا و تس ــب تخفیف ه ــه در قال ــد ک ــر می گیرن درنظ
شــرایط اقامــت در مکان هــای اقامتــی و تفریحــی بــه 
و  میمنــد  )محمــودی  می شــود  پیشــنهاد  خانواده هــا 

مقدمــی، 1391؛ 151(. 
پژوهش هــای اندکــی در حــوزۀ گردشــگری کــودک و 
 .)Poria & Timothy, 2014( ویژگی هــای آن صــورت گرفتــه اســت
ازآنجاکــه کــودکان در تأثیرگــذاری در تصمیم های مربوط به ســفر 
و گردشــگری خانــواده توانایــی محــدودی دارنــد، اغلــب عضــوی 
همــراه در ســفر شــناخته می شــوند و معمــوالً نیازهایشــان 
ــرار  ــت ق ــدِی اهمی ــطوح بع ــگری در س ــد گردش در فراین
ازآنجاکــه   .)Khoo-Lattimore et al., 2018( می گیرنــد 
کــودکان حســاس ترین و تأثیرپذیرتریــن گــروه ســنی 
ــر  ــات ه ــد حی ــد و در تجدی ــکیل می دهن ــه را تش جامع
ــد  ــه رش ــه ب ــدون توج ــد، ب ــزایی دارن ــش بس ــل نق نس
جســمی و ذهنــی آنــان و اطمینــان از دســتیابی بــه 
ــن  ــۀ بشــری ممک ــای مناســب، پیشــرفت جامع آموزش ه
ــای  ــفر نیازه ــوزۀ س ــت در ح ــن رو الزم اس ــت؛ ازای نیس
توســعۀ  مبنــای  و  شــود  شناســایی  به خوبــی  آنــان 
زیرســاخت های گردشــگری قــرار گیــرد. ایــن گــروه بــرای 
دســتیابی بــه رشــد ذهنــی مناســب نیــاز بــه ادراک هــای 
ــر را  ــن ام ــارج ای ــای خ ــا دنی ــل ب ــد و تعام ــی دارن حس
ممکــن می ســازد. همیــن موضــوع فرصتــی مناســب بــرای 
بازیگــران اقتصــادی صنعــت گردشــگری از یك ســو و 
خانواده هــا در مقــام اولیــا و عاقه منــد بــه رشــد جســمی 
و ذهنــی کــودکان از ســوی دیگــر اســت )شــفیع پور 

یوردشــاهی و همــکاران، 1397(. 
پیش بینــی می شــود ســفرهای خانوادگــی در قیــاس بــا 
ســایر انــواع گردشــگری های تفریحی رشــد بیشــتری داشــته 
ــواده  ــای خان ــودن اعض ــرای باهم ب ــی ب ــن فرصت ــد و ای باش
ــات  ــارغ از مشــغله و گرفتاری هــای روزمــره، اوق ــا ف اســت ت
 .)Shavanddasht, 2018( بیشــتری را بــا یکدیگــر بگذراننــد
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فالح تفتی و همکاران از منظر ویژگی های فرهنگی، زیرساختی و ظاهری مقصد

ــترش  ــت گس ــان، اهمی ــن می ــت در ای ــز اهمی ــۀ حائ نکت
ــاز  ــا نی ــب ب ــگری متناس ــای گردش ــاخت ها و فضاه زیرس
خانواده هــا و کــودکان اســت )صادقلو و ذاکــری، 1397(. در 
جوامــع شــهری، ســه واحــد اجتماعــی »خانــواده، مدرســه 
ــدن  ــوزش و اجتماعی  ش ــد آم ــهری« در رون ــای ش و فضاه
 .)1393 )بهارونــد،  دارنــد  ویــژه ای  اهمیــت  کــودکان 
ــا شــرایط  ــد انتظــار نمــی رود همــۀ اجــزای شــهر ب هرچن
ــا  ــد، ام ــب باش ــودکان متناس ــناختی ک ــی و روان ش فیزیک
ــۀ  ــرای تجرب ــی از فضــای شــهری، ب ــوان در بخش های می ت
ــرایط  ــان ش ــرای آن ــوی ب ــادی و معن ــی م ــط پیرامون محی
ــرش  ــهری در پذی ــای ش ــرد. فضاه ــم ک ــب تری فراه مناس
نقش هــای گوناگــون اجتماعــی، فرهنگــی، شــیوۀ زندگــی، 
تعامــل عقایــد و نهادینه کــردن الگوهــای رفتــاری کــودکان 
از طریــق ارتبــاط مؤثــر میــان آموخته هــای پیشــین 
ــی  ــزایی دارد. طراح ــش بس ــد نق ــارب جدی ــا تج ــان ب آن
ــه  ــت ب ــی درنهای ــی و اجتماع ــازه های فیزیک ــب س مناس
احســاس تعلــق بیشــتر کــودکان بــه محیــط، بلــوغ فــردی 
ــود  ــر می ش ــود منج ــان از خ ــناخت آن ــی و ش و اجتماع
)همــان(؛ بنابرایــن در گردشــگری کودک محــور، فضاهــای 
ــند  ــته باش ــدی داش ــش کالب ــه نق ــتر از آنک ــهری بیش ش
ــه علــت برقــراری تعامــات اجتماعــی میــان شــهروندان  ب
ــد و زمینــۀ حضــور تمامــی افــراد جامعــه،  واجــد اهمیت ان
ــودکان را در  ــد ک ــیب پذیرتر، مانن ــای آس ــژه گروه ه به وی
کنــار هــم بــا هــدف آمــوزش و ســرگرمی فراهــم می کننــد 

)کاشــانی جو و همــکاران، 1392(. 
شــناخت  و  بررســی  حاضــر  پژوهــش  از  هــدف 
مؤلفه هــای توســعۀ فرهنگــی، زیرســاختی و ظاهــری 
ــدی  ــای کالب ــر ویژگی ه ــد ب ــا تأکی ــگری ب ــد گردش مقاص
ــۀ  ــودکان، به منزل ــای ک ــه نیازه ــت؛ به نحوی ک ــهری اس ش
گردشــگراِن محــوری، مدنظــر قــرار گرفتــه شــود. در 
ــه کــودکان  ــن مؤلفه هــا تــاش شــده اســت ب شــناخت ای
ــته های  ــفر نگریســته نشــود و خواس ــراه س ــه چشــم هم ب
ــواده  ــفر خان ــت س ــمی اولوی ــی و جس ــد روح ــان از بع آن
ــودک،  ــگری ک ــه در گردش ــود. ازآنجاک ــه ش ــر گرفت درنظ

هــم ثبــت خاطــرات خوشــایند در ذهــن کــودکان و هــم 
درنظرگرفتــن دغدغــۀ خانواده هــا و مربیــان در رشــد و 
توانمندســازی آنــان حائــز اهمیــت اســت، مؤلفه هــای 
استخراج شــده تمامــی ایــن ابعــاد را دربــر می گیــرد. 
ــن  ــای ای ــن نیازه ــارۀ تأمی ــب درب ــری مناس ــا تصمیم گی ب
ــمار  ــه ش ــود ک ــدوار ب ــوان امی ــگران، می ت ــروه از گردش گ
گردشــگران کــودک در مقاصــد شــهری افزایــش یابــد تا در 
کنــار آن، مواهــب رشــد اقتصــادی و توســعۀ زیرســاخت ها 
ــرورش  ــتر پ ــن بس ــود، همچنی ــل ش ــد حاص ــرای مقاص ب
نســلی توانمنــد بــا اســتعدادهای شکوفا شــده فراهــم شــود. 
در انجــام ایــن پژوهــش، گردشــگران شــهر یــزد 
بــرای نمونــه انتخــاب شــده اند. ایــن امــر بــه علــت 
برتــر  مقاصــد  فهرســت  در  یــزد  شــهر  قرارگرفتــن 
ــن  ــران اســت. ای گردشــگری فرهنگی ـ تاریخــی کشــور ای
شــهر ســاالنه پذیــرای گردشــگران داخلــی و خارجــی 
به صــورت  آن هــا  از  بســیاری  کــه  اســت  بی شــماری 
ــای  ــی، جاذبه ه ــابقۀ تاریخ ــد. س ــفر می کنن ــی س خانوادگ
ــن آن  ــی و قرارگرفت ــات تفریحی ـ اقامت ــگری، امکان گردش
ــه یکــی از  ــزد را ب ــی یونســکو ی ــراث جهان در فهرســت می
ــا در  ــرده اســت. ام ــل ک مقاصــد گردشــگری جــذاب تبدی
ــژه در  ــودکان، به وی ــای ک ــن نیازه ــه تأمی ــان ب ــن می ای
ــات شــهری متناســب  ــد گردشــگری و توســعۀ امکان فراین
بــا توانمندی هــای جســمی و روحــی آنــان، توجــه اندکــی 
شــده اســت. بنابرایــن نیــاز بــه ســرمایه گذاری درخصــوص 
ــی  ــی و اجتماع ــی و فرهنگ ــاخت های فیزیک ــعۀ زیرس توس
بــرای کــودکان در ایــن شــهر به خوبــی احســاس می شــود.

پیشینۀ تحقیق
گردشــگری کــودک یکــی از انــواع گردشــگری اســت کــه 
موضوعــی جدیــد و نوپاســت و تاکنــون کمتــر بــه آن 
ــی ســلمی و نظــری، 1396(. در  توجــه شــده اســت )کیان
ــردن  ــر بازی ک ــودکان عاوه ب ــور، ک ــگری کودک مح گردش
ــت،  ــش اس ــان لذت بخ ــه برایش ــری ک ــد از مناظ و بازدی
ــه  ــد ک ــی می پردازن ــری مهارت های ــوزش و یادگی ــه آم ب
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ــۀ  ــد و زمین ــش می ده ــا را افزای ــی آن ه ــات اجتماع تعام
ــان(.  ــی آورد )هم ــم م ــان را فراه ــکوفایی استعدادهایش ش
گردشــگری دوســتدار کــودک عبــارت اســت از گردشــگری 
ــت  ــاز از مراقب ــر و بی نی ــدون خط ــودک ب ــه ک ــالمی ک س
والدیــن بــه گــردش و تفریــح بپــردازد. در ایــن نــوع 
ــس  ــتر ان ــر و بیش ــت بهت ــا طبیع ــودک ب ــگری، ک گردش
و در  را می آمــوزد  بــه آن  احترام گذاشــتن  و  می گیــرد 
ایــن فراینــد توانایی هــا و تمایــات وی در ســطوح و ســنین 
ــادی  ــاری ملك آب ــه می شــود )مخت ــون درنظــر گرفت گوناگ
ــلمی و نظــری،1396(. ــی س ــتی نژاد، 1394؛ کیان و بهش

ــش  ــه نق ــی ب ــی )2019( در پژوهش ــرت و وارل پومف
گردشــگری ماجراجویانــه در خانواده هــا و تأثیــر ایــن 
نــوع از ســفرها در روابــط خانوادگــی، تندرســتی، افزایــش 
پرداخته انــد.  کــودکان  فــردی  توســعۀ  و  ماجراجویــی 
ــات  ــا در تعطی ــش، خانواده ه ــن پژوه ــج ای ــاس نتای براس
ــتۀ  ــه بیشــتر در دس ــا و گردشــگری هایی ک و گردهمایی ه
ماجراجویــی قــرار می گیــرد، می کوشــند کــه ســبك زندگی 
ــر  ــه، عاوه ب ــن روی ــد و همی ــه دهن ــود را ادام ــول خ معم
ــی  ــان آن هــا، فرصت های ــرای تعامــل بیشــتر می فرصتــی ب
بــرای تفریــح و ورزش و ســامتی و همچنیــن یادگیــری از 
محیــط طبیعــی و انســانی فراهــم مــی آورد. ایــن ســفرهای 
ــان  ــا زم ــه خانواده ه ــت ک ــده اس ــب ش ــدت موج کوتاه م
ــد.  ــپری کنن ــم س ــار ه ــری را در کن ــه و طوالنی ت بی وقف
ــه موجــب  ــج نشــان می دهــد فعالیت هــای ماجراجویان نتای
رشــد و تعالــی مثبــت شــخصیت کــودکان می شــود و 
ــد  ــت پیون ــا تقوی ــدد آن ه ــادآوری مج ــازی و ی خاطره س
خانواده هــا را در پــی دارد. در پژوهــش دیگــری کــه پــری 
و همــکاران )2018( دربــارۀ قابلیت دسترســی و اســتفاده از 
پارک هــا و زمین هــای بــازی انجــام دادنــد، مشــخص شــد 
کــه بــرای ســهولت اســتفادۀ کــودکان و ارتقــای تجربیــات 
زیرســاخت های گردشــگری،  بایــد در طراحــی  آن هــا 
پارک هــا و مکان هــای عمومــی بــه مســائل گوناگونــی 
پرداخــت، ازجملــه قابلیــت دسترســی، قابلیــت اســتفاده از 
پارکینــگ خــودرو، ســطوح مســیر، تجهیــزات بــازی، نــور، 

ــول.  ــودکان معل ــرای ک ــازی ب ــن  ب ــی و زمی ــائل امنیت مس
ازایــن رو الزمــۀ موفقیــت گردشــگری بــرای کــودکان 
را وجــود فرصت هــای کســب تجربــه و لــذت از ســفر 
ــا و  ــب ابزاره ــی مناس ــا طراح ــه، ب ــه این هم ــد ک می دانن

ــود. ــم می ش ــوی فراه ــی و معن ــای فیزیک فضاه
ایجــاد  عنــوان  بــا  کتابــی  در   )2017( دریســکل 
ــه اهمیــت  ــان، ب ــرای کــودکان و نوجوان شــهرهایی بهتــر ب
حقــوق کــودکان و نقــش آنــان در ســاخت شــهرهای بهتــر 
می پــردازد و مــوارد زیــر را درحکــم عوامــل مهــم در 
ــان معرفــی  ــرای کــودکان و نوجوان ســاخت شــهر خــوب ب

می کنــد:
ــودکان  ــاط ک ــای ارتب ــه معن ــی: ب ــام اجتماع 1. ادغ
و نوجوانــان بــا دیگــر گروه هــای ســنی در مکان هــای 
عمومــی اســت کــه در آن هــا حــس تعلــق ایجــاد می کنــد؛
ــرای  ــذاب ب ــون و ج ــای گوناگ ــی فعالیت ه 2. طراح
کــودکان؛ ازجملــه درنظرگرفتــن مکان هایــی کــه کــودکان 
ــا  ــا هم گروه هــای خــود تعامــل داشــته باشــند ی بتواننــد ب

بــه بــازی بپردازنــد؛
3. ایمنــی اجتماعــی و جســمانی و آزادی حرکــت 

کــودکان در محیط هــای شــهری؛
4. درنظرگرفتــن مکان هایــی بــرای ماقــات کــودکان 
و خانواده هــا بــا یکدیگــر بــرای افزایــش مهارت هــای 

ــری؛ ــی و یادگی اجتماع
ــه  ــای فرهنگــی ک ــا و فعالیت ه 5. مشــارکت در کاره
بــرای آن هــا دســتاورد قابــل درک بــه همراه داشــته باشــد، 

ــا؛ ــنواره ها و همایش ه ــرکت در جش ــد ش مانن
ــح و  ــن تفری ــبز و اماک ــای س ــن فضاه 6. درنظرگرفت

ــهرها. ــوزش در ش آم
دریســکل همچنیــن عواملــی را به منزلــۀ ویژگی هــای 
مخــرب یــاد می کنــد کــه در رشــد توانمندی هــای کــودک 

نتایــج معکوســی دارد. ایــن مــوارد عبارت انــد از:
ــزوای  ــا محیــط و ان ــر رویارویــی ب 1. مقاومــت در براب

اجتماعــی؛
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فالح تفتی و همکاران از منظر ویژگی های فرهنگی، زیرساختی و ظاهری مقصد

2. مکان های کسل کننده برای کودکان؛
3. ترس از آزار و اذیت و ایجاد نگرانی؛

4. تفکرات نژادپرستی؛
5. ترافیك هــای ســنگین شــهری کــه انــرژی کــودکان 

را هــدر می دهــد؛
زباله هــا،  از  ناشــی  محیطــی  آلودگی هــای   .6

نمایشــی؛ و  تصویــری  ناهنجاری هــای  ســروصدا، 
7. فقــدان خدمــات اساســی شــهری، ماننــد دسترســی به 
آب آشــامیدنی ســالم، زیرســاخت های ارتباطــی و حمل ونقــل.

پژوهــش کسســی  یافته هــای  در همیــن حــوزه، 
)2017( حاکــی از آن اســت کــه حضــور کــودکان در 
افزایــش ســطح  بــه  جشــنواره ها و مســابقات علمــی 
ــری منجــر می شــود،  ــم و یادگی ــه عل ــان ب ــدی آن عاقه من
ــم  ــا فراه ــرای آن ه ــد را ب ــات جدی ــه اطاع ــتیابی ب دس
مــی آورد و رشــد و گســترش دیدگاه هــای آن هــا را در پــی 
ــر محیــط  دارد و درنهایــت ســطح یادگیــری آن هــا در براب
خــود را افزایــش می دهــد. جیراســك و همــکاران )2017( 
در مقالــه ای نشــان دادنــد کــه برگــزاری اردوهــا و کمپ هــای 
ــد و  ــش می ده ــودکان را افزای ــس ک ــی اعتمادبه نف خانوادگ
تعهــد بیشــتر و احســاس انطبــاق فــرد بــا شــرایط و محیــط 
ــفرها  ــی در س ــروه اجتماع ــن گ ــور ای ــی دارد. حض را در پ
ــودن و  ــۀ باهم ب ــرای تجرب ــری ب ــت بی نظی ــا، فرص و توره

ــی آورد. ــد م ــون را پدی ــط پیرام ــا محی ــه ب مواجه
کــودکان  فعالیــت  محیــط  اهمیــت  درخصــوص 
و تأثیــرش در افزایــش توانمنــدی و یادگیــری آن هــا، 
کریســتیدو و همــکاران )2013( دریافتنــد کــه درنظرگرفتن 
و  زمیــن  بــازی  دربــارۀ  کــودکان  دیــدگاه  و  رفتــار 
نقش آفرینــی آن هــا در طراحــی فضاهــای آموزشــی و 
تفریحــی الزمــۀ موفقیــت آموزش وپــرورش اســت. کــودکان 
در وهلــۀ اول، زمیــن  بــازی را فضایــی بــرای تفریــح، بــازی، 
ــد و توجــه  ــا همســاالن خــود می بینن ــاط ب آرامــش و ارتب
آن  برنامه ریزی شــدۀ  و  ورزشــی  کارکــرد  بــه  آن هــا 
ــی  ــای آموزش ــه فضاه ــن درصورتی ک ــت. بنابرای ــر اس کمت
ــر  ــا متناســب باشــد، عاوه ب ــات آن ه ــا روحی و تفریحــی ب

دســتیابی بــه اهــداف مدنظــر مربیــان، احســاس لــذت و شــعف را 
افزایــش می دهــد و آن هــا را بــرای یادگیــری و مشــارکت عاقه مند 

خواهــد کــرد.
کــه  نشــان می دهــد  پژوهــش  پیشــینۀ  مطالعــۀ 
ــان  ــه طراح ــراً توج ــه اخی ــودک، ک ــتدار ک ــهِر دوس واژۀ ش
ــا  ــد ب ــرده، بای ــب ک ــود جل ــه خ ــهری را ب ــزان ش و برنامه ری
برانگیختــن احســاس امنیــت و رفــاه همــراه باشــد. کیفیــت 
ــهر، محیط  زیســت و  ــزاری ش ــات ســخت افزاری و نرم اف امکان
خدماتــی قابل ارائــه ســه رکــن اصلی انــد کــه احســاس رفــاه 
 .)Nords tröm, 2010( ــد ــودکان برمی انگیزن ــهری را در ک ش
مجتبــوی و همــکاران )1393( نیــز در مطالعــه ای بــه تبییــن 
راهکارهــای طراحــی کالبــدی فضاهــای فیزیکــی مرتبــط بــا 
ــراری  ــا، برق ــن راهکاره ــۀ ای ــد. ازجمل ــودک پرداخته ان ک
ــرون،  ــط بی ــرد و محی ــی ف ــان شــخصیت درون ــاط می ارتب
فضــا،  طراحــی  در  کــودکان  مقیاس هــای  بــه  توجــه 
ــای  ــق فضاه ــح استفاده شــده، خل ــات مصال ــه جزئی توجــه ب
فعالیت هــای  ارائــۀ  در  فرصت آفرینــی  بــرای  شــخصی 
خاقانــه، قــراردادن کــودک در فضــای بــاز و محیــط طبیعــی، 
ــت و  ــش خاقی ــور افزای ــور به منظ ــا و ن ــتفاده از رنگ ه اس
پاســخ گوبودن محیــط بــه نیازهــای متفــاوت کــودکان اســت.

ــی  ــودکان در طراح ــای ک ــه نیازه ــه ب ــارۀ توج درب
فضاهــای عمومــی، بــه شــاخص های دیگــری اشــاره شــده 
اســت، ازجملــه پویایــی فضــا و ســهولت حرکت کــودکان در 
آن بــرای تجربــۀ موقعیت هــای جدیــد، توجــه به فضــای باز 
و طبیعــت در طراحــی، زمینه ســازی و طراحــی بازی هــای 
ــاد  ــا، ایج ــودکان در تصمیم گیری ه ــارکت ک ــاق، مش خ
فضــای الزم بــرای آزادی بیــان و اظهارنظــر دربــارۀ محیــط 
پیرامــون، توجــه بــه فــرم، شــکل، هندســه و رنــگ مبلمــان 
شــهری بــا توجــه ســایق کــودکان و ویژگی هــای جســمی 
آن هــا، برانگیختــن حــس امنیــت در محیــط، توســعۀ 
ــودک(  ــد ک ــت )از دی ــدون نظــارت و محدودی ــی ب فضاهای
بــرای آســایش بیشــتر و خلــق فضاهــای فعــال کــه نیازمنــد 
تــاش جســمی و ذهنــی کــودکان در آماده ســازی شــرایط 

.)Chaudhury et al., 2019; Hanssen, 2019( اســت
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ــودکان در  ــای ک ــا و انتظاره ــن شــناخت نیازه بنابرای
مواجهــه بــا محیــط فیزیکــی و اجتماعــی الزمــۀ موفقیــت 
ــا  ــن گــروه اســت. ب ــه ای ــوط ب در توســعۀ گردشــگری مرب
ــه ای  ــی مطالع ــای خال ــد، ج ــاره ش ــه اش ــه آنچ ــه ب توج
ــعۀ  ــای توس ــایی مؤلفه ه ــه شناس ــدون ب ــورت م ــه به ص ک
گردشــگری کــودک از منظــر اقتصــادی، زیرســاختی و 
ــناخت  ــود. ش ــاس می ش ــردازد احس ــد بپ ــری مقص ظاه
ویژگی هــای جســمی و فکــری کــودکان و متناسب ســازی 
آن هــا بــا توانمندی هــای مقصــد نیازمنــد راهکارهــای 
مناســبی اســت؛ ازایــن رو  پرســش های پژوهشــی زیــر 

مطــرح شــده اســت:
توســعۀ  در  موفقیــت  الزامــات  و  نیازهــا  الــف( 
گردشــگری کــودک در شــهر یــزد بــا کــدام متغیرهــا قابــل 

ــت؟ ــنجش اس س
ــهری  ــگری ش ــعۀ گردش ــی توس ــای اصل ب( مؤلفه ه
ــه اســت )مــدل  براســاس متغیرهــای شناسایی شــده چگون

ــا(؟ ســاختاری از متغیره
ــرای ارتقــای  ج( جهت گیــری راهکارهــای عملیاتــی ب
ــزد در ذهــن  ــگاه گردشــگری کــودک مقصــد شــهر ی جای

ایــن گــروه از گردشــگران بــه چــه صــورت بایــد باشــد؟

چارچوب نظری پژوهش
ــرگان،  ــا خب ــه ب ــش و مصاحب ــینۀ پژوه ــی پیش ــا بررس ب
از  کــودک  گردشــگری  توســعۀ  در  مؤثــر  مؤلفه هــای 
ــد  ــری مقص ــاختی و ظاه ــادی، زیرس ــعۀ اقتص ــر توس منظ
ــی  ــان از روای ــرای اطمین ــور، ب ــد. به این منظ ــتخراج ش اس
ــش  ــرای پژوه ــده در اج ــاخص های استفاده ش ــورِی ش ص
بــا اســتفاده از روش دلفــی، بــا صاحب نظرانــی کــه تجربــۀ 
مرتبــط داشــتند، پژوهشــگران دانشــگاهی و روان شناســان 
مصاحبــه شــد و درنهایــت 44 مؤلفــه مؤثرتریــن شــاخص ها 
در ایــن حــوزه انتخــاب شــدند. جــدول 1 مؤلفه هــای 
در  استفاده شــده  منابــع  همــراه  بــه  استخراج شــده 

ــد.  ــان می ده ــا را نش ــایی آن ه شناس

جدول 1: متغیرهای تأثیرگذار در توسعۀ گردشگری کودک 

براساس مبانی نظری

سازۀ 
منابعنمادمتغیراصلی

گی
رهن

ـ ف
ی 

ماع
جت

ی ا
ی ها

یژگ
و

کریستیدو و همکاران )A1،)2013اهمیت امنیت اجتماعی کودکان
نوردسترام )2010(

روابط اجتماعی و فرهنگ کار گروهی با اهمیت دادن 
به نظرهای افراد

A2
دریسکل )2017(،

کریستیدو و همکاران )2013(،
مجتبوی و همکاران )1393(

آگاهی رسانی دربارۀ حقوق کودک و نحوۀ تعامل 
با آن ها

A3،)2017( دریسکل
ریچرز و همکاران )2019(

تبلیغات رسانه ای دربارۀ توانمندی های مقصد در 
جذب گردشگران کودک

A4،)2017( کیم و همکاران
خادمی و نوروزی )1396(

آموزش و تربیت نیروهای انسانی متناسب با نیاز 
گردشگران کودک

A5)2019( ریچرز و همکاران

فرهنگ سازی و تقویت نظام خانواده با هدف حفظ 
ارزش های فرهنگی ـ دینی

A6)2017( دریسکل

ریچرز و همکاران )A7)2019ارائۀ محتوای آموزشی مهارت های علمی و زندگی

جود
 مو

ای
ی ه

اور
 فّن

ت و
کانا

ام

B8وجود محیط  زیست سالم و بهداشتی
دریسکل )2017(،
نوردسترام )2010(،

مجتبوی و همکاران )1393(

گسترش مکان های تفریحی و فرهنگی )پارک، 
کتابخانه، سینما، سالن ها(

B9
دریسکل )2017(،

ریچرز و همکاران )2019(،
کریستیدو و همکاران )2013(

نصب وسایل بازی استاندارد و دسترس پذیر برای 
کودکان

B10،)2018( پری و همکاران
مجتبوی و همکاران )1393(

پری و همکاران )B11)2018تسهیل دسترسی به وسایل حمل ونقل عمومی

گسترش فّناوری های کارآمد برای کمك به والدین 
به منظور کنترل و یاری کودکان

B12
موال )2019(،

عام و چانگ )2019(،
نوردسترام )2010(

توسعه و نگه داشت ابزارها و امکانات گردشگری 
عمومی )نیمکت ها، تابلوها، وسایل حمل ونقل عمومی(

B13)2017( دریسکل

مدیریت ترافیك در منطقۀ منتخب گردشگری 
کودکان

B14،)2017( دریسکل
نوردسترام )2010(

گسترش ابزارها و وسایل قابل استفاده برای کودکان 
)با توجه به قد کودکان(

B15،)2010( پری و همکاران
مجتبوی و همکاران )1393(

گر
دش

 گر
ذب

ف ج
هد

 با 
عی

تما
 اج

ای
ده

یدا
رو

پومفرت و وارلی )C16)2019برگزاری سفرهای ماجراجویانه و کشفی

برگزاری کارناوال کتاب خوانی و قصه گویی 
کودکان

C17)2018( پری و همکاران

تسهیل و تشویق مشارکت والدین در فرایند 
بازی و آموزش به کودکان

C18)1393( مجتبوی و همکاران

برگزاری جشنواره های علمی ـ پژوهشی 
متناسب با نیاز آموزشی کودکان و 

توانمندی های مقصد
C19،)2017( کسسی

دریسکل )2017(

دریسکل )C20)2017برگزاری مسابقات جذاب علمی ـ ورزشی

جیراسك و همکاران )C21)2017برگزاری اردوهای پیشاهنگی

گیل آالنا و همکاران )C22،)2019برگزاری تورهای ورزشی
دریسکل )2017(

سایناقی و همکاران )C23)2019برگزاری جشن ها و گردهمایی ها

سایناقی و همکاران )C24،)2019برگزاری همایش های بین المللی هنری
دریسکل )2017(

سایناقی و همکاران )C25)2019برگزاری جشنوارۀ تئاتر و فیلم کودک
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فالح تفتی و همکاران از منظر ویژگی های فرهنگی، زیرساختی و ظاهری مقصد

روش تحقیق
ــت و  ــده اس ــام ش ــردی انج ــدف کارب ــا ه ــش ب ــن پژوه ای
جمــع آوری داده هــا بــه روش توصیفــی و از نــوع پیمایشــی 
اســت. در گــردآوری اطاعــات و داده هــا، از مطالعــات 
ــا پرســش نامۀ ســاختاریافته بهــره  ــه ای و میدانــی ب کتابخان
ــور  ــاً به منظ ــه ای عمدت ــت. روش کتابخان ــده اس ــه ش گرفت

مطالعــۀ ادبیــات پژوهــش و بررســی ســابقۀ تحقیق و آشــنایی 
بــا تجــارب به دســت آمده در داخــل و خــارج از ایــران 
انجــام شــده اســت. روش میدانــی بــا هــدف ارزیابــی اهمیــت 
ــگران  ــای گردش ــگری و نیازه ــر در گردش ــاخص های مؤث ش
کــودک، بنابــر نظــر نمونــۀ آمــاری منتخــب اجرا شــده اســت.
ــه در  ــت ک ــده اس ــرا ش ــه اج ــش در دو مرحل پیمای
مرحلــۀ اول بــه آرای خبــرگان منتخــب صنعــت گردشــگری 
ــان  ــران و مربی ــدگان، و صاحب نظ ــگاه تصمیم گیرن در جای
تربیتــی و آمــوزش کــودکان در مقــام افــراد آشــنا بــا 
ــور،  ــت. به این منظ ــده اس ــه ش ــودکان مراجع ــای ک نیازه
نمونــه ای مشــتمل بر دوازده نفــر از اســتان یــزد، کــه 
ــد،  ــوزۀ کاری دارن ــت در ح ــابقۀ فعالی ــال س ــل ده س حداق
ــه برفــی  ــه روش گلول به صــورت غیرتصادفــی و قضاوتــی، ب
ــدول 2  ــا در ج ــاری آن ه ــع آم ــه توزی ــدند ک ــاب ش انتخ
آمــده اســت. بــا اجــرای روش دلفــی، از خبــرگان منتخــب 
ــده  ــاخص استخراج ش ــاه ش ــان پنج ــد، از می ــته ش خواس
ــعۀ  ــر را در توس ــترین تأثی ــه بیش ــش ک ــات پژوه از ادبی
ــوارد را مشــخص  ــن م ــد، مهم تری گردشــگری کــودک دارن
کننــد. بــا میانگین گیــری از نظرهــای پاســخ دهندگان، 
ــدند:  ــایی ش ــته شناس ــج دس ــر در پن ــاخص مهم ت 44 ش
شــاخص  )هفــت  اجتماعی ـ فرهنگــی  ویژگی هــای 
ــی(،  ــاخص فرع ــت ش ــاوری )هش ــات و فّن ــی(، امکان فرع
رویدادهــا )ده شــاخص فرعــی(، ظاهــری )هفــت شــاخص 
ــی(.  ــاخص فرع ــاختاری )دوازده ش ــی( و فیزیکی ـ س فرع
جدول 2: توزیع آماری اعضای منتخب پنل با هدف اجرای روش دلفی

تعداد منتخبتخصص و حوزۀ فعالیتردیف

مربیان آموزشی و پرورشی کودکان که شامل 1
4 نفرمعلمان مراکز پیش دبستانی و مدارس بودند.

2
والدین و اولیای کودکان و دانش آموزان که 

همکاری مناسبی با مراکز آموزشی و پرورشی 
دارند.

3 نفر

3
صاحب نظران و متولیان حوزۀ گردشگری در 
بخش دولتی که تجربه و شناخت مناسبی از 
وضعیت گردشگری شهر یزد دارند )سازمان 

میراث فرهنگی شهرستان یزد(.
3 نفر

4
فعاالن حوزۀ گردشگری در بخشی خصوصی 

که حداقل 10 سال در حوزۀ گردشگری شهر 
یزد تجربه دارند.

2 نفر

سازۀ 
منابعنمادمتغیراصلی

ری
ظاه

 و 
ری

 بص
ای

ی ه
یژگ

و

زیباسازی محیطی با طراحی های متناسب با 
سایق کودکان

D26
ریچرز و همکاران )2019(،

دریسکل )2017(،
مجتبوی و همکاران )1393(

افزایش آرامش محیطی با هدف ایجاد امنیت 
فکری 

D27،)2013( کریستیدو و همکاران
نوردسترام )2010(

پری و همکاران )D28،)2018روشنایی مناسب و زیبای محیطی
مجتبوی و همکاران )1393(

رنگ بندی مناسب برای کودکان در محیط های 
مربوط به آن ها

D29)1393( مجتبوی و همکاران

نماهایی که جذابیت گرافیکی دارند و 
شخصیت هایی که کودکان به آن ها عاقه مندند

D30،)2017( دریسکل
ریچرز و همکاران )2019(

گسترش مهارت های ارتباطی کودک با محیط 
و دیگران

D31
دریسکل )2017(،

کریستیدو و همکاران )2013(،
مجتبوی و همکاران )1393(

کریستیدو و همکاران )D32،)2013ساده و بی آالیش بودن محیط برای کودکان
مجتبوی و همکاران )1393(

تی
ساخ

زیر
 - 

کی
یزی

ی ف
ی ها

یژگ
و

توجه به امنیت جسمانی کودکان در طراحی فضاها 
و مکان های رفت وآمد

E33

پری و همکاران )2018(،
دریسکل )2017(،

کریستیدو و همکاران )2013(،
نوردسترام )2010(،

مجتبوی و همکاران )1393(

نمایشگاه ها و فروشگاه های تخصصی محصوالت 
کودک

E34)2019( سایناقی و همکاران

مجتبوی و همکاران )E35)1393خلق فضاهای جمع کننده و گردآورنده در محیط

بهره گیری از طبیعت و فضاهای سبز در توسعۀ 
محل های بازی ـ آموزشی

E36،)2013( کریستیدو و همکاران
نوردسترام )2010(

فراهم آوردن شرایط مشارکت و همکاری کودک 
در محیط

E37
دریسکل )2017(،

کریستیدو و همکاران )2013(،
مجتبوی و همکاران )1393(

مهیاکردن فضاهای مناسب برای بروز خاقیت 
در کودکان

E38،)2010( نوردسترام
مجتبوی و همکاران )1393(

دریسکل )2017(،E39امکان آزادی حرکت برای کودک )ارگونومی(
مجتبوی و همکاران )1393(

مجتبوی و همکاران )E40)1393توجه به احساس استقال طلبی در طراحی سازه ها

ریچرز و همکاران )E41،)2019محیط های سرگرمی و تفریح مناسب
مجتبوی و همکاران)1393(

دریسکل )E42،)2017توجه به برقراری و تقویت فعالیت های گروهی
کریستیدو و همکاران )2013(

معماری سازه ها با درنظرگرفتن استانداردهای 
کودکان

E43)1393( مجتبوی و همکاران

توسعۀ فضاهای عمومی متناسب با نیاز کودکان 
و خانوادۀ آن ها )مانند معابر، ساختمان ها، مراکز 

مراقبت مادر و کودک(
E44)1393( مجتبوی و همکاران
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ــن  ــرای اطمینان یافت ــش، ب ــرای پژوه ــۀ دوم اج در مرحل
از اعتبــار 44 شــاخص نهایــِی به دســت آمده از مرحلــۀ 
ــی  ــی لیکرت ــا طیــف پنج تای ــل، پرســش نامه ای بســته ب قب
طراحــی و اعتبارســنجی شــد. جامعــۀ آمــاری مراجعه شــده 
ــه  ــی واردشــده ب ــۀ گردشــگران ایران ــه، کلی ــن مرحل در ای
ــر هجــده  ــد زی ــك فرزن ــل ی ــه حداق ــد ک ــزد بودن شــهر ی
ســال داشــتند و در بــازۀ زمانــی تابســتان 1397 تــا بهــار 
ــۀ  ــه جامع ــد. ازآنجاک ــفر کردن ــهر س ــن ش ــه ای 1398 ب
آمــاری نامحــدود بــرآورد شــد، براســاس جــدول مــورگان، 
ــرای  ــۀ مناســب 384 نفــر تعییــن شــد کــه ب تعــداد نمون
ــل و  ــع، تکمی ــش نامه توزی ــت 390 پرس ــان درنهای اطمین

تحلیــل شــد.
بــرای اطمینان یافتــن از اعتبــار ســؤاالت پرســش نامه 
از دو شــاخص روایــی و پایایــی اســتفاده شــده اســت. روایی 
صــوری و محتوایــی پرســش نامه بــه علــت اســتخراج 
گویه هــا از ادبیــات پژوهــش و تأییــد آن هــا براســاس 
تأییــد شــد. همچنیــن  آرای خبــرگان )روش دلفــی( 
اطمینــان  از برقــراری روایــی ســازۀ پرســش نامه ها بــا 
اجــرای روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی و اطمینــان از 
ــی  ــار عامل ــا( دارای ب ــی )گویه ه ــاخص های فرع ــذف ش ح
 .)Es tabrook & Neale, 2013( ــد ــام ش ــر از 0/4 انج کمت
ــزار پژوهــش تــاش شــد  به منظــور اطمینــان از پایایــی اب
ــند و  ــح باش ــاده و واض ــی س ــدازۀ کاف ــؤال ها به ان ــه س ک
هــر ســؤال فقــط یــك گویــه را مدنظــر قــرار دهــد. ضریــب 
آلفــای کرونبــاخ بــرای کل پرســش نامه و هریــك از عوامــل 
اصلــی به صــورت مجــزا محاســبه شــد کــه در همــۀ مــوارد 
مقــدار آن بیــش از 0/7 بــود. بنابرایــن، پرســش نامه از 

ــی برخــوردار اســت. ــی مقبول پایای

تحلیل داده ها
داده هــا در ایــن پژوهــش بــا دو روش تحلیــل عاملــی 
اکتشــافی و تأییــدی تحلیــل شــده اســت. در اجــرای 
و  اس پــی اس اس24  نرم افزارهــای  از  داده هــا،  تحلیــل 

ــت. ــده اس ــه ش ــك گرفت ــوس24 کم آم

تحلیل عاملی اکتشافی
ــهودی  ــای نامش ــتخراج متغیره ــدف اس ــا ه ــن روش ب ای
مطالعه شــده  ســازه های  کــه  می شــود  اســتفاده 
ــن  ــد. در ای ــد می آورن ــا را پدی )متغیرهــای پژوهــش( آن ه
روش، تــاش می شــود براســاس ماتریــس هم بســتگی 
داده هــای پیمایــش، متغیرهایــی کــه ارتبــاط زیــاد و 
معنــادار )بــدون توجــه بــه جهــت ارتبــاط( دارند شناســایی 
شــوند و آن هــا را در عامل هــای نامشــهود ـ کــه درون 
ــن  ــان کمتری ــد و میانش ــباهت را دارن ــترین ش ــود بیش خ
شــباهت اســت ـ دســته بندی کنــد. هــدف از تحلیــل 
عاملــی مختصــر و مفیدکــردن اطاعــات به دســت آمده 
ــا  ــل آن ه ــده و تبدی ــر مشاهده ش ــادی متغی ــداد زی از تع
حداقــل  بــا  عامل هــا  از  کوچك تــری  مجموعــۀ  بــه 

.)Hox et al., 2017 ( ازدســت دادن اطاعــات اســت
ــت  ــان   از کفای ــن روش، به منظــور اطمین در اجــرای ای
ــۀ اخذشــده، از شــاخص کایزر ـ مایر ـ اولکیــن  تعــداد نمون
)KMO(4 اســتفاده شــده اســت کــه مقــدار آن در شــرایط 
مطلــوب بایــد بیــش از 0/6 باشــد. همچنیــن، بــرای 
اطمینان یافتــن از معناداربــودن ماتریــس هم بســتگی میــان 
ــده  ــتفاده ش ــت5 اس ــون بارتل ــش، از آزم ــای پژوه متغیره
ــان از  ــون مــاک اطمین ــن آزم ــاداری ای ــدار معن اســت. مق
ــنجش در  ــای س ــان متغیره ــوی می ــتگی ق ــود هم بس وج
ســطح جامعــه اســت کــه بایــد کمتــر از 0/05 باشــد. مقادیر 
ــر  ــش حاض ــاخص ها در پژوه ــن ش ــرای ای ــت آمده ب به دس
در جــدول 3 ارائــه شــده اند کــه نشــان دهندۀ کیفیــت 
ــی اســت. ــل عامل ــا به منظــور اجــرای تحلی مناســب داده ه

جدول 3: مقدار شاخص KMO و نتیجۀ آزمون بارتلت

4. Kaiser-Meyer-Olkin 
5. Bartlett’s Tes t

877/0KMO معیار

آزمون بارتلتکای دو تقریبی245/ 6007

درجۀ آزادی946

مقدار معناداری00/ 0
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فالح تفتی و همکاران از منظر ویژگی های فرهنگی، زیرساختی و ظاهری مقصد

ــل  ــه عام ــافی، نُ ــی اکتش ــل عامل ــج تحلی ــاس نتای براس
از یــك داشــتند و روی هــم  باالتــر  مقادیــر ویــژۀ 
را  پرســش نامه  کل  واریانــس  از  درصــد   52/928
ــا  ــاس ب ــل اول در قی ــهم عام ــا س ــد، ام ــن می کن تبیی
بقیــۀ عامل هــا چشــمگیرتر اســت و 14/583درصــد 
واریانــس را تبییــن می کنــد. بــرای تعییــن تعــداد 
شــده  اســتفاده  تشــابه6  حداکثــر  روش  از  عامل هــا 

ــت. اس
عامل هایــی  اســتخراج  بــرای  بعــد،  مرحلــۀ  در 
ــی  ــای اصل ــای مؤلفه ه ــاالً زیربن ــد و احتم ــه معنادارن ک
پژوهــش را شــکل می دهنــد، عمــل پــردازش فقــط 
ــرای  ــد. ب ــه داده ش ــل ادام ــج عام ــتخراج پن ــرای اس ب
ــر روی  ــی( ب ــاخص فرع ــر )ش ــر متغی ــه ه ــن اینک تعیی
شــاخص هایی  فقــط  اســت  نشســته  عامــل  کــدام 
ــك  ــر روی ی ــی ب ــی باالی ــار عامل ــه ب ــد ک ــاب ش انتخ
عامــل داشــت و بــر روی عامل هــای دیگــر بــار نداشــت. 
ــدند،  ــایی ش ــۀ اول شناس ــه در مرحل از 44 شــاخصی ک
بــار عاملــی  27 شــاخص  در تحلیــل عاملــی فقــط 
ــان داده  ــدول 4 نش ــه در ج ــتند ک ــاالی 0/4 را داش ب
شــده اســت. بــا درنظرگرفتــن محتــوای متغیرهــای هــر 
ــه  ــه ب ــا توج ــده اند و ب ــار ش ــر روی آن ب ــه ب ــل ک عام
عناویــن  شــاخص ها،  از  هریــك  هم بســتگی  میــزان 
ــایی  ــرای شناس ــد. ب ــاب ش ــا انتخ ــرای آن ه ــبی ب مناس
متغیرهــای مربــوط بــه هــر عامــل و نیــز به منظــور 
ــه شــیوۀ  ــی ب ــا، چرخــش عامل تفســیرپذیرکردن عامل ه

ــد. ــتفاده ش ــس7 اس وریماک

6. Maximum Liklihood
7. Varimax

 جدول 4: متغیرهای مشهود و نامشهود استخراج شده 

به همراه شاخص های آماری تحلیل عاملی اکتشافی
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بررســی گویه هــای مربــوط بــه عامــل اول )ســؤاالت 
ــوع  ــه موض ــا ب ــن متغیره ــه ای ــان داد ک ــش نامه( نش پرس
ــاره  ــهری اش ــر ش ــا و عناص ــازی نماه ــای زیباس ویژگی ه
بصــری،  طرح هــای  ماننــد  ویژگی هایــی  کــه  دارد 
ازایــن رو  می دهــد؛  نشــان  را  نورپــردازی  و  رنگ هــا 
ــل ویژگی هــای بصــری و ظاهــری نام گــذاری  ایــن عام
ــا،  ــه آموزش ه ــل دوم ب ــه عام ــوط ب ــای مرب ــد. متغیره ش
مهارت هــا، روابــط اجتماعــی و فرهنــگ کار گروهــی، 
ایــن  ازایــن رو  دارد؛  اشــاره  آگاهی رســانی  و  تبلیغــات 
در  مقصــد  فرهنگــی  و  اجتماعــی  ویژگی هــای  عامــل 
ــای  ــد. گویه ه ــذاری ش ــودک نام گ ــگری ک ــرش گردش پذی
عامــل ســوم بــه ابزارهــا، وســایل بــازی و خدماتــی و 
همچنیــن فّنــاوری الزم بــرای توســعۀ گردشــگری کــودک 
ــای  ــات و فناوری ه ــل امکان ــن عام ــن رو ای ــردازد؛ ازای می پ
ــه  ــارم ب ــل چه ــای عام ــد. متغیره ــذاری ش ــود نام گ موج
درنظرگرفتــن و برپایــی رویدادهــا و جشــنواره هایی اشــاره 
ــای  ــودک و خانواده ه ــگران ک ــذب گردش ــه ج ــه ب دارد ک
آن هــا منجــر می شــود. ازآنجاکــه چنیــن رویدادهایــی 
گردشــگری  نــوع  ایــن  تقاضــای  افزایــش  زمینه ســاز 
اســت، ایــن عامــل رویدادهــای اجتماعــی بــا هــدف جــذب 
ــای  ــی متغیره ــت بررس ــد. درنهای ــذاری ش ــگر نام گ گردش
ــا و  ــه فضاه ــد ک ــان می ده ــم نش ــل پنج ــه عام ــوط ب مرب
ــا ویژگی هــا و توانمندی هــای کــودکان  ــی کــه ب محیط های
متناســب اســت، امنیــت آنــان را در اســتفاده از ســازه های 
ــن  ــن رو ای ــرار می دهــد؛ ازای ــی و فیزیکــی مدنظــر ق عمران
عامــل ویژگی هــای فیزیکــی و ســاختاری نام گــذاری شــد.

تحلیل عاملی تأییدی
ایــن روش، در قالــب مدل ســازی معــادالت ســاختاری 
معــادالت  مدل ســازی  از  هــدف  می شــود.  انجــام 
ســاختاری، آزمــون فرضیه هــا بــرای اطمینــان از معنــادارِی 
ــباهت  ــن ش ــازه ها و ب( کمتری ــی س ــای عامل ــف( باره ال
ــده(  ــای استخراج ش ــهود )عامل ه ــای نامش ــان متغیره می
به کارگرفتــه می شــود. نخســت مــدل ســاختاری براســاس 

ــی  ــهود طراح ــهود و نامش ــای مش ــان متغیره ــاط می ارتب
ــط  ــاداری رواب ــدل، معن ــن م ــرای ای ــا اج ــپس ب ــد، س ش

ــن، 1384(. ــد )هوم ــی ش ــا بررس ــان آن ه می
ــر  ــای مؤث ــی از مؤلفه ه ــاختاری نهای ــدل س ــج م نتای
در توســعۀ گردشــگری کــودک، کــه براســاس نتایــج 
تحلیــل عاملــی اکتشــافی اجــرا شــده اســت، در شــکل 2 

ــت.  ــده اس ــان داده ش ــده نش ــورت استانداردش به ص

شکل 1: مدل ساختاری عوامل مؤثر در توسعۀ گردشگری 

کودک به منظور اجرای روش تحلیل عاملی تأییدی

یــا  مکنــون  متغیرهــای  بیضی هــا  مــدل،  ایــن  در 
عامل هــا هســتند و مســتطیل ها ســؤاالت پرســش نامه 
ــای  ــد. پیکان ه ــان می دهن ــق را نش ــای تحقی ــا گویه ه ی
ــد  ــان می ده ــتطیل ها نش ــه مس ــا ب ــویه از بیضی ه یك س
کــه گویه هــا روی کــدام عامــل بــار می گیرنــد و ارزش هــای 
نوشته شــده روی پیکان هــا بــار عاملــی هــر گویــه را 
ــار عاملــی نزدیــك بــه 1  نشــان می دهــد. هرچــه مقــدار ب
ــر  ــن متغی ــه در تبیی ــت آن گوی باشــد، نشــان دهندۀ اهمی
ــای  ــن پیکان ه ــت. همچنی ــا آن اس ــط ب ــهود مرتب نامش
ــان  ــس می ــهود کوواریان ــای نامش ــان متغیره ــویه می دوس
ــه صفــر  آن هــا را نشــان می دهــد کــه هرچــه مقــدار آن ب
نزدیك تــر باشــد، نشــان دهندۀ تمایــز میــان عامل هــا 
ــان  ــابه می ــه تش ــت. هرچ ــان آن هاس ــر می ــاط کمت و ارتب
عامل هــا کمتــر باشــد، از نظــر متمایزبــودن عامل هــا 
ــعۀ  ــش )توس ــوع پژوه ــاوت موض ــاد متف ــه ابع ــه ب و توج
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فالح تفتی و همکاران از منظر ویژگی های فرهنگی، زیرساختی و ظاهری مقصد

 Es tabrook and( ــت ــر اس ــودک( مطلوب ت ــگری ک گردش
.)Neale, 2013

ــاختاری، از  ــای س ــی مدل ه ــی برازندگ ــرای ارزیاب ب
آزمــون مجــذور کای اســتفاده شــده اســت کــه مقــدار آن 
ــه اســت )حنفــی زاده و همــکاران،  وابســته بــه حجــم نمون
ارزیابــی  بــرای  نیــز  دیگــری  شــاخص های   .)1390
مدل هــای ســاختاری اســتفاده می شــود کــه اگرچــه 
ــم  ــر حج ــا اث ــتند، ام ــذور کای هس ــدار مج ــر مق مبتنی ب
نمونــه در آن هــا تعدیــل شــده اســت. بــا توجــه بــه نتایــج 
ــعۀ  ــدل توس ــت م ــوان گف ــدول 5( می ت ــت آمده )ج به دس
ــازه ها و  ــبی دارد و س ــرازش مناس ــودک ب ــگری ک گردش
ــد. جــدول 5 نشــان  ــا معنادارن ــا آن ه گویه هــای مرتبــط ب
ــطح  ــی در س ــخصه های برازندگ ــی مش ــه تمام ــد ک می ده
ــا ســاختار  پذیرفتنــی هســتند و داده هــای ایــن تحقیــق ب
ــای  ــبی دارد و گویه ه ــرازش مناس ــاس ب ــن مقی ــی ای عامل

ــی همســویند. ــا ســازۀ زیربنای ــاس ب ــن مقی ای

جدول 5: شاخص های برازش مدل ساختاری گردشگری کودک 

در روش تحلیل عاملی تأییدی

در توضیــح جــدول 5، بــا توجــه بــه اینکــه مهم تریــن آمــارۀ 
بــرازْش آمــارۀ مجــذور خــی اســت، میــزان تفــاوت ماتریس 
ــن  ــد. ای ــری می کن مشاهده شــده و برآوردشــده را اندازه گی
ــن  ــه بســیار حســاس اســت؛ بنابرای ــه حجــم نمون ــاره ب آم
مقــدار آن بــر درجــۀ آزادی تقســیم می شــود. بــرای 
عالی بــودن نتیجــه بایــد مقــدار آن کمتــر از 3 باشــد. 
همان گونــه کــه در جــدول 5 مشــاهده می شــود، ایــن 
ــی  ــت، نیکوی ــر شــاخص بااهمی ــدار 1/020 اســت. دیگ مق
ــول و  ــرازش مقب ــه نشــان دهندۀ ب ــرازش )GFI( اســت ک ب
مطلــوب مــدل اســت. مقــدار ریشــۀ میانگیــن مربــع خطای 
بــرآورد )RMSEA( برابــر بــا 0/007 به دســت آمــده اســت 

ــت.  ــوب( اس ــن مطل ــر میانگی ــر از 0/08 )حداکث ــه کمت ک
ازایــن رو مــدل ســاختاری طراحی شــده تأییــد شــد. ســایر 
شــاخص ها میــزان مقبولــی دارنــد کــه مناســب بودن 

ــد. ــد می کنن ــدل را تأیی م

نتیجه گیری
ــا هــدف شــناخت و درک  ــه ب ــن پژوهــش ک ــای ای یافته ه
نیازهــا و انتظــارات کــودکان از تجربــۀ ســفری لذت بخــش 
ارائــه شــده اســت میــان ایــن نیازهــا و ویژگی هــای 
فرهنگی ـ اجتماعــی، و زیرســاختی و فیزیکــی محیــط 
ــه  ــد. ازآنجاک ــان می ده ــی را نش ــاط تنگاتنگ ــد ارتب مقص
نیازهــای ایــن گــروه غالبــاً مشــابه اســت و پویایــی چندانــی 
بــا ســرمایه گذاری  انتظــار مــی رود  نشــان نمی دهــد، 
و  دولتــی  بخــش  در  مناســب  تصمیم گیری هــای  و 
خصوصــی، توســعۀ آن شــتاب یابــد. بررســی دســتاوردهای 
پژوهش هــای پیشــین نشــان می دهــد کــه اکثــر مطالعــات 
بــر شــناخت شــاخص های شــهر دوســتدار کــودک متمرکــز 
ــر در  ــای مؤث ــه بررســی مؤلفه ه ــر ب ــون کمت اســت و تاکن

ــه شــده اســت.  توســعۀ گردشــگری کــودک پرداخت
شــهری  گردشــگری  فضاهــای  دقیــق  طراحــی 
ــاد  ــودکان، در ابع ــدۀ ک ــای حــال و آین ــا نیازه متناســب ب
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــش مدنظ ــن پژوه ــاوت، در ای متف
ــه  ــرد ک ــخص ک ــاری مش ــش آم ــای پیمای ــل داده ه تحلی
ــعۀ  ــر در توس ــای مؤث ــن ویژگی ه ــه اصلی تری ــج مؤلف پن
غالبــاً  کــه  می دهــد  نشــان  را  کــودک  گردشــگری 
بــر ارتقــای توانمندی هــای مقصــد تأکیــد دارد. ایــن 
مؤلفه هــا به ترتیــب اهمیــت عبارت انــد از ویژگی هــای 
شــاخص های  مقصــد،  اماکــن  ظاهــری  و  بصــری 
رویدادهــای  فّنــاوری،  امکانــات  اجتماعی ـ فرهنگــی، 
ــه  ــی. در ادام ــات فیزیک ــاخت ها و امکان ــی، و زیرس اجتماع
ــه تفکیــك بررســی شــده اســت. نتایــج اصلــی پژوهــش ب
متغیــر  استخراج شــده،  شــاخص های  تحلیــل  در 
ــذاری  ــب تأثیرگ ــا ضری ــری ب ــری و ظاه ــای بص ویژگی ه
14/583 مهم تریــن و تأثیرگذارتریــن عامــل در توســعۀ 
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ــرای کــودک اســت. به عبارت دیگــر، یکــی از  گردشــگری ب
مهم تریــن ارکان توســعۀ ایــن نــوع گردشــگری توجــه بــه 
احســاس زیبایی شــناختی و تهییج حس بصــری در کودکان 
ــد اجتماعی ـ محیطــی  اســت. ازآنجاکــه گردشــگری فراین
ــانی و  ــر انس ــایر عناص ــا س ــاً ب ــگران دائم ــت و گردش اس
ــای  ــط و جذابیت ه ــه محی ــد، توجــه ب غیرانســانی مواجه ان
ــه پیرامــون  ــرد ب ــق ف آن موجــب می شــود کــه حــس تعل
ــه  ــگری ک ــی گردش ــول نهای ــد و محص ــش یاب ــود افزای خ
ــی  ــود. بررس ــل ش ــت حاص ــه اس ــی و تجرب ــت ذهن دریاف
پژوهش هــای  در  می دهــد  نشــان  پژوهــش  پیشــینۀ 
ــکاران )2019(،  ــرز و هم ــات ریچ ــد مطالع ــددی مانن متع
ــری و همــکاران )2018(، دریســکل )2017(، کریســتیدو  پ
و همــکاران )2013(، نوردســترام )2010( و مجتبــوی و 
ــن موضــوع اشــاره شــده اســت؛  ــه ای همــکاران )1393( ب
ــوزۀ گردشــگری،  ــان ح ــود متولی ــن رو پیشــنهاد می ش ازای
بخــش  و  شــامل ســازمان های مســئول، شــهرداری ها 
خصوصــی، شــاخص های زیباســازی شــهر و ســازه ها، 
روشــنایی و بهره گیــری از جذابیت هــای بصــری ماننــد 
ــودک  ــگران ک ــوب گردش ــخصیت های محب ــتفاده از ش اس
ــرار  ــر ق ــا مدنظ ــم در طراحی ه ــری مه ــۀ عنص را به منزل
ــه  ــی اســت ک ــکار هنگام ــن راه ــرد ای ــه کارک ــد. البت دهن
ــش  ــدف و آرام ــۀ ه ــی جامع ــت فرهنگ ــه اصال ــه ب توج

ــد. ــوظ بمان ــگر محف ــرای گردش ــی الزم ب محیط
ــد،  ــازی مقص ــدی در توانمندس ــذار بع ــۀ تأثیرگ مؤلف
ــب  ــا ضری ــی ب ــای اجتماعی ـ فرهنگ ــه ویژگی ه ــه ب توج
ــذاری 11/709 اســت. حضــور گردشــگران کــودک  تأثیرگ
معمــوالً در کنــار خانواده هــا و اجتمــاع ســایر گردشــگران 
ــودک  ــه ک ــش از آنک ــد و بی ــان رخ می ده ــۀ میزب و جامع
وجــود  شــود،  تحریــك  گردشــگری  جاذبه هــای  بــا 
جامعــه ای همــدل و همــراْه تفکــرات و برداشــت های 
ازایــن رو  قــرار می دهــد؛  تأثیــر  را تحــت  ذهنــی وی 
احســاس  ماننــد  اجتماعــی  شــاخص های  بــه  توجــه 
ــود  ــودکان و وج ــرایط ک ــدن ش ــی، درک ش ــت روان امنی
افــراد آموزش دیــدۀ متخصــِص بــرای یــاری دادن بــه 

را  کــودک  آرامــش  متفــاوت  محیط هــای  در  کــودک 
افزایــش می دهــد و زمینــۀ ســرگرمی و آمــوزش وی را 
ــۀ  ــکاران )2019( در مطالع ــرز و هم ــد. ریچ ــم می کن فراه
ــد. در این خصــوص  ــاره کرده ان ــن موضــوع اش ــه ای خــود ب
ــودکان  ــی ک ــت اجتماع ــای امنی ــظ و ارتق ــور حف به منظ
و خانواده هــا می تــوان بــه آمــوزش و اطاع رســانی بــه 
ــی  ــری از متخصصان ــرد. بهره گی ــدام ک ــان اق ــۀ میزب جامع
کــه دانــش مرتبــط بــا آموزش وپــرورش کــودکان را دارنــد 
ــه ایــن  ــه دســتیابی ب ممکــن اســت در سرعت بخشــیدن ب
ــن  ــن ای ــد درنظرگرفت ــد؛ هرچن ــش باش هــدف یاری بخ
ــوزش و  ــد آم ــت و نیازمن ــی نیس ــی کاف ــا به تنهای راهکاره
ــا حقــوق  ــه عمــوم درخصــوص آشــنایی ب آگاهی رســانی ب
ــق در  ــا آن هاســت. هرچــه توفی ــل ب کــودک و نحــوۀ تعام
ــان  ــات می ــت تعام ــر بیشــتر باشــد، شــتاب تقوی ــن ام ای
ــترک  ــاس درک مش ــودک و احس ــگر ک ــه و گردش جامع
ــکاری  ــد هم ــن، نیازمن ــود. بنابرای ــزوده می ش ــا اف در آن ه
ــروش  ــر آموزش وپ ــر در ام ــدد درگی ــای متع ــان گروه ه می
کــودکان اســت تــا بــه همــۀ ابعــاد نیازهــای روان شــناختی 

ــود. ــه ش ــی توج ــط اجتماع ــودک در رواب ــمانی ک و جس
امکانــات و فناوری هــای موجــود ســومین عامــل 
استخراج شــده در ایــن پژوهــش اســت کــه ضریــب تأثیــر 
آن برابــر بــا 11/009 اســت. هــر جامعــه ای نیازمنــد 
ــرای تأمیــن نیازهــای خــود به منظــور  ــات مناســب ب امکان
افزایــش ســطح رفــاه اســت کــه طیــف وســیعی از ابزارهــای 
ــط  ــه محی ــی ب ــد دسترس ــزاری مانن ــخت افزاری و نرم اف س
و  عمومــی  حمل ونقــل  وســایل  بهداشــتی،  و  ســالم 
فّناوری هــای روزآمــد را دربــر می گیــرد. ایــن موضــوع 
ــه  ــرا ب ــد؛ زی ــتری می یاب ــت بیش ــودکان اهمی ــورد ک درم
ــا  ــش ابزاره ــان نق ــر آن ــمی و محدودت ــوان جس ــت ت عل
بالفعل ســازی  و  اســتعدادها  هدایــت  در  فّناوری هــا  و 
ــای  ــی از راهکاره ــت. یک ــتر اس ــا بیش ــای آن ه مهارت ه
توســعۀ چنیــن ابزارهایــی توجــه بــه ارگونومــی و ســاختار 
ــازی  ــت و متناسب س ــودک اس ــمانی ک ــك جس فیزیولوژی
ابزارهــا و وســایل به نحوی کــه آن هــا به ســهولت قــادر 
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بــه انجــام فعالیت هــا باشــند. همیــن موضــوع در مطالعــات 
ــری و همــکاران  ــگ )2019( و پ مــوال )2019(، عــام و چان
ــن  ــه چنی ــت؛ به نحوی ک ــه اس ــرار گرفت ــر ق )2018( مدنظ
ــی را شــرط الزم توســعۀ مشــارکت و درگیرکــردن  اقدامات
کــودکان در انجــام فعالیت هــا و البتــه یادگیــری می داننــد.

ــودکان،  ــتقال ک ــرای اس ــه ب ــی ک ــه کارهای ازجمل
ــوان  ــا همساالنشــان می ت آشــنایی، همــکاری و دوســتی ب
ــا،  ــزاری همایش ه ــرای برگ ــزی ب ــت، برنامه ری درنظــر گرف
و مســابقات  تورهــای ورزشــی  جشــنواره های علمــی، 
مخصــوص کــودکان اســت. ایــن اقدام هــا کــه درحقیقــت 
رویدادهایــی بــا هــدف آمــوزش و ســرگرمی کــودکان  
و  آن هــا  خــاص  نیازهــای  تأمیــن  عاوه بــر  اســت، 
ــرای معرفــی  ــزاری ب اولیایشــان، ممکــن اســت درحکــم اب
ــرد.  ــرار گی ــران ق ــه دیگ گســترده تر مقصــد گردشــگری ب
ــن رویدادهــا در رســانه ها و نقــل سینه به ســینۀ  ــی ای معرف
ــس از  ــد پ ــی مقص ــفیران معرف ــه س ــرکت کنندگان ک ش
ــش  ــتند، در افزای ــود هس ــی خ ــل زندگ ــه مح ــت ب بازگش
تقاضــای گردشــگری مقصــد و در پــی آن دســتیابی 
ــزایی دارد.  ــر بس ــی تأثی ــادی و اجتماع ــب اقتص ــه مواه ب
ــای  ــی رویداده ــت برپای ــش، اهمی ــای پژوه ــر یافته ه بناب
اجتماعــی در مقصــد در رتبــۀ چهــارم قــرار می گیــرد و در 
مطالعــات پومفــرت و وارلــی )2019( و کسســی )2017( نیز 
بــه اهمیــت آن اشــاره شــده اســت. بــه بــاور آن هــا، یکــی 
ــزاری  ــد برگ ــه مقاص ــگران ب ــذب گردش ــای ج از محوره
منظــم چنیــن رویدادهایــی در زمینه هــای متفــاوت اســت 
کــه انتظــار مــی رود درنظرگرفتــن نقــش محــوری کــودکان 
ــن گــروه از  ــز توســعۀ گردشــگری ای ــن رویدادهــا نی در ای

ــتاب بخشــد. ــه را ش جامع
درنهایــت، آخریــن مؤلفــۀ شناسایی شــده در ایــن 
ــاخت  ــی در س ــتانداردهای طراح ــه اس ــه ب ــش توج پژوه
ســازه ها و عمــران محیــط فیزیکــی اســت. بــه علــت 
بــا درنظرگرفتــن  بایــد  متفــاوت کــودکان،  نیازهــای 
توانمندی هــا و فرصت هــای رشــد آن هــا در توســعۀ شــهر 
برنامه ریــزی عمرانــی صــورت گیــرد. ایــن مؤلفــه بــا عنــوان 

ــت  ــده اس ــی ش ــاختی معرف ــی و زیرس ــای فیزیک ویژگی ه
کــه در پژوهش هــای پــری و همــکاران )2018(، دریســکل 
)2017(، و کریســتیدو و همــکاران )2013( به خوبــی بــه آن 
ــاور ایــن پژوهشــگران، نیازهــای  ــه ب اشــاره شــده اســت. ب
کــودک متأثــر از آموزه هــای محیــط اجتماعــی و فیزیکــی 
ــب  ــی متناس ــه طراح ــت ب ــن اس ــرد و ممک ــکل می گی ش
ــا،  ــای آن ه ــتعدادها و توانمندی ه ــت اس ــازه ها در هدای س
بــا توجــه بــه ویژگی هــای فرهنگــی و محیــط کان، توجــه 
شــود. کــودکان اغلــب، بــه علــت درک محــدود و مقطعــی 
ــذت گــذرا را بیشــتر  ــاه و تفریــح و ل و گــذرا از آینــده، رف
ــه طراحــی و پیاده ســازی  ــا درصورتی ک ــد، ام درک می کنن
ســازه ها، عاوه بــر تأمیــن ایــن نیــاز کــودکان، دانســته یــا 
نادانســته آن هــا را در شــرایط تفکــر و یادگیــری ذهنــی و 
ــد  ــرورش نســل توانمن ــوان از پ ــد، می ت ــرار ده جســمی ق
ــان بیشــتری داشــت.  ــا اســتعدادهای شکوفاشــده اطمین ب
ــی، فضاهــای  ــای موضوع ــهربازی ها و پارک ه ــعۀ ش توس
درنظرگرفتــن  اجتماعــی،  تعامــل  بــا  همــراه  تفریــح 
اســتانداردهای کــودکان در طراحــی ســازه ها و خلــق 
ــن  ــا از مهم تری ــرای آن ه ــترس پذیر ب ــن و دس ــط ام محی

ــت. ــدف اس ــن ه ــه ای ــتیابی ب ــا در دس فرصت ه
توســعۀ  در  مؤثــر  مؤلفه هــای  پژوهــش،  ایــن  در 
گردشــگری کــودک در مقصــد شــهر یــزد براســاس 
ــا  ــای آموزشــی و پرورشــی اولی ســطح خواســته ها و نیازه
و مربیــان آن هــا اســتخراج شــد. در اجــرای پژوهــش، 
به دقــت  آمــاری  تحلیل هــای  و  تحقیــق  روش  اصــول 
ــایر مقاصــد مســتعد  ــه س ــج ب ــت شــده اســت و نتای رعای
ــت  ــه عل ــا ب ــت. ام ــر اس ــودک تعمیم پذی ــگری ک گردش
محدودیت هایــی ماننــد تفاوت هــای فرهنگــی جوامــع، 
رویکردهــا و اهــداف متغیــر در تربیــت نســل های آینــده و 
ســایر شــاخص های محیــط کان ماننــد شــرایط اقتصــادی 
ــری  ــاخص های دیگ ــه ش ــت ب ــاوت الزم اس ــی متف و قانون
نیــز در شــناخت توانمنــدی گردشــگری کــودک در مقاصــد 
ــای  ــن ویژگی ه ــا درنظرگرفت ــن، ب ــود. همچنی ــه ش توج
ــا  ــون آن ه ــای گوناگ ــودکان، نیازه ــمانی ک ــاوت جس متف
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ــراد دارای  براســاس گروه هــای متفــاوت ســنی، و حتــی اف
ــه  ــی ب ــای آت ــود در پژوهش ه ــنهاد می ش ــت، پیش معلولی
ویژگی هــای روان شــناختی و فیزیولوژیــك کــودکان در 
ــا  ــرایط آن ه ــا ش ــگری ب ــات گردش ــازی امکان متناسب س

ــود. ــه ش ــوردی پرداخت ــورت م به ص
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