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مقدمه

سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 1399

در قالــب گروههــای خانوادگــی ســفر میکننــد بهدســت

امــروزه ،در بســیاری از کشــورها ،صنعت پویای گردشــگری آورنــد .بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،بــا تبلیغــات و
منبــع اصلــی درآمــد ،اشــتغال ،رشــد بخــش خصوصــی و اطالعرســانی ،شــرایط ویــژهای بــرای ایــن گردشــگران

توســعة زیربنایــی شــناخته شــده اســت (بهــاری میمنــد درنظــر میگیرنــد کــه در قالــب تخفیفهــا و تســهیل
و همــکاران .)1397 ،ایــن صنعــت بــه علــت مواجهــه شــرایط اقامــت در مکانهــای اقامتــی و تفریحــی بــه

بــا انســانها و نیازهــای متفــاوت آنــان شــامل انــواع خانوادههــا پیشــنهاد میشــود (محمــودی میمنــد و
گوناگونــی اســت ،تاجاییکــه برخــی بــه حــدود  330مقدمــی1391 ،؛ .)151
نــوع گردشــگری اشــاره کردهانــد ()McKercher, 2016؛

ازجملــه حوزههایــی ماننــد گردشــگری پزشــکی کــه بــه

پژوهشهــای اندکــی در حــوزة گردشــگری کــودک و

ویژگیهــای آن صــورت گرفتــه اســت (.)Poria & Timothy, 2014

نیــاز درمانــی و ســامت افــراد میپــردازد یــا گردشــگری ازآنجاکــه کــودکان در تأثیرگـذاری در تصمیمهای مربوط به ســفر
ورزشــی کــه عالیــق و فعالیتهــای ورزشــکاران عمومــی و گردشــگری خانـواده توانایــی محــدودی دارنــد ،اغلــب عضــوی
هم ـراه در ســفر شــناخته میشــوند و معمــوالً نیازهایشــان
و حرفــهای را پوشــش میدهــد.

ی هســتند در فراینــد گردشــگری در ســطوح بعــدیِ اهمیــت قــرار
کــودکان جــزو آن گروههــای اجتماعــ 
کــه تاکنــون در گردشــگری توجــه چندانــی بــه تأمیــن میگیرنــد ( .)Khoo-Lattimore et al., 2018ازآنجاکــه
نیازهــای حــال و آینــده و خواســتههای ویــژة آنــان کــودکان حســاسترین و تأثیرپذیرتریــن گــروه ســنی
نشــده اســت .کــودکان کــه از اعضــای حمایتپذیــر جامعــه را تشــکیل میدهنــد و در تجدیــد حیــات هــر
جامعــه بهشــمار میرونــد اغلــب بــه همــراه خانوادههــا نســل نقــش بســزایی دارنــد ،بــدون توجــه بــه رشــد
در بســیاری از ســفرها حضــور دارنــد ،امــا موضــوع اصلــی جســمی و ذهنــی آنــان و اطمینــان از دســتیابی بــه
ســفر معمــوالً خواســتههای آنــان نیســت .هرچنــد بــرای آموزشهــای مناســب ،پیشــرفت جامعــة بشــری ممکــن

تأمیــن بخشــی از نیازهــای آنــان تالشهایــی شــده و در نیســت؛ ازایــنرو الزم اســت در حــوزة ســفر نیازهــای
مقاصــد گردشــگری مراکــزی بــرای ســرگرمی آنــان درنظر آنــان بهخوبــی شناســایی شــود و مبنــای توســعة

گرفتــه شــده اســت ،امــا الزم اســت بهصــورت متمایــز ،زیرســاختهای گردشــگری قــرار گیــرد .ایــن گــروه بــرای
تخصصــی و بــا هــدف کشــف فرصتهــای برنامهریــزی ،دســتیابی بــه رشــد ذهنــی مناســب نیــاز بــه ادراکهــای
توســعه و ســرمایهگذاری در صنعــت گردشــگری ،نیازهــای حســی دارنــد و تعامــل بــا دنیــای خــارج ایــن امــر را
ایــن گــروه شناســایی و احصــا شــود .بهاینمنظــور ،ممکــن میســازد .همیــن موضــوع فرصتــی مناســب بــرای

بایــد عالوهبــر توجــه بــه تمایــات شــخصی آنــان ،کــه بازیگــران اقتصــادی صنعــت گردشــگری از یکســو و
اغلــب تفریــح و ســرگرمی را دربــر میگیــرد ،بــه رشــد خانوادههــا در مقــام اولیــا و عالقهمنــد بــه رشــد جســمی

شــخصیت و آگاهیهــا و اســتعدادهای آنــان بــا هــدف و ذهنــی کــودکان از ســوی دیگــر اســت (شــفیعپور
یوردشــاهی و همــکاران.)1397 ،
افزایــش توانمندیهایشــان توجــه شــود.
همچنانکــه فرزنــدان رشــد میکننــد و بــه بلــوغ

پیشبینــی میشــود ســفرهای خانوادگــی در قیــاس بــا

میرســند ،ســفرهای خانوادگــی و گروهــی بــه بخشــی از ســایر انــواع گردشــگریهای تفریحی رشــد بیشــتری داشــته
رونــد زندگــی آنــان تبدیــل میشــود و بازیگــران صنعــت باشــد و ایــن فرصتــی بــرای باهمبــودن اعضــای خانــواده
گردشــگری ،بــا آگاهــی از ایــن موضــوع ،ســخت در اســت تــا فــارغ از مشــغله و گرفتاریهــای روزمــره ،اوقــات
تالشانــد تــا ســهم بیشــتری از بــازار گردشــگرانی را کــه بیشــتری را بــا یکدیگــر بگذراننــد (.)Shavanddasht, 2018
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شناسایی و تحلیل مؤلفههای توسعة گردشگری کودک
از منظر ویژگیهای فرهنگی ،زیرساختی و ظاهری مقصد

نکتــة حائــز اهمیــت در ایــن میــان ،اهمیــت گســترش هــم ثبــت خاطــرات خوشــایند در ذهــن کــودکان و هــم
زیرســاختها و فضاهــای گردشــگری متناســب بــا نیــاز درنظرگرفتــن دغدغــة خانوادههــا و مربیــان در رشــد و

خانوادههــا و کــودکان اســت (صادقلو و ذاکــری .)1397 ،در توانمندســازی آنــان حائــز اهمیــت اســت ،مؤلفههــای

جوامــع شــهری ،ســه واحــد اجتماعــی «خانــواده ،مدرســه استخراجشــده تمامــی ایــن ابعــاد را دربــر میگیــرد.
و فضاهــای شــهری» در رونــد آمــوزش و اجتماعیشــدن بــا تصمیمگیــری مناســب دربــارة تأمیــن نیازهــای ایــن

کــودکان اهمیــت ویــژهای دارنــد (بهارونــد .)1393 ،گــروه از گردشــگران ،میتــوان امیــدوار بــود کــه شــمار
هرچنــد انتظــار نم ـیرود همــة اجــزای شــهر بــا شــرایط گردشــگران کــودک در مقاصــد شــهری افزایــش یابــد تا در
فیزیکــی و روانشــناختی کــودکان متناســب باشــد ،امــا کنــار آن ،مواهــب رشــد اقتصــادی و توســعة زیرســاختها

میتــوان در بخشهایــی از فضــای شــهری ،بــرای تجربــة بــرای مقاصــد حاصــل شــود ،همچنیــن بســتر پــرورش
محیــط پیرامونــی مــادی و معنــوی بــرای آنــان شــرایط نســلی توانمنــد بــا اســتعدادهای شکوفاشــده فراهــم شــود.

مناســبتری فراهــم کــرد .فضاهــای شــهری در پذیــرش

در انجــام ایــن پژوهــش ،گردشــگران شــهر یــزد

نقشهــای گوناگــون اجتماعــی ،فرهنگــی ،شــیوة زندگــی ،بــرای نمونــه انتخــاب شــدهاند .ایــن امــر بــه علــت

تعامــل عقایــد و نهادینهکــردن الگوهــای رفتــاری کــودکان قرارگرفتــن شــهر یــزد در فهرســت مقاصــد برتــر

از طریــق ارتبــاط مؤثــر میــان آموختههــای پیشــین گردشــگری فرهنگی ـ تاریخــی کشــور ایــران اســت .ایــن
آنــان بــا تجــارب جدیــد نقــش بســزایی دارد .طراحــی شــهر ســاالنه پذیــرای گردشــگران داخلــی و خارجــی
مناســب ســازههای فیزیکــی و اجتماعــی درنهایــت بــه بیشــماری اســت کــه بســیاری از آنهــا بهصــورت

احســاس تعلــق بیشــتر کــودکان بــه محیــط ،بلــوغ فــردی خانوادگــی ســفر میکننــد .ســابقة تاریخــی ،جاذبههــای

و اجتماعــی و شــناخت آنــان از خــود منجــر میشــود گردشــگری ،امکانــات تفریحی ـ اقامتــی و قرارگرفتــن آن

(همــان)؛ بنابرایــن در گردشــگری کودکمحــور ،فضاهــای در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو یــزد را بــه یکــی از
شــهری بیشــتر از آنکــه نقــش کالبــدی داشــته باشــند مقاصــد گردشــگری جــذاب تبدیــل کــرده اســت .امــا در

بــه علــت برقــراری تعامــات اجتماعــی میــان شــهروندان ایــن میــان بــه تأمیــن نیازهــای کــودکان ،بهویــژه در

واجــد اهمیتانــد و زمینــة حضــور تمامــی افــراد جامعــه ،فراینــد گردشــگری و توســعة امکانــات شــهری متناســب
بهویــژه گروههــای آســیبپذیرتر ،ماننــد کــودکان را در بــا توانمندیهــای جســمی و روحــی آنــان ،توجــه اندکــی

کنــار هــم بــا هــدف آمــوزش و ســرگرمی فراهــم میکننــد شــده اســت .بنابرایــن نیــاز بــه ســرمایهگذاری درخصــوص

(کاشــانیجو و همــکاران.)1392 ،

توســعة زیرســاختهای فیزیکــی و فرهنگــی و اجتماعــی

هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی و شــناخت بــرای کــودکان در ایــن شــهر بهخوبــی احســاس میشــود.

مؤلفههــای توســعة فرهنگــی ،زیرســاختی و ظاهــری

مقاصــد گردشــگری بــا تأکیــد بــر ویژگیهــای کالبــدی
شــهری اســت؛ بهنحویکــه نیازهــای کــودکان ،بهمنزلــۀ

گردشــگران محــوری ،مدنظــر قــرار گرفتــه شــود .در
ِ
شــناخت ایــن مؤلفههــا تــاش شــده اســت بــه کــودکان

بــه چشــم همــراه ســفر نگریســته نشــود و خواســتههای
آنــان از بعــد روحــی و جســمی اولویــت ســفر خانــواده

درنظــر گرفتــه شــود .ازآنجاکــه در گردشــگری کــودک،

پیشینة تحقیق

گردشــگری کــودک یکــی از انــواع گردشــگری اســت کــه
موضوعــی جدیــد و نوپاســت و تاکنــون کمتــر بــه آن
توجــه شــده اســت (کیانــی ســلمی و نظــری .)1396 ،در

گردشــگری کودکمحــور ،کــودکان عالوهبــر بازیکــردن
و بازدیــد از مناظــری کــه برایشــان لذتبخــش اســت،

بــه آمــوزش و یادگیــری مهارتهایــی میپردازنــد کــه
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تعامــات اجتماعــی آنهــا را افزایــش میدهــد و زمینــة مســائل امنیتــی و زمیــنبــازی بــرای کــودکان معلــول.

شــکوفایی استعدادهایشــان را فراهــم مــیآورد (همــان) .ازایــنرو الزمــة موفقیــت گردشــگری بــرای کــودکان

گردشــگری دوســتدار کــودک عبــارت اســت از گردشــگری را وجــود فرصتهــای کســب تجربــه و لــذت از ســفر
ســالمی کــه کــودک بــدون خطــر و بینیــاز از مراقبــت میداننــد کــه اینهمــه ،بــا طراحــی مناســب ابزارهــا و
والدیــن بــه گــردش و تفریــح بپــردازد .در ایــن نــوع فضاهــای فیزیکــی و معنــوی فراهــم میشــود.

گردشــگری ،کــودک بــا طبیعــت بهتــر و بیشــتر انــس
دریســکل ( )2017در کتابــی بــا عنــوان ایجــاد
میگیــرد و احترامگذاشــتن بــه آن را میآمــوزد و در شــهرهایی بهتــر بــرای کــودکان و نوجوانــان ،بــه اهمیــت
ایــن فراینــد تواناییهــا و تمایــات وی در ســطوح و ســنین حقــوق کــودکان و نقــش آنــان در ســاخت شــهرهای بهتــر
گوناگــون درنظــر گرفتــه میشــود (مختــاری ملکآبــادی میپــردازد و مــوارد زیــر را درحکــم عوامــل مهــم در

و بهشــتینژاد1394 ،؛ کیانــی ســلمی و نظــری .)1396،ســاخت شــهر خــوب بــرای کــودکان و نوجوانــان معرفــی
پومفــرت و وارلــی ( )2019در پژوهشــی بــه نقــش میکنــد:

گردشــگری ماجراجویانــه در خانوادههــا و تأثیــر ایــن

 .1ادغــام اجتماعــی :بــه معنــای ارتبــاط کــودکان

نــوع از ســفرها در روابــط خانوادگــی ،تندرســتی ،افزایــش و نوجوانــان بــا دیگــر گروههــای ســنی در مکانهــای
ماجراجویــی و توســعة فــردی کــودکان پرداختهانــد .عمومــی اســت کــه در آنهــا حــس تعلــق ایجــاد میکنــد؛

براســاس نتایــج ایــن پژوهــش ،خانوادههــا در تعطیــات

 .2طراحــی فعالیتهــای گوناگــون و جــذاب بــرای

و گردهماییهــا و گردشــگریهایی کــه بیشــتر در دســتة کــودکان؛ ازجملــه درنظرگرفتــن مکانهایــی کــه کــودکان

ماجراجویــی قــرار میگیــرد ،میکوشــند کــه ســبک زندگی بتواننــد بــا همگروههــای خــود تعامــل داشــته باشــند یــا

معمــول خــود را ادامــه دهنــد و همیــن رویــه ،عالوهبــر بــه بــازی بپردازنــد؛
فرصتــی بــرای تعامــل بیشــتر میــان آنهــا ،فرصتهایــی

 .3ایمنــی اجتماعــی و جســمانی و آزادی حرکــت

محیــط طبیعــی و انســانی فراهــم مـیآورد .ایــن ســفرهای

 .4درنظرگرفتــن مکانهایــی بــرای مالقــات کــودکان

بــرای تفریــح و ورزش و ســامتی و همچنیــن یادگیــری از کــودکان در محیطهــای شــهری؛

کوتاهمــدت موجــب شــده اســت کــه خانوادههــا زمــان و خانوادههــا بــا یکدیگــر بــرای افزایــش مهارتهــای
بیوقفــه و طوالنیتــری را در کنــار هــم ســپری کننــد .اجتماعــی و یادگیــری؛
نتایــج نشــان میدهــد فعالیتهــای ماجراجویانــه موجــب

 .5مشــارکت در کارهــا و فعالیتهــای فرهنگــی کــه

رشــد و تعالــی مثبــت شــخصیت کــودکان میشــود و بــرای آنهــا دســتاورد قابــل درک بــه همراه داشــته باشــد،
خاطرهســازی و یــادآوری مجــدد آنهــا تقویــت پیونــد ماننــد شــرکت در جشــنوارهها و همایشهــا؛

خانوادههــا را در پــی دارد .در پژوهــش دیگــری کــه پــری

 .۶درنظرگرفتــن فضاهــای ســبز و اماکــن تفریــح و

پارکهــا و زمینهــای بــازی انجــام دادنــد ،مشــخص شــد

دریســکل همچنیــن عواملــی را بهمنزلــة ویژگیهــای

و همــکاران ( )2018دربــارة قابلیت دسترســی و اســتفاده از آمــوزش در شــهرها.

کــه بــرای ســهولت اســتفادة کــودکان و ارتقــای تجربیــات مخــرب یــاد میکنــد کــه در رشــد توانمندیهــای کــودک
آنهــا بایــد در طراحــی زیرســاختهای گردشــگری ،نتایــج معکوســی دارد .ایــن مــوارد عبارتانــد از:

پارکهــا و مکانهــای عمومــی بــه مســائل گوناگونــی

 .1مقاومــت در برابــر رویارویــی بــا محیــط و انــزوای

پرداخــت ،ازجملــه قابلیــت دسترســی ،قابلیــت اســتفاده از اجتماعــی؛
پارکینــگ خــودرو ،ســطوح مســیر ،تجهیــزات بــازی ،نــور،

فالح تفتی و همکاران
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از منظر ویژگیهای فرهنگی ،زیرساختی و ظاهری مقصد

 .2مکانهای کسلکننده برای کودکان؛

دســتیابی بــه اهـداف مدنظــر مربیــان ،احســاس لــذت و شــعف را

 .4تفکرات نژادپرستی؛

خواهــد کــرد.

 .3ترس از آزار و اذیت و ایجاد نگرانی؛

افزایــش میدهــد و آنهــا را بـرای یادگیــری و مشــارکت عالقهمند

مطالعــة پیشــینة پژوهــش نشــان میدهــد کــه
 .5ترافیکهــای ســنگین شــهری کــه انــرژی کــودکان
واژة شــه ِر دوســتدار کــودک ،کــه اخیــرا ً توجــه طراحــان
را هــدر میدهــد؛
 .۶آلودگیهــای محیطــی ناشــی از زبالههــا ،و برنامهریــزان شــهری را بــه خــود جلــب کــرده ،بایــد بــا

ســروصدا ،ناهنجاریهــای تصویــری و نمایشــی؛

برانگیختــن احســاس امنیــت و رفــاه همــراه باشــد .کیفیــت

آب آشــامیدنی ســالم ،زیرســاختهای ارتباطــی و حملونقــل.

خدماتــی قابلارائــه ســه رکــن اصلیانــد کــه احســاس رفــاه

 .7فقــدان خدمــات اساســی شــهری ،ماننــد دسترســی به امکانــات ســختافزاری و نرمافــزاری شــهر ،محیطزیســت و

در همیــن حــوزه ،یافتههــای پژوهــش کسســی شــهری را در کــودکان برمیانگیزنــد (.)Nordström, 2010

( )2017حاکــی از آن اســت کــه حضــور کــودکان در مجتبــوی و همــکاران ( )1393نیــز در مطالعـهای بــه تبییــن

جشــنوارهها و مســابقات علمــی بــه افزایــش ســطح راهکارهــای طراحــی کالبــدی فضاهــای فیزیکــی مرتبــط بــا
عالقهمنــدی آنــان بــه علــم و یادگیــری منجــر میشــود ،کــودک پرداختهانــد .ازجملــة ایــن راهکارهــا ،برقــراری
دســتیابی بــه اطالعــات جدیــد را بــرای آنهــا فراهــم ارتبــاط میــان شــخصیت درونــی فــرد و محیــط بیــرون،

مـیآورد و رشــد و گســترش دیدگاههــای آنهــا را در پــی توجــه بــه مقیاسهــای کــودکان در طراحــی فضــا،

دارد و درنهایــت ســطح یادگیــری آنهــا در برابــر محیــط توجــه بــه جزئیــات مصالــح استفادهشــده ،خلــق فضاهــای
خــود را افزایــش میدهــد .جیراســک و همــکاران ( )2017شــخصی بــرای فرصتآفرینــی در ارائــة فعالیتهــای
در مقالـهای نشــان دادنــد کــه برگــزاری اردوهــا و کمپهــای خالقانــه ،قــراردادن کــودک در فضــای بــاز و محیــط طبیعــی،

خانوادگــی اعتمادبهنفــس کــودکان را افزایــش میدهــد و اســتفاده از رنگهــا و نــور بهمنظــور افزایــش خالقیــت و

تعهــد بیشــتر و احســاس انطبــاق فــرد بــا شــرایط و محیــط پاسـخگوبودن محیــط بــه نیازهــای متفــاوت کــودکان اســت.

را در پــی دارد .حضــور ایــن گــروه اجتماعــی در ســفرها

دربــارة توجــه بــه نیازهــای کــودکان در طراحــی

و تورهــا ،فرصــت بینظیــری بــرای تجربــة باهمبــودن و فضاهــای عمومــی ،بــه شــاخصهای دیگــری اشــاره شــده
مواجهــه بــا محیــط پیرامــون را پدیــد م ـیآورد.

اســت ،ازجملــه پویایــی فضــا و ســهولت حرکت کــودکان در

درخصــوص اهمیــت محیــط فعالیــت کــودکان آن بــرای تجربــة موقعیتهــای جدیــد ،توجــه به فضــای باز

و تأثیــرش در افزایــش توانمنــدی و یادگیــری آنهــا ،و طبیعــت در طراحــی ،زمینهســازی و طراحــی بازیهــای

کریســتیدو و همــکاران ( )2013دریافتنــد کــه درنظرگرفتن خــاق ،مشــارکت کــودکان در تصمیمگیریهــا ،ایجــاد
رفتــار و دیــدگاه کــودکان دربــارة زمیــن بــازی و فضــای الزم بــرای آزادی بیــان و اظهارنظــر دربــارة محیــط

نقشآفرینــی آنهــا در طراحــی فضاهــای آموزشــی و پیرامــون ،توجــه بــه فــرم ،شــکل ،هندســه و رنــگ مبلمــان
تفریحــی الزمــة موفقیــت آموزشوپــرورش اســت .کــودکان شــهری بــا توجــه ســایق کــودکان و ویژگیهــای جســمی

در وهلــة اول ،زمیــنبــازی را فضایــی بــرای تفریــح ،بــازی ،آنهــا ،برانگیختــن حــس امنیــت در محیــط ،توســعة

آرامــش و ارتبــاط بــا همســاالن خــود میبیننــد و توجــه فضاهایــی بــدون نظــارت و محدودیــت (از دیــد کــودک)
آنهــا بــه کارکــرد ورزشــی و برنامهریزیشــدة آن بــرای آســایش بیشــتر و خلــق فضاهــای فعــال کــه نیازمنــد

کمتــر اســت .بنابرایــن درصورتیکــه فضاهــای آموزشــی تــاش جســمی و ذهنــی کــودکان در آمادهســازی شــرایط
و تفریحــی بــا روحیــات آنهــا متناســب باشــد ،عالوهبــر

اســت (.)Chaudhury et al., 2019; Hanssen, 2019
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بنابرایــن شــناخت نیازهــا و انتظارهــای کــودکان در

سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 1399

جدول  :1متغیرهای تأثیرگذار در توسعة گردشگری کودک
براساس مبانی نظری

مواجهــه بــا محیــط فیزیکــی و اجتماعــی الزمــة موفقیــت
در توســعة گردشــگری مربــوط بــه ایــن گــروه اســت .بــا

توجــه بــه آنچــه اشــاره شــد ،جــای خالــی مطالعــهای

سازة
اصلی

کــه بهصــورت مــدون بــه شناســایی مؤلفههــای توســعة

گردشــگری کــودک از منظــر اقتصــادی ،زیرســاختی و

ویژگیهــای جســمی و فکــری کــودکان و متناسبســازی
آنهــا بــا توانمندیهــای مقصــد نیازمنــد راهکارهــای
مناســبی اســت؛ ازایــنروپرســشهای پژوهشــی زیــر

ویژگیهای اجتماعی ـ فرهنگی

ظاهــری مقصــد بپــردازد احســاس میشــود .شــناخت

مطــرح شــده اســت:

الــف) نیازهــا و الزامــات موفقیــت در توســعة

گردشــگری کــودک در شــهر یــزد بــا کــدام متغیرهــا قابــل
ســنجش اســت؟

براســاس متغیرهــای شناساییشــده چگونــه اســت (مــدل
ســاختاری از متغیرهــا)؟

ج) جهتگیــری راهکارهــای عملیاتــی بــرای ارتقــای

امکانات و فنّاوریهای موجود

ب) مؤلفههــای اصلــی توســعة گردشــگری شــهری

جایــگاه گردشــگری کــودک مقصــد شــهر یــزد در ذهــن

ایــن گــروه از گردشــگران بــه چــه صــورت بایــد باشــد؟
چارچوب نظری پژوهش

بــا بررســی پیشــینة پژوهــش و مصاحبــه بــا خبــرگان،
مؤلفههــای مؤثــر در توســعة گردشــگری کــودک از

منظــر توســعة اقتصــادی ،زیرســاختی و ظاهــری مقصــد

صــوریِ شــاخصهای استفادهشــده در اجــرای پژوهــش

بــا اســتفاده از روش دلفــی ،بــا صاحبنظرانــی کــه تجربــة
مرتبــط داشــتند ،پژوهشــگران دانشــگاهی و روانشناســان

مصاحبــه شــد و درنهایــت  44مؤلفــه مؤثرتریــن شــاخصها
در ایــن حــوزه انتخــاب شــدند .جــدول  1مؤلفههــای
استخراجشــده بــه همــراه منابــع استفادهشــده در

شناســایی آنهــا را نشــان میدهــد.

رویدادهای اجتماعی با هدف جذب گردشگر

اســتخراج شــد .بهاینمنظــور ،بــرای اطمینــان از روایــی

نماد

منابع

متغیر
اهمیت امنیت اجتماعی کودکان

A1

کریستیدو و همکاران (،)2013
نوردسترام ()2010

روابط اجتماعی و فرهنگ کار گروهی با اهمیتدادن
به نظرهای افراد

A2

دریسکل (،)2017
کریستیدو و همکاران (،)2013
مجتبوی و همکاران ()1393

آگاهیرسانی دربارۀ حقوق کودک و نحوة تعامل
با آنها

A3

دریسکل (،)2017
ریچرز و همکاران ()2019

تبلیغات رسانهای دربارۀ توانمندیهای مقصد در
جذب گردشگران کودک

A4

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

آموزش و تربیت نیروهای انسانی متناسب با نیاز
گردشگران کودک

A5

ریچرز و همکاران ()2019

فرهنگسازی و تقویت نظام خانواده با هدف حفظ
ارزشهای فرهنگی ـ دینی

A6

دریسکل ()2017

ارائة محتوای آموزشی مهارتهای علمی و زندگی

A7

ریچرز و همکاران ()2019

وجود محیطزیست سالم و بهداشتی

B8

دریسکل (،)2017
نوردسترام (،)2010
مجتبوی و همکاران ()1393

گسترش مکانهای تفریحی و فرهنگی (پارک،
کتابخانه ،سینما ،سالنها)

B9

دریسکل (،)2017
ریچرز و همکاران (،)2019
کریستیدو و همکاران ()2013

نصب وسایل بازی استاندارد و دسترسپذیر برای
کودکان

B10

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

تسهیل دسترسی به وسایل حملونقل عمومی

B11

پری و همکاران ()2018

گسترش فنّاوریهای کارآمد برای کمک به والدین
بهمنظور کنترل و یاری کودکان

B12

موال (،)2019
عام و چانگ (،)2019
نوردسترام ()2010

توسعه و نگهداشت ابزارها و امکانات گردشگری
عمومی (نیمکتها ،تابلوها ،وسایل حملونقل عمومی)

B13

دریسکل ()2017

مدیریت ترافیک در منطقة منتخب گردشگری
کودکان

B14

دریسکل (،)2017
نوردسترام ()2010

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

B15

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

برگزاری سفرهای ماجراجویانه و کشفی

C16

پومفرت و وارلی ()2019

برگزاری کارناوال کتابخوانی و قصهگویی
کودکان

C17

پری و همکاران ()2018

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

C18

مجتبوی و همکاران ()1393

برگزاری جشنوارههای علمی ـ پژوهشی
متناسب با نیاز آموزشی کودکان و
توانمندیهای مقصد

C19

کسسی (،)2017
دریسکل ()2017

برگزاری مسابقات جذاب علمی ـ ورزشی

C20

دریسکل ()2017

برگزاری اردوهای پیشاهنگی

C21

جیراسک و همکاران ()2017

برگزاری تورهای ورزشی

C22

گیل آالنا و همکاران (،)2019
دریسکل ()2017

برگزاری جشنها و گردهماییها

C23

سایناقی و همکاران ()2019

برگزاری همایشهای بینالمللی هنری

C24

سایناقی و همکاران (،)2019
دریسکل ()2017

برگزاری جشنوارة تئاتر و فیلم کودک

C25

سایناقی و همکاران ()2019

فالح تفتی و همکاران
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شناسایی و تحلیل مؤلفههای توسعة گردشگری کودک
از منظر ویژگیهای فرهنگی ،زیرساختی و ظاهری مقصد

نماد

منابع

مطالعــة ادبیــات پژوهــش و بررســی ســابقة تحقیق و آشــنایی

زیباسازی محیطی با طراحیهای متناسب با
سالیق کودکان

D26

ریچرز و همکاران (،)2019
دریسکل (،)2017
مجتبوی و همکاران ()1393

انجــام شــده اســت .روش میدانــی بــا هــدف ارزیابــی اهمیــت

افزایش آرامش محیطی با هدف ایجاد امنیت
فکری

D27

کریستیدو و همکاران (،)2013
نوردسترام ()2010

روشنایی مناسب و زیبای محیطی

D28

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

رنگبندی مناسب برای کودکان در محیطهای D29
مربوط به آنها

مجتبوی و همکاران ()1393

نماهایی که جذابیت گرافیکی دارند و
شخصیتهایی که کودکان به آنها عالقهمندند

D30

دریسکل (،)2017
ریچرز و همکاران ()2019

گسترش مهارتهای ارتباطی کودک با محیط
و دیگران

D31

دریسکل (،)2017
کریستیدو و همکاران (،)2013
مجتبوی و همکاران ()1393

ساده و بیآالیشبودن محیط برای کودکان

D32

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

نمونــهای مشــتملبر دوازده نفــر از اســتان یــزد ،کــه

پری و همکاران (،)2018
دریسکل (،)2017
کریستیدو و همکاران (،)2013
نوردسترام (،)2010
مجتبوی و همکاران ()1393

بهصــورت غیرتصادفــی و قضاوتــی ،بــه روش گلولــه برفــی

نمایشگاهها و فروشگاههای تخصصی محصوالت
کودک

E34

سایناقی و همکاران ()2019

آمــده اســت .بــا اجــرای روش دلفــی ،از خبــرگان منتخــب

خلق فضاهای جمعکننده و گردآورنده در محیط

E35

مجتبوی و همکاران ()1393

بهرهگیری از طبیعت و فضاهای سبز در توسعة
محلهای بازی ـ آموزشی

E36

کریستیدو و همکاران (،)2013
نوردسترام ()2010

از ادبیــات پژوهــش کــه بیشــترین تأثیــر را در توســعة

فراهمآوردن شرایط مشارکت و همکاری کودک
در محیط

E37

دریسکل (،)2017
کریستیدو و همکاران (،)2013
مجتبوی و همکاران ()1393

کننــد .بــا میانگینگیــری از نظرهــای پاســخدهندگان،

مهیاکردن فضاهای مناسب برای بروز خالقیت
در کودکان

E38

نوردسترام (،)2010
مجتبوی و همکاران ()1393

امکان آزادی حرکت برای کودک (ارگونومی)

E39

دریسکل (،)2017
مجتبوی و همکاران ()1393

توجه به احساس استقاللطلبی در طراحی سازهها

E40

مجتبوی و همکاران ()1393

محیطهای سرگرمی و تفریح مناسب

E41

ریچرز و همکاران (،)2019
مجتبوی و همکاران()1393

توجه به برقراری و تقویت فعالیتهای گروهی

E42

دریسکل (،)2017
کریستیدو و همکاران ()2013

معماری سازهها با درنظرگرفتن استانداردهای
کودکان

E43

مجتبوی و همکاران ()1393

توسعة فضاهای عمومی متناسب با نیاز کودکان
و خانوادة آنها (مانند معابر ،ساختمانها ،مراکز
مراقبت مادر و کودک)

E44

مجتبوی و همکاران ()1393

سازة
اصلی

متغیر

ویژگیهای بصری و ظاهری

توجه به امنیت جسمانی کودکان در طراحی فضاها E33
و مکانهای رفتوآمد

ویژگیهای فیزیکی  -زیرساختی

روش تحقیق

ایــن پژوهــش بــا هــدف کاربــردی انجــام شــده اســت و
جمـعآوری دادههــا بــه روش توصیفــی و از نــوع پیمایشــی

اســت .در گــردآوری اطالعــات و دادههــا ،از مطالعــات
کتابخان ـهای و میدانــی بــا پرس ـشنامة ســاختاریافته بهــره
گرفتــه شــده اســت .روش کتابخانــهای عمدتــاً بهمنظــور

بــا تجــارب بهدســتآمده در داخــل و خــارج از ایــران
شــاخصهای مؤثــر در گردشــگری و نیازهــای گردشــگران

کــودک ،بنابــر نظــر نمونــة آمــاری منتخــب اجرا شــده اســت.

پیمایــش در دو مرحلــه اجــرا شــده اســت کــه در

مرحلــة اول بــه آرای خبــرگان منتخــب صنعــت گردشــگری

در جایــگاه تصمیمگیرنــدگان ،و صاحبنظــران و مربیــان
تربیتــی و آمــوزش کــودکان در مقــام افــراد آشــنا بــا
نیازهــای کــودکان مراجعــه شــده اســت .بهاینمنظــور،

حداقــل ده ســال ســابقة فعالیــت در حــوزة کاری دارنــد،

انتخــاب شــدند کــه توزیــع آمــاری آنهــا در جــدول 2

خواســته شــد ،از میــان پنجــاه شــاخص استخراجشــده
گردشــگری کــودک دارنــد ،مهمتریــن مــوارد را مشــخص
 44شــاخص مهمتــر در پنــج دســته شناســایی شــدند:

ویژگیهــای اجتماعی ـ فرهنگــی (هفــت شــاخص
فرعــی) ،امکانــات و ف ّنــاوری (هشــت شــاخص فرعــی)،

رویدادهــا (ده شــاخص فرعــی) ،ظاهــری (هفــت شــاخص
فرعــی) و فیزیکی ـ ســاختاری (دوازده شــاخص فرعــی).
جدول  :2توزیع آماری اعضای منتخب پنل با هدف اجرای روش دلفی
ردیف

تخصص و حوزة فعالیت

تعداد منتخب

1

مربیان آموزشی و پرورشی کودکان که شامل
معلمان مراکز پیشدبستانی و مدارس بودند.

 4نفر

2

والدین و اولیای کودکان و دانشآموزان که
همکاری مناسبی با مراکز آموزشی و پرورشی
دارند.

 3نفر

3

صاحبنظران و متولیان حوزۀ گردشگری در
بخش دولتی که تجربه و شناخت مناسبی از
وضعیت گردشگری شهر یزد دارند (سازمان
میراث فرهنگی شهرستان یزد).

 3نفر

4

فعاالن حوزة گردشگری در بخشی خصوصی
که حداقل  10سال در حوزة گردشگری شهر
یزد تجربه دارند.

 2نفر

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
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در مرحلــة دوم اجــرای پژوهــش ،بــرای اطمینانیافتــن تحلیل عاملی اکتشافی
از اعتبــار  44شــاخص
نهایــی بهدســتآمده از مرحلــة ایــن روش بــا هــدف اســتخراج متغیرهــای نامشــهودی
ِ

قبــل ،پرس ـشنامهای بســته بــا طیــف پنجتایــی لیکرتــی اســتفاده میشــود کــه ســازههای مطالعهشــده
طراحــی و اعتبارســنجی شــد .جامعــة آمــاری مراجعهشــده (متغیرهــای پژوهــش) آنهــا را پدیــد میآورنــد .در ایــن

در ایــن مرحلــه ،کلیــة گردشــگران ایرانــی واردشــده بــه روش ،تــاش میشــود براســاس ماتریــس همبســتگی
شــهر یــزد بودنــد کــه حداقــل یــک فرزنــد زیــر هجــده دادههــای پیمایــش ،متغیرهایــی کــه ارتبــاط زیــاد و

ســال داشــتند و در بــازۀ زمانــی تابســتان  1397تــا بهــار معنــادار (بــدون توجــه بــه جهــت ارتبــاط) دارند شناســایی
 1398بــه ایــن شــهر ســفر کردنــد .ازآنجاکــه جامعــة شــوند و آنهــا را در عاملهــای نامشــهود ـ کــه درون
آمــاری نامحــدود بــرآورد شــد ،براســاس جــدول مــورگان ،خــود بیشــترین شــباهت را دارنــد و میانشــان کمتریــن
تعــداد نمونــة مناســب  384نفــر تعییــن شــد کــه بــرای شــباهت اســت ـ دســتهبندی کنــد .هــدف از تحلیــل

اطمینــان درنهایــت  390پرســشنامه توزیــع ،تکمیــل و عاملــی مختصــر و مفیدکــردن اطالعــات بهدســتآمده
تحلیــل شــد.
از تعــداد زیــادی متغیــر مشاهدهشــده و تبدیــل آنهــا
بــرای اطمینانیافتــن از اعتبــار ســؤاالت پرس ـشنامه بــه مجموعــة کوچکتــری از عاملهــا بــا حداقــل
از دو شــاخص روایــی و پایایــی اســتفاده شــده اســت .روایی ازدســتدادن اطالعــات اســت ( .)Hox et al., 2017

صــوری و محتوایــی پرســشنامه بــه علــت اســتخراج

ـان از کفایــت
در اجــرای ایــن روش ،بهمنظــور اطمینـ 

گویههــا از ادبیــات پژوهــش و تأییــد آنهــا براســاس تعــداد نمونــة اخذشــده ،از شــاخص کایزر ـ مایر ـ اولکیــن
آرای خبــرگان (روش دلفــی) تأییــد شــد .همچنیــن ( 4)KMOاســتفاده شــده اســت کــه مقــدار آن در شــرایط

اطمینــان از برقــراری روایــی ســازة پرســشنامهها بــا مطلــوب بایــد بیــش از  0/6باشــد .همچنیــن ،بــرای
اجــرای روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی و اطمینــان از اطمینانیافتــن از معناداربــودن ماتریــس همبســتگی میــان

حــذف شــاخصهای فرعــی (گویههــا) دارای بــار عاملــی متغیرهــای پژوهــش ،از آزمــون بارتلــت 5اســتفاده شــده
کمتــر از  0/4انجــام شــد ( .)Estabrook & Neale, 2013اســت .مقــدار معنــاداری ایــن آزمــون مــاک اطمینــان از

بهمنظــور اطمینــان از پایایــی ابــزار پژوهــش تــاش شــد وجــود همبســتگی قــوی میــان متغیرهــای ســنجش در
کــه ســؤالها بهانــدازة کافــی ســاده و واضــح باشــند و ســطح جامعــه اســت کــه بایــد کمتــر از  0/05باشــد .مقادیر

هــر ســؤال فقــط یــک گویــه را مدنظــر قــرار دهــد .ضریــب بهدســتآمده بــرای ایــن شــاخصها در پژوهــش حاضــر
آلفــای کرونبــاخ بــرای کل پرسـشنامه و هریــک از عوامــل در جــدول  3ارائــه شــدهاند کــه نشــاندهندة کیفیــت
اصلــی بهصــورت مجــزا محاســبه شــد کــه در همــة مــوارد مناســب دادههــا بهمنظــور اجــرای تحلیــل عاملــی اســت.
مقــدار آن بیــش از  0/7بــود .بنابرایــن ،پرســشنامه از
پایایــی مقبولــی برخــوردار اســت.

تحلیل دادهها

دادههــا در ایــن پژوهــش بــا دو روش تحلیــل عاملــی

اکتشــافی و تأییــدی تحلیــل شــده اســت .در اجــرای

تحلیــل دادههــا ،از نرمافزارهــای اسپــیاساس 24و
آمــوس 24کمــک گرفتــه شــده اســت.

جدول  :3مقدار شاخص  KMOو نتیجة آزمون بارتلت
877/0

معیار KMO

6007 /245

کای دو تقریبی

946

درجة آزادی

0 /00

مقدار معناداری

آزمون بارتلت

4. Kaiser-Meyer-Olkin
5. Bartlett’s Test

فالح تفتی و همکاران

براســاس نتایــج تحلیــل عاملــی اکتشــافی ،ن ُــه عامــل

شناسایی و تحلیل مؤلفههای توسعة گردشگری کودک
از منظر ویژگیهای فرهنگی ،زیرساختی و ظاهری مقصد

105

جدول  :4متغیرهای مشهود و نامشهود استخراجشده
به همراه شاخصهای آماری تحلیل عاملی اکتشافی

مقادیــر ویــژة باالتــر از یــک داشــتند و روی هــم

ویژگیهای بصری و ظاهری

بــرای اســتخراج پنــج عامــل ادامــه داده شــد .بــرای

از  44شــاخصی کــه در مرحلــة اول شناســایی شــدند،

در تحلیــل عاملــی فقــط  27شــاخص بــار عاملــی

بــاالی  0/4را داشــتند کــه در جــدول  4نشــان داده

متغیرهــای مربــوط بــه هــر عامــل و نیــز بهمنظــور
وریماکــس  7اســتفاده شــد.

A4

تبلیغات رسانهای درخصوص توانمندیهای مقصد
در جذب گردشگران کودک

0/47

A6

فرهنگسازی و تقویت نظام خانواده با هدف حفظ
ارزشهای فرهنگی ـ دینی

0/46

B8

وجود محیطزیست سالم و بهداشتی

0/97

B9

گسترش مکانهای تفریحی و فرهنگی
)پارک ،کتابخانه ،سینما ،سالنها(

0/52

B11

تسهیل دسترسی به وسایل حملونقل عمومی

0/49

B15

گسترش ابزارها و وسایلی که کودکان استفاده میکنند
)با توجه به قد کودکان(

0/52

 B10نصب وسایل بازی استاندارد و دسترسپذیر برای کودکان 0/49

ویژگیهای فیزیکی ـ زیرساختی

C22

برگزاری تورهای ورزشی

0/49

C20

برگزاری مسابقات جذاب علمی ـ ورزشی

0/49

E33

توجه به امنیت جسمانی کودکان در طراحی فضاها و
مکانهای رفتوآمد

0/82

E39

امکان آزادی حرکت برای کودک (ارگونومی)

0/51

E40

توجه به احساس استقاللطلبی در طراحی سازهها

0/52

E42

توجه به برقراری و تقویت فعالیتهای گروهی

0/51

5/110

C19

برگزاری جشنوارههای علمی ،پژوهشی متناسب با نیاز
آموزشی کودکان و متناسب با توانمندیهای مقصد

0/50

4/535

C24

برگزاری همایشهای بینالمللی هنری

0/50
0/728

C16

برگزاری سفرهای ماجراجویانه و کشفی

0/83

0/704

B12

گسترش ف ّناوریهای کارآمد برای کمک به والدین برای
کنترل و یاری کودکان

0/48

52/928
7/348

6. Maximum Liklihood
7. Varimax

 A3آگاهیرسانی درخصوص حقوق کودک و نحوة تعامل با آنها 0/52

45/580
8/279

رویدادهای اجتماعی با هدف جذب گردشگر

تفســیرپذیرکردن عاملهــا ،چرخــش عاملــی بــه شــیوة

A7

ارائة محتوای آموزشی مهارتهای علمی و زندگی

0/52

6/796

مناســبی بــرای آنهــا انتخــاب شــد .بــرای شناســایی

 A5آموزش و تربیت نیروهای انسانی متناسب با نیاز گردشگران کودک 0/54

0/799

میــزان همبســتگی هریــک از شــاخصها ،عناویــن

A1

اهمیت امنیت اجتماعی کودکان

0/98

37/302
11/009

عامــل کــه بــر روی آن بــار شــدهاند و بــا توجــه بــه

امکانات و فنّاوریهای موجود

شــده اســت .بــا درنظرگرفتــن محتــوای متغیرهــای هــر

D28

روشنایی مناسب و زیبای محیطی

0/49

7/228

عامــل داشــت و بــر روی عاملهــای دیگــر بــار نداشــت.

D32

ساده و بیآالیشبودن محیط برای کودکان

0/52

0/847

انتخــاب شــد کــه بــار عاملــی باالیــی بــر روی یــک

D31

گسترش مهارتهای ارتباطی کودک با محیط و دیگران

0/52

26/292
11/709

کــدام عامــل نشســته اســت فقــط شــاخصهایی

ویژگیهای اجتماعی  -فرهنگی

تعییــن اینکــه هــر متغیــر (شــاخص فرعــی) بــر روی

D27

افزایش آرامش محیطی با هدف ایجاد امنیت فکری

0/53

9/001

پژوهــش را شــکل میدهنــد ،عمــل پــردازش فقــط

 D30نماهایدارایجذابیتگرافیکیوشخصیتهایموردعالقةکودکان 0/54
0/862

در مرحلــة بعــد ،بــرای اســتخراج عاملهایــی
کــه معنادارنــد و احتمــا الً زیربنــای مؤلفههــای اصلــی

 D26زیباسازی محیطی با طراحیهای متناسب با سالیق کودکان 0/95

14/583
14/583

اســت.

نام شاخص

عاملهــا از روش حداکثــر تشــابه  6اســتفاده شــده

مقدار ویژه

واریانــس را تبییــن میکنــد .بــرای تعییــن تعــداد

بارهای عاملی

بقیــة عاملهــا چشــمگیرتر اســت و 14/583درصــد

KMO:0/877 BTS:6007/245 DF:946 SIG:0/000

مقدار آلفا

تبییــن میکنــد ،امــا ســهم عامــل اول در قیــاس بــا

نام متغیر

گزارهها

واریانس تجمعی
درصد واریانس

 52/928درصــد از واریانــس کل پرســشنامه را

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
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بررســی گویههــای مربــوط بــه عامــل اول (ســؤاالت ارتبــاط میــان متغیرهــای مشــهود و نامشــهود طراحــی
پرســشنامه) نشــان داد کــه ایــن متغیرهــا بــه موضــوع شــد ،ســپس بــا اجــرای ایــن مــدل ،معنــاداری روابــط
ویژگیهــای زیباســازی نماهــا و عناصــر شــهری اشــاره میــان آنهــا بررســی شــد (هومــن.)1384 ،

دارد کــه ویژگیهایــی ماننــد طرحهــای بصــری،

نتایــج مــدل ســاختاری نهایــی از مؤلفههــای مؤثــر

رنگهــا و نورپــردازی را نشــان میدهــد؛ ازایــنرو در توســعة گردشــگری کــودک ،کــه براســاس نتایــج

ایــن عامــل ویژگیهــای بصــری و ظاهــری نامگــذاری تحلیــل عاملــی اکتشــافی اجــرا شــده اســت ،در شــکل 2
شــد .متغیرهــای مربــوط بــه عامــل دوم بــه آموزشهــا ،بهصــورت استانداردشــده نشــان داده شــده اســت.

مهارتهــا ،روابــط اجتماعــی و فرهنــگ کار گروهــی،

تبلیغــات و آگاهیرســانی اشــاره دارد؛ ازایــنرو ایــن

عامــل ویژگیهــای اجتماعــی و فرهنگــی مقصــد در

پذیــرش گردشــگری کــودک نامگــذاری شــد .گویههــای

شکل  :1مدل ساختاری عوامل مؤثر در توسعة گردشگری
کودک بهمنظور اجرای روش تحلیل عاملی تأییدی

عامــل ســوم بــه ابزارهــا ،وســایل بــازی و خدماتــی و

همچنیــن ف ّنــاوری الزم بــرای توســعة گردشــگری کــودک

میپــردازد؛ ازایــنرو ایــن عامــل امکانــات و فناوریهــای
موجــود نامگــذاری شــد .متغیرهــای عامــل چهــارم بــه

درنظرگرفتــن و برپایــی رویدادهــا و جشــنوارههایی اشــاره
دارد کــه بــه جــذب گردشــگران کــودک و خانوادههــای
آنهــا منجــر میشــود .ازآنجاکــه چنیــن رویدادهایــی

زمینهســاز افزایــش تقاضــای ایــن نــوع گردشــگری

اســت ،ایــن عامــل رویدادهــای اجتماعــی بــا هــدف جــذب در ایــن مــدل ،بیضیهــا متغیرهــای مکنــون یــا
گردشــگر نامگــذاری شــد .درنهایــت بررســی متغیرهــای عاملهــا هســتند و مســتطیلها ســؤاالت پرســشنامه
مربــوط بــه عامــل پنجــم نشــان میدهــد کــه فضاهــا و یــا گویههــای تحقیــق را نشــان میدهنــد .پیکانهــای
محیطهایــی کــه بــا ویژگیهــا و توانمندیهــای کــودکان یکســویه از بیضیهــا بــه مســتطیلها نشــان میدهــد

متناســب اســت ،امنیــت آنــان را در اســتفاده از ســازههای کــه گویههــا روی کــدام عامــل بــار میگیرنــد و ارزشهــای
عمرانــی و فیزیکــی مدنظــر قــرار میدهــد؛ ازای ـنرو ایــن نوشتهشــده روی پیکانهــا بــار عاملــی هــر گویــه را

عامــل ویژگیهــای فیزیکــی و ســاختاری نامگــذاری شــد .نشــان میدهــد .هرچــه مقــدار بــار عاملــی نزدیــک بــه 1

باشــد ،نشــاندهندة اهمیــت آن گویــه در تبییــن متغیــر

تحلیل عاملی تأییدی
ایــن روش ،در قالــب مدلســازی معــادالت ســاختاری نامشــهود مرتبــط بــا آن اســت .همچنیــن پیکانهــای
انجــام میشــود .هــدف از مدلســازی معــادالت دوســویه میــان متغیرهــای نامشــهود کوواریانــس میــان
آنهــا را نشــان میدهــد کــه هرچــه مقــدار آن بــه صفــر

ســاختاری ،آزمــون فرضیههــا بــرای اطمینــان از معنــاداریِ
الــف) بارهــای عاملــی ســازهها و ب) کمتریــن شــباهت نزدیکتــر باشــد ،نشــاندهندة تمایــز میــان عاملهــا
میــان متغیرهــای نامشــهود (عاملهــای استخراجشــده) و ارتبــاط کمتــر میــان آنهاســت .هرچــه تشــابه میــان
بهکارگرفتــه میشــود .نخســت مــدل ســاختاری براســاس عاملهــا کمتــر باشــد ،از نظــر متمایزبــودن عاملهــا
و توجــه بــه ابعــاد متفــاوت موضــوع پژوهــش (توســعة
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شناسایی و تحلیل مؤلفههای توسعة گردشگری کودک
از منظر ویژگیهای فرهنگی ،زیرساختی و ظاهری مقصد

گردشــگری کــودک) مطلوبتــر اســت ( Estabrook andکــه کمتــر از ( 0/08حداکثــر میانگیــن مطلــوب) اســت.
ازای ـنرو مــدل ســاختاری طراحیشــده تأییــد شــد .ســایر

.)Neale, 2013

بــرای ارزیابــی برازندگــی مدلهــای ســاختاری ،از شــاخصها میــزان مقبولــی دارنــد کــه مناســببودن

آزمــون مجــذور کای اســتفاده شــده اســت کــه مقــدار آن مــدل را تأییــد میکننــد.
وابســته بــه حجــم نمونــه اســت (حنف ـیزاده و همــکاران،

 .)1390شــاخصهای دیگــری نیــز بــرای ارزیابــی
مدلهــای ســاختاری اســتفاده میشــود کــه اگرچــه

مبتنیبــر مقــدار مجــذور کای هســتند ،امــا اثــر حجــم
نمونــه در آنهــا تعدیــل شــده اســت .بــا توجــه بــه نتایــج

نتیجهگیری

یافتههــای ایــن پژوهــش کــه بــا هــدف شــناخت و درک

نیازهــا و انتظــارات کــودکان از تجربــة ســفری لذتبخــش
ارائــه شــده اســت میــان ایــن نیازهــا و ویژگیهــای

فرهنگی ـ اجتماعــی ،و زیرســاختی و فیزیکــی محیــط

بهدســتآمده (جــدول  )5میتــوان گفــت مــدل توســعة
مقصــد ارتبــاط تنگاتنگــی را نشــان میدهــد .ازآنجاکــه
گردشــگری کــودک بــرازش مناســبی دارد و ســازهها و
نیازهــای ایــن گــروه غالبـاً مشــابه اســت و پویایــی چندانــی
گویههــای مرتبــط بــا آنهــا معنادارنــد .جــدول  5نشــان
نشــان نمیدهــد ،انتظــار مــیرود بــا ســرمایهگذاری
میدهــد کــه تمامــی مشــخصههای برازندگــی در ســطح
و تصمیمگیریهــای مناســب در بخــش دولتــی و
پذیرفتنــی هســتند و دادههــای ایــن تحقیــق بــا ســاختار
خصوصــی ،توســعة آن شــتاب یابــد .بررســی دســتاوردهای
عاملــی ایــن مقیــاس بــرازش مناســبی دارد و گویههــای
پژوهشهــای پیشــین نشــان میدهــد کــه اکثــر مطالعــات
ایــن مقیــاس بــا ســازة زیربنایــی همســویند.
بــر شــناخت شــاخصهای شــهر دوســتدار کــودک متمرکــز
جدول  :5شاخصهای برازش مدل ساختاری گردشگری کودک
در روش تحلیل عاملی تأییدی

اســت و تاکنــون کمتــر بــه بررســی مؤلفههــای مؤثــر در
توســعة گردشــگری کــودک پرداختــه شــده اســت.
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>3
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طراحــی دقیــق فضاهــای گردشــگری شــهری

متناســب بــا نیازهــای حــال و آینــدة کــودکان ،در ابعــاد
متفــاوت ،در ایــن پژوهــش مدنظــر قــرار گرفتــه اســت.
تحلیــل دادههــای پیمایــش آمــاری مشــخص کــرد کــه

پنــج مؤلفــه اصلیتریــن ویژگیهــای مؤثــر در توســعة

در توضیــح جــدول  ،5بــا توجــه بــه اینکــه مهمتریــن آمــارة گردشــگری کــودک را نشــان میدهــد کــه غالبــاً
بـ ْ
ـرازش آمــارة مجــذور خــی اســت ،میــزان تفــاوت ماتریس بــر ارتقــای توانمندیهــای مقصــد تأکیــد دارد .ایــن

مشاهدهشــده و برآوردشــده را اندازهگیــری میکنــد .ایــن مؤلفههــا بهترتیــب اهمیــت عبارتانــد از ویژگیهــای
آمــاره بــه حجــم نمونــه بســیار حســاس اســت؛ بنابرایــن بصــری و ظاهــری اماکــن مقصــد ،شــاخصهای

مقــدار آن بــر درجــة آزادی تقســیم میشــود .بــرای اجتماعی ـ فرهنگــی ،امکانــات ف ّنــاوری ،رویدادهــای
عالیبــودن نتیجــه بایــد مقــدار آن کمتــر از  3باشــد .اجتماعــی ،و زیرســاختها و امکانــات فیزیکــی .در ادامــه
همانگونــه کــه در جــدول  5مشــاهده میشــود ،ایــن نتایــج اصلــی پژوهــش بــه تفکیــک بررســی شــده اســت.
مقــدار  1/020اســت .دیگــر شــاخص بااهمیــت ،نیکویــی
در تحلیــل شــاخصهای استخراجشــده ،متغیــر

بــرازش ( )GFIاســت کــه نشــاندهندة بــرازش مقبــول و ویژگیهــای بصــری و ظاهــری بــا ضریــب تأثیرگــذاری
مطلــوب مــدل اســت .مقــدار ریشــة میانگیــن مربــع خطای  14/583مهمتریــن و تأثیرگذارتریــن عامــل در توســعة
بــرآورد ( )RMSEAبرابــر بــا  0/007بهدســت آمــده اســت
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گردشــگری بــرای کــودک اســت .بهعبارتدیگــر ،یکــی از کــودک در محیطهــای متفــاوت آرامــش کــودک را

مهمتریــن ارکان توســعة ایــن نــوع گردشــگری توجــه بــه افزایــش میدهــد و زمینــة ســرگرمی و آمــوزش وی را

احســاس زیباییشــناختی و تهییج حس بصــری در کودکان فراهــم میکنــد .ریچــرز و همــکاران ( )2019در مطالعــة

اســت .ازآنجاکــه گردشــگری فراینــد اجتماعی ـ محیطــی خــود بــه ایــن موضــوع اشــاره کردهانــد .در اینخصــوص
اســت و گردشــگران دائمــاً بــا ســایر عناصــر انســانی و بهمنظــور حفــظ و ارتقــای امنیــت اجتماعــی کــودکان

غیرانســانی مواجهانــد ،توجــه بــه محیــط و جذابیتهــای و خانوادههــا میتــوان بــه آمــوزش و اطالعرســانی بــه
آن موجــب میشــود کــه حــس تعلــق فــرد بــه پیرامــون جامعــة میزبــان اقــدام کــرد .بهرهگیــری از متخصصانــی

خــود افزایــش یابــد و محصــول نهایــی گردشــگری کــه کــه دانــش مرتبــط بــا آموزشوپــرورش کــودکان را دارنــد
دریافــت ذهنــی و تجربــه اســت حاصــل شــود .بررســی ممکــن اســت در سرعتبخشــیدن بــه دســتیابی بــه ایــن

پیشــینة پژوهــش نشــان میدهــد در پژوهشهــای هــدف یاریبخــش باشــد؛ هرچنــد درنظرگرفتــن ایــن

متعــددی ماننــد مطالعــات ریچــرز و همــکاران ( ،)2019راهکارهــا بهتنهایــی کافــی نیســت و نیازمنــد آمــوزش و

پــری و همــکاران ( ،)2018دریســکل ( ،)2017کریســتیدو آگاهیرســانی بــه عمــوم درخصــوص آشــنایی بــا حقــوق

و همــکاران ( ،)2013نوردســترام ( )2010و مجتبــوی و کــودک و نحــوة تعامــل بــا آنهاســت .هرچــه توفیــق در

همــکاران ( )1393بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت؛ ایــن امــر بیشــتر باشــد ،شــتاب تقویــت تعامــات میــان
ازایــنرو پیشــنهاد میشــود متولیــان حــوزة گردشــگری ،جامعــه و گردشــگر کــودک و احســاس درک مشــترک
شــامل ســازمانهای مســئول ،شــهرداریها و بخــش در آنهــا افــزوده میشــود .بنابرایــن ،نیازمنــد همــکاری

خصوصــی ،شــاخصهای زیباســازی شــهر و ســازهها ،میــان گروههــای متعــدد درگیــر در امــر آموزشوپــروش
روشــنایی و بهرهگیــری از جذابیتهــای بصــری ماننــد کــودکان اســت تــا بــه همــة ابعــاد نیازهــای روانشــناختی

اســتفاده از شــخصیتهای محبــوب گردشــگران کــودک و جســمانی کــودک در روابــط اجتماعــی توجــه شــود.
را بهمنزلــة عنصــری مهــم در طراحیهــا مدنظــر قــرار

امکانــات و فناوریهــای موجــود ســومین عامــل

دهنــد .البتــه کارکــرد ایــن راهــکار هنگامــی اســت کــه استخراجشــده در ایــن پژوهــش اســت کــه ضریــب تأثیــر

توجــه بــه اصالــت فرهنگــی جامعــة هــدف و آرامــش آن برابــر بــا  11/009اســت .هــر جامعــهای نیازمنــد

محیطــی الزم بــرای گردشــگر محفــوظ بمانــد.

امکانــات مناســب بــرای تأمیــن نیازهــای خــود بهمنظــور

مؤلفــة تأثیرگــذار بعــدی در توانمندســازی مقصــد ،افزایــش ســطح رفــاه اســت کــه طیــف وســیعی از ابزارهــای

توجــه بــه ویژگیهــای اجتماعی ـ فرهنگــی بــا ضریــب ســختافزاری و نرمافــزاری ماننــد دسترســی بــه محیــط

تأثیرگــذاری  11/709اســت .حضــور گردشــگران کــودک ســالم و بهداشــتی ،وســایل حملونقــل عمومــی و
معمــوالً در کنــار خانوادههــا و اجتمــاع ســایر گردشــگران ف ّناوریهــای روزآمــد را دربــر میگیــرد .ایــن موضــوع
و جامعــة میزبــان رخ میدهــد و بیــش از آنکــه کــودک درمــورد کــودکان اهمیــت بیشــتری مییابــد؛ زیــرا بــه

بــا جاذبههــای گردشــگری تحریــک شــود ،وجــود علــت تــوان جســمی و محدودتــر آنــان نقــش ابزارهــا

جامعــهای همــدل و همــرا ْه تفکــرات و برداشــتهای و ف ّناوریهــا در هدایــت اســتعدادها و بالفعلســازی
ذهنــی وی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد؛ ازایــنرو مهارتهــای آنهــا بیشــتر اســت .یکــی از راهکارهــای
توجــه بــه شــاخصهای اجتماعــی ماننــد احســاس توســعة چنیــن ابزارهایــی توجــه بــه ارگونومــی و ســاختار

امنیــت روانــی ،درکشــدن شــرایط کــودکان و وجــود فیزیولوژیــک جســمانی کــودک اســت و متناسبســازی
متخصــص بــرای یــاریدادن بــه ابزارهــا و وســایل بهنحویکــه آنهــا بهســهولت قــادر
افــراد آموزشدیــدة
ِ
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شناسایی و تحلیل مؤلفههای توسعة گردشگری کودک
از منظر ویژگیهای فرهنگی ،زیرساختی و ظاهری مقصد

بــه انجــام فعالیتهــا باشــند .همیــن موضــوع در مطالعــات ویژگیهــای فیزیکــی و زیرســاختی معرفــی شــده اســت
مــوال ( ،)2019عــام و چانــگ ( )2019و پــری و همــکاران کــه در پژوهشهــای پــری و همــکاران ( ،)2018دریســکل

( )2018مدنظــر قــرار گرفتــه اســت؛ بهنحویکــه چنیــن ( ،)2017و کریســتیدو و همــکاران ( )2013بهخوبــی بــه آن
اقداماتــی را شــرط الزم توســعة مشــارکت و درگیرکــردن اشــاره شــده اســت .بــه بــاور ایــن پژوهشــگران ،نیازهــای

کــودکان در انجــام فعالیتهــا و البتــه یادگیــری میداننــد .کــودک متأثــر از آموزههــای محیــط اجتماعــی و فیزیکــی
ازجملــه کارهایــی کــه بــرای اســتقالل کــودکان ،شــکل میگیــرد و ممکــن اســت بــه طراحــی متناســب

آشــنایی ،همــکاری و دوســتی بــا همساالنشــان میتــوان ســازهها در هدایــت اســتعدادها و توانمندیهــای آنهــا،

درنظــر گرفــت ،برنامهریــزی بــرای برگــزاری همایشهــا ،بــا توجــه بــه ویژگیهــای فرهنگــی و محیــط کالن ،توجــه

جشــنوارههای علمــی ،تورهــای ورزشــی و مســابقات شــود .کــودکان اغلــب ،بــه علــت درک محــدود و مقطعــی
مخصــوص کــودکان اســت .ایــن اقدامهــا کــه درحقیقــت و گــذرا از آینــده ،رفــاه و تفریــح و لــذت گــذرا را بیشــتر

رویدادهایــی بــا هــدف آمــوزش و ســرگرمی کــودکان درک میکننــد ،امــا درصورتیکــه طراحــی و پیادهســازی

اســت ،عالوهبــر تأمیــن نیازهــای خــاص آنهــا و ســازهها ،عالوهبــر تأمیــن ایــن نیــاز کــودکان ،دانســته یــا
اولیایشــان ،ممکــن اســت درحکــم ابــزاری بــرای معرفــی نادانســته آنهــا را در شــرایط تفکــر و یادگیــری ذهنــی و

گســتردهتر مقصــد گردشــگری بــه دیگــران قــرار گیــرد .جســمی قــرار دهــد ،میتــوان از پــرورش نســل توانمنــد

معرفــی ایــن رویدادهــا در رســانهها و نقــل سینهبهســینة بــا اســتعدادهای شکوفاشــده اطمینــان بیشــتری داشــت.
شــرکتکنندگان کــه ســفیران معرفــی مقصــد پــس از توســعة شــهربازیها و پارکهــای موضوعــی ،فضاهــای

بازگشــت بــه محــل زندگــی خــود هســتند ،در افزایــش تفریــح همــراه بــا تعامــل اجتماعــی ،درنظرگرفتــن
تقاضــای گردشــگری مقصــد و در پــی آن دســتیابی اســتانداردهای کــودکان در طراحــی ســازهها و خلــق

بــه مواهــب اقتصــادی و اجتماعــی تأثیــر بســزایی دارد .محیــط امــن و دســترسپذیر بــرای آنهــا از مهمتریــن
بنابــر یافتههــای پژوهــش ،اهمیــت برپایــی رویدادهــای فرصتهــا در دســتیابی بــه ایــن هــدف اســت.

اجتماعــی در مقصــد در رتبــة چهــارم قــرار میگیــرد و در

در ایــن پژوهــش ،مؤلفههــای مؤثــر در توســعة

مطالعــات پومفــرت و وارلــی ( )2019و کسســی ( )2017نیز گردشــگری کــودک در مقصــد شــهر یــزد براســاس

بــه اهمیــت آن اشــاره شــده اســت .بــه بــاور آنهــا ،یکــی ســطح خواســتهها و نیازهــای آموزشــی و پرورشــی اولیــا
از محورهــای جــذب گردشــگران بــه مقاصــد برگــزاری و مربیــان آنهــا اســتخراج شــد .در اجــرای پژوهــش،

منظــم چنیــن رویدادهایــی در زمینههــای متفــاوت اســت اصــول روش تحقیــق و تحلیلهــای آمــاری بهدقــت
کــه انتظــار مـیرود درنظرگرفتــن نقــش محــوری کــودکان رعایــت شــده اســت و نتایــج بــه ســایر مقاصــد مســتعد
در ایــن رویدادهــا نیــز توســعة گردشــگری ایــن گــروه از گردشــگری کــودک تعمیمپذیــر اســت .امــا بــه علــت
جامعــه را شــتاب بخشــد.

محدودیتهایــی ماننــد تفاوتهــای فرهنگــی جوامــع،

درنهایــت ،آخریــن مؤلفــة شناساییشــده در ایــن رویکردهــا و اهــداف متغیــر در تربیــت نس ـلهای آینــده و

پژوهــش توجــه بــه اســتانداردهای طراحــی در ســاخت ســایر شــاخصهای محیــط کالن ماننــد شــرایط اقتصــادی
ســازهها و عمــران محیــط فیزیکــی اســت .بــه علــت و قانونــی متفــاوت الزم اســت بــه شــاخصهای دیگــری

نیازهــای متفــاوت کــودکان ،بایــد بــا درنظرگرفتــن نیــز در شــناخت توانمنــدی گردشــگری کــودک در مقاصــد

توانمندیهــا و فرصتهــای رشــد آنهــا در توســعة شــهر توجــه شــود .همچنیــن ،بــا درنظرگرفتــن ویژگیهــای

برنامهریــزی عمرانــی صــورت گیــرد .ایــن مؤلفــه بــا عنــوان متفــاوت جســمانی کــودکان ،نیازهــای گوناگــون آنهــا
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براســاس گروههــای متفــاوت ســنی ،و حتــی افــراد دارای
معلولیــت ،پیشــنهاد میشــود در پژوهشهــای آتــی بــه

ویژگیهــای روانشــناختی و فیزیولوژیــک کــودکان در

سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 1399

شــهری بــرای کــودکان ،نمونــة مــوردی :محلــة نظامیــة
تهــران» .معمــاری و شهرســازی آرمانشــهر ،ســال
ششــم ،شــمارة  ،11ص .249-239

متناسبســازی امکانــات گردشــگری بــا شــرایط آنهــا کیانــی ســلمی ،صدیقــه و نظــری ،نجمــه (« .)1396گردشــگری

بهصــورت مــوردی پرداختــه شــود.
منابع

بهارونــد ،شــکوفه (« .)1393بررســی و بازبینــی مفهــوم شــهر
دوســتدار کــودک از مشارکتســازی کــودکان تــا
اســتانداردهای طراحــی؛ بــا ارائــة راهکارهــای اجرایــی و
راهبــردی» .مدیریــت شــهری ،ســال ســیزدهم ،شــمارة
 ،34ص .322-297
بهــاری میمنــدی ،ســید امیرعبــاس ،دریابــاری ،ســید
جمالالدیــن ،بخشــنده نصــرت ،عبــاس و نجفــی ،عبــاس
(« .)1397نقــش گردشــگری در توســعة پایــدار رامســر».
فصلنامــة علمــی و پژوهشــی نگرشهــای نــو در جغرافیــای
انســانی .ســال دهــم ،شــمارة  ،2ص .157-147
حنفــیزاده ،پیــام ،رحمانــی ،آرزو و خدمتگــزار ،حمیدرضــا
( .)1390روشهــای تحقیــق ســاختارهای چندبعــدی،
تهــران :انتشــارات ترمــه.
خادمــی گراشــی ،مهــدی و نــوروزی ،مهنــاز (« .)1396تأثیــر
محتــوای احساســی پیامهــای تبلیغاتــی بــر نیــات خریــد
کــودک» .فصلنامــة چشــمانداز مدیریــت بازرگانــی ،دورة
شــانزدهم ،شــمارۀ  3پیاپــی  ،31ص .118-103
شــفیعپور یوردشــاهی ،پریــا ،کیانــی ،مصطفــی و طباطبائیــان،
مریــم (« .)1397نقــش طراحــی فضــای بــازی در پــرورش
خالقیــت کــودکان» .معمــاری و شهرســازی آرمانشــهر،
ســال یازدهــم ،شــمارة  ،23ص .63-53
صادقلــو ،طاهــره و ذاکــری ،صدیقــه (« .)1397ارزیابــی و
اولویتبنــدی جاذبههــای گردشــگری بــا هــدف توســعة
گردشــگری (منطقــه موردمطالعــه :شــهر مشــهد)» .فضــای
گردشــگری ،ســال هفتــم ،شــمارة  ،26ص .70-59
کاشــانی جــو ،خشــایار ،هرزنــدی ،ســارا و فتــح العلومــی ،ایلنــاز
(« .)1392بررســی معیارهــای طراحــی مطلــوب فضــای

ط زیســت و توســعة
کــودک و نقــش آن در حفاظت از محی 

گردشــگری پایــدار» .چهارمیــن کنفرانــس بینالمللــی
برنامهریــزی و مدیریــت محیطزیســت .تهــران 2 ،و 3
خردادمــاه .1396
مجتبــوی ،ســیدهمریم ،ولــیداد ،محمدتقــی و شهســواری،
ناهیــد (« .)1393بررســی عوامــل مؤثــر بــر ایجــاد خالقیت
در فضاهــای مرتبــط بــا کــودک» .همایــش ملــی معمــاری،
شهرســازی و توســعه پایــدار بــا محوریــت خوانــش هویــت
ایرانــی ـ اســامی؛ نهمیــن ســمپوزیوم پیشــرفتهای
علــوم و ف ّنــاوری ،مشــهد 29 ،آبانمــاه .1393
محمــودی میمنــد ،محمــد و مقدمــی ،امیــر ( .)1391مدیریــت
نویــن توریســم جهانــی (شــناخت مفاهیــم ،اصــول و
بازاریابــی توریســم) .تهــران :انتشــارات مهکامــه.
مختــاری ملکآبــادی ،رضــا ،بهشــتینژاد ،فاطمــه (.)1394
«تحلیــل میــزان تطابــق شــهر اصفهــان بــا شــاخصهای
گردشــگری دوســتدار کــودک بــا تأکیــد بــر شــهر رویاهای
اصفهــان» .کنفرانــس بینالمللــی پژوهشهــای نویــن در
عمــران ،معمــاری و شهرســازی ،تهــران 5 ،آذرمــاه .1394
هومــن ،حیدرعلــی ( .)1384مدلســازی معــادالت ســاختاری.
تهــران :انتشــارات ســمت.
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