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Abstract 
The strategy of resistance economy is a rational and jihad-oriented 
measure to reduce economic pressures at a critical juncture, which 
emphasizes the need to develop diverse economic sectors and overcome 
the crisis and, ultimately, achieving economic development is its main 
goal. The tourism industry is considered one of the pillars of economic 
development in the postmodern era, which has an influential role in the 
economic development of societies and is one of the essential 
components of the resistance economy. This article aims to investigate 
the influential factors in the development of historical tourism in times 
of crisis in Tehran with a resistance economy approach. The method 
used in this research is the descriptive-analytical method; The study's 
statistical population includes all tourists in different areas of Tehran 
during the current crisis. The sample size was determined based on the 
Morgan table, equal to 384 people. Data collection tools include a 59-
item researcher-made questionnaire. The collected data were analyzed 
using the Friedman and SPSS software and structural equation path 
analysis in AMOS software.  
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Materials and Methods 
Undoubtedly, one of the most important stages of conducting research 
is the data description and statistical data analysis. The data description 
section described the research variables by frequency distribution and 
descriptive statistics, and the research hypotheses were examined in the 
data analysis section. Before testing the hypotheses, the one-sample 
Kolmogorov-Smirnov test checked the normality _having a normal 
distribution_ of the studied variables. Friedman's test was used in the 
software to analyze the data, and structural equation modeling analysis 
was used in the software. The sample size was determined based on 
Morgan's table, so the sample size equals 384 people. In addition to 
using the form, questionnaires are the central part of collecting 
information in this research. These questionnaires have 59 questions 
with 5 options based on the Likert scale. 

Discussion and results 
According to the mentioned cases, in this research, the influential 
factors in the development of historical tourism during the crisis in 
Tehran have been investigated with the approach of resistance 
economy. In this regard, indicators such as economic, social-cultural, 
infrastructure-structural, and environmental indicators It is considered 
that they have been described in the research method section. 

Conclusions 
Based on the data collected from the questionnaire and the analysis 
based on structural equations, it was observed that 4 socio-cultural, 
economic, infrastructural-structural, and environmental indicators 
have been influential on the development of historical tourism in the 
city of Tehran in such a way that the coefficient of the economic index 
on the development of historical tourism is equal to 0.27, the influence 
coefficient of the socio-cultural index on the development of historical 
tourism is equal to 0.19, the influence coefficient of the infrastructure-
structural index on the development of historical tourism is equal to 
0.24, and the influence coefficient of the environmental index (P) on 
the development of historical tourism is equal to with 0.22 and 
considering that the significance level value is less than the error rate 
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of 0.05. The critical value (CR) is more than the acceptable range, i.e., 
1.96. 

Keywords: Development, historical tourism, resistance economy. 
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 دوران در تاریخی گردشگري توسعه در مؤثر عوامل تحلیل
 مقاومتی اقتصاد رویکرد با تهران در بحران

 ایران تهران، ،و فرهنگدانشگاه علم  گردشگري، دکتري دانشجوي  الهه محمدزاده لطفی 
  

 دانشجوي دکتري گردشگري، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران ی انیطاهره آشت 
  

 دانشجوي دکتري گردشگري، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران  آباديفاطمه ایزدي یزدان

 چکیده
 قطعم یک در اقتصادي فشارهاي کاهش جهت محور جهاد و عقلایی تدبیري مقاومتی، اقتصاد استراتژي

 دستیابی ،تینهادر و بحران از عبور و داشته تأکید اقتصادي متنوع هايبخش توسعه لزوم بر که باشدمی حساس
 در ياقتصاد توسعه ارکان از یکیعنوان به گردشگري صنعت. است آن هدف تریناصلی اقتصادي توسعه به

 نیترمهم از یکی و دارد جوامع اقتصادي توسعه فرآیند در مؤثري نقش که گرددمی محسوب پسامدرن عصر
در  اریخیت گردشگري توسعه در مؤثر عوامل بررسی حاضر مقاله هدف. باشدمی مقاومتی اقتصاد هايمؤلفه

 -توصیفی روش تحقیق، این درمورداستفاده  روش. باشدمی مقاومتی اقتصاد رویکرد با تهران در بحران دوران
 در نتهرا شهر مختلف مناطق در حاضر گردشگران يکلیه شاملموردپژوهش  آماري جامعه. است تحلیلی
 ابزار. شد تعیین نفر 384 معادل مورگان جدول اساس بر نمونه حجم. باشدمی کنونی هايبحران دوران

 از استفاده با شدهيگردآور هايداده. باشدمیمحقق ساخته  سؤالی 59 پرسشنامه شامل هاداده گردآوري
 لیوتحلهیتجز مورد AMOSافزار نرم در ساختاري معادلات مسیر تحلیل و SPSSافزار نرم و فریدمن آزمون

 .گرفت قرار

 .ساختاري معادلات مقاومتی، اقتصادي تاریخی، گردشگري توسعه، ها:کلیدواژه
  

  :نویسنده مسئولeml_vsp@yahoo.com 
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 مقدمه
در حال رشد در سراسر جهان  سرعتبههایی است که صنعت گردشگري یکی از بخش

 268,29 اندازهبه؛ گردشگري 2019ي است که تنها در سال اگونهبهاست. اهمیت این صنعت 
درصد از تولید  10,42کمک کرده که معادل  کشورها 1میلیارد دلار در تولید ناخالص داخلی

گردشگري از زمان پیدایش تاکنون  ).2021، 2ناخالص داخلی است (ساروار و ناکوي
 طورهبي مرتبط با آن نیز هاتیفعالبسیاري از  زمانهم طوربهو  تغییرات زیادي داشته است

گردشگري در فضاسازي یک محیط رقابتی کارا؛  بخشرونقدر حال رشد هستند.  زمانهم
 ).202، 3تواند پایداري در صنعت گردشگري را فراهم نماید (دشپانديمی

د به رشد توانی، محققان گردشگري بر این باورند که توسعه گردشگري میطورکلبه
و  4اقتصادي یک مقصد گردشگري و بهبود درآمد ساکنان محلی آن ناحیه کمک کند (لیو

و ویژه  توجهقابلبا توسعه آن، تولیدات  زمانهم. )2019، 5؛ لیو و وو2018کاران، هم
و  شودها در صنعت وارد میها و رستورانگردشگران و از طرفی امکانات رفاهی مانند هتل

واسطه براي گردشگران مانند غذاهاي محلی و مواد غذایی در  عنوانبهبسیاري از محصولات 
همواره  ،ورود گردشگررد. اهمیت این گردش مالی ایجادشده در ارتباط با گیاختیار قرار می

، 6و(لی ریزان ارزشمند بوده استگذاران و برنامهمردان، دانشگاهیان، سیاستبراي دولت
2022.( 

توسعه مثل ایران، توسعه و همچنین جایگزینی منابع امروزه در کشورهاي درحالبهر حال 
در این . تاسها نفتی، نیازمند استفاده از تمام امکانات و قابلیتمنابع  يجاکسب درآمد به

اقتصاددانان، گردشگري را پس از صنعت نفت و خودروسازي، سومین پدیده اقتصادي راستا 
هاي با توجه به مواجه کشور ایران با تحریم ).1396رمضان نژاد، دانند (به رشد می پویا و رو

مقاومتی اشاره کرد. واژه  اقتصاد در گردشگري توسعه قششدید آمریکا، لازم است تا به ن
 فرصت به را هاچالش و تهدیدات است؛ باید راهبردي سیاست یک مقاومتی که اقتصاد
 و مهم ابزاري عنوانبه گردشگري صنعت تحریم اقتصادي، شرایط کند. لذا در تبدیل

1 Gross domestic product (GDP) 
2 Sarwar & Naqvi 
3 Deshpande 
4 Liu 
5 Liu & Wu 
6 Liu 
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 فرصت به را این تهدیدها تواندمی اقتصادي بازوي یک شکل به زودبازده البته و کارساز
 قومی هايکند. در این راستا پشتوانه تبدیل کشور اقتصادي روند پیشرفت براي مناسبی
 جایگاه جهت در را کشور هستند، گردشگري محصول و از بازار بخشی خود که مردمی
 و هاقابلیت سایر نیهمچن .دهند توانند سوقمی زاثروت صنعت این توسعه در واقعی

 از تواندمی اسلامی و ایرانی تاریخی تمدن و فرهنگی هايجذابیت بالقوه، استعدادهاي
باشد (انصاري و محمدي،  کشور براي نفتی درآمد به وابستگی قطع در ابزارها نیترمهم

1394.( 
را  اقتصادي رشد بر میرمستقیغ و مستقیم صورت دو به گردشگري) رابطه بین 1شکل (

 خلاصه در قسمت زیر تشریح شده است. صورتبهدهد که نشان می

 مستقیم اثر) الف
 این از حاصــل درآمد رونیازا اســت، خدماتی صــنایع از یکی گردشــگري کهییازآنجا

 رشد بر مستقیماً و شودمی محسوب میزبان کشور تولید ناخالص داخلی از بخشـی صـنعت
 ســطح در المللیبین گردشــگر تعداد ورود چه هر. گذاردمی تأثیر کشــور آن اقتصــادي

بالاتر  اقتصادي رشد جهیدرنت و یابدمی افزایش نیز آن از حاصل درآمد افزایش یابد، جهان
 شود.حاصل می

 میرمستقیغ ب) اثرات
 را اثر پویایی چراکه گذارد؛می تأثیر اقتصادي رشد بر نیز میرمستقیغ صورتبه گردشگري

 گردشگري اگر. دهدمی نشان خارجی آثار دیگر یا و سرریز شکل اثرات به اقتصاد کل در
 هايفعالیت سایر شود، رونق دچار اقتصادي، هايفعالیت دیگر با تعامل زیاد دلیل به

 همراه کنند،می مصرف را آن محصول یا دهند ومی ارائه خدمت یا کالا آن به که اقتصادي
 رشد موتوري براي عنوانبه تواندمی گردشگري نیبنابرا ؛کرد خواهند حرکت آن با

 گر،ید سوي از. براند جلو به خودرو دنبال به نیز را هافعالیت سایر که کند عمل اقتصادي
 زیربناهاي و تسهیلات توسعه با است و مؤثر گردشگري يتوسعه بر اقتصادي نیز رشد

 اقامتی، اماکن توسعه الکترونیک، پول گسترش ارتباطات توسعه و ازجمله گردشگري
 توسعه ها،هتل و هارستوران ، توسعه)ICTاطلاعات ( فناوري يتوسعه ها،راه و ونقلحمل
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 صنعت توسعه موجب رفاهی، امور و تفریحی تسهیلات توسعه همچنین و عمومی بهداشت
 .شودمی گردشگري

 اقتصادي رشد بر میرمستقیغ و مستقیم صورتبه: رابطه بین گردشگري 1شکل 

 
کتی و )، مک2021و همکارن ( 3)؛ هالر2021و همکاران ( 2)؛ کروز2021( 1از مطالعات ناسممنبع: برگرفته 

 ).2006( 4سرجو

 هروندانش اینکه از اعم هاسرزمین سایر بازدیدکنندگان تاریخی؛ گردشگري جریان در
 منديلاقهع سبب به وفراغت  اوقات گذراندن جهت بیگانه، کشورهاي یا باشند کشور همان

 مشخصزمان مدت در و شده مقصد سرزمین وارد دارند، جوامع سایر تاریخی آثار به که
پردازند (عباسی و همکاران، می آن تاریخی هايجاذبه و اماکن از بازدید به خود اقامت
 تاریخی هايجاذبه از بازدید و گردش اصلی هدف کنار در که است ممکن البته. )1400

 يجستجو یا و دوستان دیدار زیارت، تجارت، همانند نیز دیگري جنبی اهداف مقصد، با
 ماکن،ا مستقیم مشاهده سفرهایی چنین غایی هدف تیدرنها اما باشد، همراه نیز خاصی مورد

1 Naseem 
2 Croes 
3 Haller 
4 McCatty & Serju 
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 مانده ادگاری به گذشته دوران از که است مقصد سرزمین غیرمنقول و منقول آثار سایر و ابنیه
 از باشد، هداشت را آثار تعداد بیشترین که سرزمینی هر تاریخی گردشگري جریان در. است

 دارا صرف هک داشت توجه باید اما؛ است برخوردار گردشگر جذب براي بیشتري پتانسیل
 ذبج براي کافی شرط عنوانچیهبه اما است لازم شرط هرچند تاریخی کثیر آثار بودن

 .)1399گردد (شهریاري و همکاران، نمی محسوب بیشتر گردشگر
 که باشدمی تاریخی متعدد آثار داراي آن غنی تاریخی پیشینه با تهران شهر میان این در

 باشدمی مقاومتی اقتصاد اهداف از که پایدار توسعه به متناسب ریزيبرنامه با توانمی
عنوان به يگردشگر یافتن تبلور گویاي گردشگران، تعداد روزافزون افزایش. افتیدست
 راینبناب؛ است داده افزایش را گردشگري تأثیرگذاري ضریب امر همین. است نیاز یک

 سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، حیات تواندمی مضاعفی توان با گردشگري امروزه
 يهاتیالفع مجموعهعنوان به گردشگري توسعه اساس این بر. دهد قرار تأثیر تحت را جوامع

 با ایران). 1386 کاظمی،( دارد جوامع اقتصادي هايبنیان تقویت در بسزایی تأثیر اقتصادي،
 جهان در صنعت این اصلی هايقطب از یکی گردشگري ينهیدرزم بالقوه هايظرفیت داشتن

 وضعیت شده، نفت به وابستگی کاهش موجب تواندمی بخش این تقویت با که باشدمی
 ودبهب مقاومتی اقتصاد نگرش با و گردشگري هايتوان از گیريبهره با را خود اقتصادي
 ).1393بازدار، و نصرتی( دینما تضمین را آن آینده و بخشیده

 گريگردش توسعه در مؤثر عوامل بررسی با توجه به موارد ذکرشده، در این پژوهش به
و در  است شدهپرداخته مقاومتی اقتصاد رویکرد با تهران شهر در بحران دوران در تاریخی

ي و رساختا-ییربنایزی، فرهنگ -یاجتماعشاخص اقتصادي،  ازجملههایی شاخصاین راستا 
؛ اندپژوهش، تشریح گردیده است که در قسمت روش شدهگرفتهی در نظر طیمحستیز

 باشند؛ به شرح زیر است:ها میآن سؤالات اساسی که محققان به دنبال پاسخبنابراین 
  ؟در شهر تهران اثرگذار است یخیتار يبر توسعه گردشگر يشاخص اقتصادآیا 
  ذار در شهر تهران اثرگ یخیتار يبر توسـعه گردشـگر یفرهنگ -یاجتماع شـاخصآیا

 ؟است
  گذار در شهر تهران اثر یخیتار يبر توسـعه گردشگر يسـاختار-ییربنایز شـاخصآیا

 ؟است
  ؟تدر شهر تهران اثرگذار اس یخیتار يبر توسعه گردشگر یطیمحستیز شاخصآیا 
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به شـــرح زیر  شـــدهمطرحبا توجه به ســـؤالات  رضـــیات اســـاســـی این پژوهشهمچنین ف
 گیرند.موردبررسی قرار می

  ی در شهر تهران اثرگذار است.خیتار يتوسعه گردشگربر  ياقتصادشاخص 
  ی در شهر تهران اثرگذار خیتار يتوسعه گردشگری بر فرهنگ -یاجتماعشاخص

 است.
  ی در شهر تهران اثرگذارخیتار يتوسعه گردشگري بر ساختار-ییربنایزشاخص 

 است.
  ی در شهر تهران اثرگذار است.خیتار يتوسعه گردشگری بر طیمحستیزشاخص 

 پیشینه پژوهش
هاي مصرف چندگانه ثیر ارزشأبررسی ت ) در مطالعه خود به1400و همکاران (پورسعید 

قصد  صرف غذاهاي محلی ایران برم(ارزش کاربردي، احساسی، اجتماعی و معرفتی) 
لیه ، شامل کهاآنامعه آماري پرداختند. ج گردشگران به بازدید مجدد و توصیه به دیگران

اصفهان، شیراز، کرمان، تبریز و رشت  يکه غذاهاي محلی یکی از شهرها بودگردشگرانی 
 هاننتایج آ لیوتحلهیتجز انتخاب شد. تصادفبهها از آننمونه  400تعداد و  را خورده باشند

 مصرف هايارزش نشان داد کهبا استفاده از تحلیل همبستگی و الگویابی معادلات ساختاري 
 غذا گردشگري مقصد و تصویر محلی غذاهاي به نسبت نگرش بر گردشگران چندگانۀ

طرف  از مثبتی رفتاري هايپاسخ بروز موجب و این امر گذاردمی معناداري و مثبت اثر
 .شودمی آینده در گردشگران

د پذیري مقصثیر ظرفیت سازمانی در رقابتأتحلیل ت) به 1400و همکاران (جاودان 
 صورت تصادفی از جامعه آماري گردشگراننفر به 200 پرداختند و تعدادگردشگري آبگرم 

ان داد که در نشها نتایج کیفی آنشد.  انتخابو کارشناسان وابسته به صنعت گردشگري 
هاي ظرفیت رهبري سازمان و ارتباطات سازمانی و در لفهؤچارچوب ظرفیت سازمانی، م

ي مدیریت و بازاریابی و عملکرد رقابتی مقصد، در لفهؤپذیري مقصد، دو محوزه رقابت
یابی معادلات لمد . همچنین نتایجشرایط مناسبی براي پیشبرد توسعه گردشگري قرار ندارند

ري آبگرم پذیري مقصدگردشگرقابت ثیر توسعه ظرفیت سازمانی درأساختاري نشان داد که ت
 .در شهر سرعین، مثبت و معناداراست

 



 173 | محمدزاده لطفی و همکاران

سنجی بازاریابی توسعه هاي امکانشناسایی شاخص) به 1401و همکاران ( پیرجمادي
پژوهش  روشپرداختند. گردشگري ورزشی در مناطق آزاد تجاري، صنعتی و اقتصادي ایران 

ي هاصورت هدفمند و با استفاده از مصاحبهنظران بهنفر از صاحب 21 تعداد وکیفی ها آن
زوم کاربرد لها نشان داد که آن هاي پژوهش. یافتهدر نظر گرفته شدندساختارمند عمیق و نیمه

عی، سازي فرهنگی و اجتماهاي ملی، ظرفیتهاي نوین دیجیتالی، تبلیغات، رسانهفناوري
هاي خصوصی، ساکنین محلی، تعامل بین سازمانی، ظرفیت گذار بخشبازاریابی، سرمایه

اقتصادي، زیرساخت و تجربیات موفق در توسعه گردشگري ورزشی مناطق آزاد تجاري، 
 .دارد نقش مؤثرصنعتی و اقتصادي ایران 

کارگیري روش کیو در شناسایی به) به مطالعه 1401و همکاران (زرگران خوزانی 
ودند ب ی، گردشگرانهاآنآماري جامعه پرداختند.  ن مذهبیگردشگرا براي الگوهاي ذهنی

هاي داده وتحلیلتجزیهو  اندبار تجربه سفر به شهر مشهد مقدس را داشتهکم یککه دست
هاي نفر از گردشگران با استفاده از تحلیل عاملی صورت گرفت. یافته 25حاصل از مشارکت 

 ربه شرح زی راي معناي گردشگري مذهبیهفت گونه ذهنی بحاکی از این بود که  هاآن
) 5طلبان، یی) رها4گرایان، ) تعلق3طلبان، ) آرامش2طلبان، ) معنویت1: گردیدشناسایی 

طلبان، در جستجوي نزدیکی به خدا معنویت. گرایان) تجربه7گرایان، ) ذهن6جستجوگران، 
 .طلبان در جستجوي دوري از فشار زندگی و روزمرگیو آرامش

ثر بر وفاداري به گردشگري میراث ؤمدل عوامل م) 1401و همکاران (تقیان رودسري میر
گردشگران،  هاآنقراردادند. جامعه آماري ی موردبررسرا  فرهنگی در مقصد رامسر

عداد نمونه تبودند و هاي میراث فرهنگی رامسر کنندگان در جاذبهبازدیدکنندگان و شرکت
کیفیت  که متغیر ارزش، مشارکت و بیانگر آن بود هاي آنهایافتهدر نظر گرفته شد. نفر  780

یر مثبت و ثأادراکی بر رضایت، اعتماد و وفاداري گردشگران میراث فرهنگی مقصد رامسر ت
مستقیم دارند. همچنین متغیر رضایت بر اعتماد و وفاداري و متغیر اعتماد بر وفاداري این 

 ثر است.ؤگردشگران م
 وسعهت و رشد در گردشگري صنعت نقش بررسی به تحقیقی در) 1391( همکاران و آرام

 پرداخته اییفقرزد و زاییاشتغال ها،زیرساخت توسعه درآمدزایی، برهیتک با مقاومتی اقتصاد
 کشورهايموردتوجه  زمان طول در گردشگري صنعت که دارد آن از نشان نتایج که

 افزایش صبخصو گردشگري، توسعه چراکه است؛توسعه قرارگرفته درحال و یافتهتوسعه

 



 1401تابستان |  58شماره  | 17سال |  طالعات مدیریت گردشگريم | 174

 ايمنطقه ای اقتصادي هايفعالیت از وسیعی طیف رونق باعث المللی،بین جهانگردان تعداد
 .شودمی میزبان

 رد تاریخی گردشگري تأثیر (بررسی عنوان با ايمقاله) در 1391همکاران ( و حمدي
 رسیدند یجنتا این به و رداختهپ گردشگري نوع این تأثیرات بررسی به همدان) شهر توسعه

 کندمی عمل مؤثر همدان شهر به گردشگران جذب در فرهنگی - تاریخی گردشگري که
 در ، امّانکرده استعمل مؤثر همدان در شهري گردشگري هايزیرساخت توسعه در ولی

 جتماعیا تحولات و تغییر در. است بوده مؤثر آن فیزیکی توسعه و همدان شهر مورفولوژي
 .است بوده مؤثر همدان طبیعی محیط تحولات در نیز و همدان شهري اقتصادي و

 در موجود هايضعف و هاپتانسیل بررسی به پژوهشی در) 1395( اکبري و جهانگیري
 دارد آن زا نشان نتایج که اندنموده اقدام بوشهر شهر تاریخی بافت ياز سو گردشگر جذب

 به که شود رذک استان توسعه و رشد براي عاملی تواندمی بوشهر استان گردشگري توسعه که
 هر براي دتوانمی تاریخی بافت وجود. کرد اشاره توانمی آن اقتصادي توسعه و زاییاشتغال

 کمتر زامتیا این داشتن با بوشهر استان اما؛ باشد جذاب خارجی چه و داخلی چه گردشگري،
 .است برده سود بالقوه توان این از

 اقتصاد راستاي در جهانگردي مدیریت بررسی به تحقیقی در) 1395(زاده اسماعیل
 در بازدیر از که است ايپدیده جهانگردي دهدمی نشان نتایج که است کرده اقدام مقاومتی

 تصنع یکصورت به مدرن عصر به ورود با اما است داشته وجود انسانی مختلف جوامع
موردتوجه  حیث این از و درآمده اقتصادي حوزهأخص بال مختلف هايحوزه درسود ده 
 تأثیرگذار نگفره و اقتصاد بر سیاست که است. همچنانقرارگرفته  دنیا کشورهاي از بسیاري

 داخلی هايسیاست چارچوب براي را مناسبی زیربناي و شالوده فرهنگ که گفت باید است،
 امعهج یک فرهنگ تجلی که گردشگري نقش به توانمی کند و لذامی فراهم خارجی و

 برد. یپ اقتصادي هايبنیان تحکیم و مقاومتی اقتصاد در است،
 به دستیابی در اکوتوریسم جایگاه بررسی به پژوهشی در) 1396همکاران ( و زادهولی
 است ینديفرآ اکوتوریسم که است آن مبرهن نتایج که اندپرداخته مقاومتی اقتصاد اهداف

 ،محلی جوامع فرهنگ و طبیعی محیط از حفاظت طبیعت، از بردن لذت ضمن آن در که
 .است داشته جوامع این اقتصاد به خاص نگاهی
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 مبانی نظري
 چه در و ايمنطقه و ملی ســطح در چه ها،عرصــه تمامی در گردشــگري يتوســعه امروزه
 است. قرارگرفته خصـوصی هايشـرکت و دولتی ریزانبرنامه موردتوجه المللیبین سـطح

 وضعیت بهبود براي که اندبرده حقیقت پی این به ايفزاینده صورتبه کشورها از بسیاري
اي برآیند. تازه هايراه یافتن درصــدد و دهند خرج به عمل ابتکار باید خود اقتصــادي

ــگري کهنیا از جوامع آگاهی ــیار ارزي درآمدي منبع گردش ــب بس  در یفراوان و مناس
 بسیار مفهومی گردشگري که اسـت شـده باعث دهد،می قرار یک کشـور اقتصـاد اختیار

 یک صـنعت عنوانبه و کند پیدا و فرهنگی اجتماعی اقتصـادي، مختلف ابعاد در گسـترده
 درآمد، اشــتغال، اصــلی منبع عنوانبه را پویا صــنعت این کشــورها از شــود. بســیاري تلقی
 دانند.می زیربنایی ساختار يتوسعه و بخش خصوصی رشد

شورها اي را در تعیین قدرت ککنندهاز جنگ جهانی دوم، منابع اقتصادي نقش تعیین پس
ع ملی در اولویت مناف کیتیژئوپل يجااکونومیک به-بازي کرده و جایگزینی منطق ژئو

ین المللی در اگیري نهادهاي مهم مالی و اعتباري بینها قرار گرفت. توجه به شکلدولت
ثیرگذاري عامل اقتصاد و أبه دست آوردن بازارهاي جهانی و تعامل اقتصاد و ها؛ دسته

در اولویت  -المللها به عوامل اقتصادي در سیاست بینتوجه دولت -اقتصاد سیاسی ینوعبه
 ).1392کشورها قرار گرفت (آجیلی، 

تقویت رابطه آن با اقتصاد مقاومتی لازم است ابتدا  در خصوص نقش گردشگري و لزوم
در  مفهوم مقاومتا اقتصاد مقاومتی بیان گردد تا این اهمیت نمایان گردد. مبانی نظري ب

و مقاومت اقتصادي یا اقتصاد مقاومتی معادل  Resilienceادبیات موضوعی معادل 
Economic Resilience  اشاره به استعداد بازاریابی و برگشت به وضعیت اولیه سیستم بعد

یزان توانایی م به مفهومسیستم؛  مقاومت گریدانیبهشدن آن سیستم با شوك است. باز مواجه
در رویکرد اقتصاد ). 1392(دانش جعفري،  است سیستم در مقابله با تخریب ناگهانی

 براي تلاش آن پی در و تحریم کنونی، شرایط در یا فشار هايمقاومتی، تشخیص حوزه
فرصت حائز اهمیت  به فشارهایی چنین تبدیل آرمانی شرایط در و اثر کردنبی و کنترل
 مدبرانه و عقلایی هايمدیریت اعمال و همگانی مشارکت و باور طورقطعبه که است

 یک اقتصاد اقتصاد مقاومتی از ي اصلی هستند. بر اساس تعاریف فوق، منظورهاشرطشیپ
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 پیشرفت دفع موانع براي واژه مقاومت رونیازابسته.  و منفعل یک اقتصاد نه پویاست و فعال
 ).2005، 1شود (جانستونمی تعریف پیشرفت و حرکت مهم مسیر کوشش در و

 فنریت اقتصادي 
 توان به اشاره براي اقتصادي فنریت نام به اصطلاحی ) از2009( 2بریگاگلیو و پیکینینو

 مخالف استفاده زايبرون هايشوك انطباق با) آثار(بهبود  براي اقتصاد ساختگی سیاست
است.  ایران رایج ادبیات در مقاومتی به اقتصاد مفهوم نیترکینزد اصطلاح،. این اندکرده

 سریع بهبود براي اقتصاد توانایی اول؛ :رودکار می به مفهوم دو به اقتصادي فنریت اصطلاح
 در ایستادگیبراي  اقتصاد توانایی خارجی و دوم؛ کنندهتخریب اقتصادي هايشوك از

 .هاشوك این آثار برابر
 هايشوك آثار از یافتن بهبود براي اقتصاد صورت وجود شوك و تکانه؛ تواندر 

آثار  سازيخنثی براي بتواند سیاستی ابزارهاي اگر شد و خواهد محدود شدتبهمخالف 
 شوك با تقابل گیرد، این توان ارتقا خواهد یافت و نوعی قرار مورداستفاده هاشوك منفی

 ).2014 ،3بریگاگلیوآید (می حساببه
 به ایستا اقتصادي باشد. فنریت پویا یا ایستا است ممکن اقتصادي فنریت ی،طورکلبه
 .است زیان یا خطر برابر در شدنمنعطف یا براي جذب سیستم ظرفیت یا توان مفهوم

 بهبود براي سیستم توان دارد و خود نیز در را اقتصادي، ثبات پویا بودن فنریت ملاحظات
). در عبارت فنریت اقتصادي، دو واژه ذاتی و 2004، 4گردد (رزتقویت می پایدار شوکی از

 گردند که به شرح زیر است:انطباقی نیز بیان می
 هاينهاده جایگزینی توان یعنی عادي، شرایط در ذاتی: توانایی اقتصادي الف) فنریت

 بازارها توان اند یاشده مواجه مشکل با شوك خارجی از طریق که هایینهاده براي دیگر
 هاي قیمتی.علامت به پاسخ در بازتخصیص منابع براي

 فوق تلاش و ابتکار قوه از ناشی بحران شرایط در توانایی :انطباقی اقتصادي ب) فنریت
 بازارها تقویت یا منفرد بازرگانی عملیات در هانهاده توان جایگزینی بردن بالا یعنی عادي،

1 Johnston 
2 Briguglio & Piccinino 
3 Briguglio 
4 Rose 

 

                                                           



 177 | محمدزاده لطفی و همکاران

 کردن پیدا براي تقاضاکننده و کنندهعرضه عوامل اقتصادي اطلاعات کردن کامل طریق از
 ساخته سیاست کاملاً بلکه ندارد،وجود  خوديخودبه اقتصادي فنریت نوع این یکدیگر. البته

 ).2004(رز،  است
مقاومتی این است که وابستگی اقتصادي اقتصاد پیام اصلی در خصوص کشور ایران 

ري رب نتواند از این ضعف استفاده کند و به منافع جمهوکشور به نفت کاهش یابد تا اینکه غ
اسلامی ایران ضربه بزند. منظور از اقتصاد مقاومتی درواقع یک اقتصاد مقاومتی فعال و 

 کشور ضمن مقاومت در مقابل موانع و کهيطورپویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته به
ظ کند. توجه به تولیدات داخلی، ناملایمات مسیر خود، روند پیشرفت پایدار خود را حف

هاي فهمؤل نیترمهم ؛استفاده از نیروي کار و سرمایه داخلی، اتکا بر اقتصاد دانایی محور
اقتصاد مقاومتی به مفهوم مدیریت شرایط موجود ). 1392(آجیلی،  اقتصاد مقاومتی هستند

م در ، ایجاد نهاد لازگریدعبارتها را به حداقل رساند. بهبه صورتی که مخاطره است کشور
 ها، قوانین و تدابیر اجرایی) که خطرپذیرياي از سیاستمجموعه يریکارگاقتصاد ایران (به

هاي تحریم ژهیوداخلی و خارجی، به زنندهبیهاي آسها و اختلالآن را در برابر تکانه
دار اقتصادي هاي پای، به حداقل رسانده و زمینه را براي دستیابی ایران به پیشرفتیالمللنیب

با توجه به مفهوم نظري اقتصاد مقاومتی، اصول ). 1399فراهم کند (کریم و همکاران، 
 اصل مهم آن به شرح زیر است: 2شده که مختلفی براي آن مطرح

 نیکاهش وابستگی به نفت: نفت در ایران از اهمیت بسیار زیادي برخوردار بوده و ا -1
اهمیت بسیار باعث شده که تکیه اقتصاد کشور بر نفت باشد و از طرف دیگر، تمرکز دشمنان 
براي ضربه زدن به کشور نیز بر همین بخش نفت قرار گیرد. تحریم نفت از طرف کشورهاي 

گذاران در صنعت نفت کشور و غیره خریداران نفت ایران، تحریم سرمایه میتحر ،مخالف
 .که دشمن براي مقابله با کشور انتخاب کرده است هایی استازجمله راه

سازي فعالیت اقتصادي: ویژگی دیگر اقتصاد مقاومتی که اهمیت بالایی دارد؛ متنوع -2
 در که شودمی باعث اقتصاد سازيمتنوع. است تولیدي و اقتصادي هايمتنوع بودن فعالیت

 تأثیر تحت اقتصادي هايفعالیت کل اقتصادي، هايبخش از یکی در تکانه وقوع صورت
 .)1399(کریم و همکاران، نگیرند  قرار
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 روش
 يهاو روش ياکتابخانه يهاروش یعنیعات طلاا ياز هر دو روش گردآور قیتحق نیدر ا

 اتیدبا ق،یتحق ينظر یزم درباره مباني لاهایشده است. مطالعات و بررساستفاده یدانیم
و مطالعه  ياهکتابخان يهابا استفاده از روش قیتحق موضوعسوابق مسئله و  ق،یتحق یموضوع
شده انجام ینترنتیا يهاگاهیاستفاده از پا مرتبط با موضوع و قاتیها و تحقنامهانیمنابع، پا

 يهااز روش اطلاعات يو گردآور قیتحق یمراحل اصل يمنظور اجرااست. در ضمن به
 است.شده استفاده ياشامل روش پرسشنامه یدانیم

 : پیاز پژوهش2شکل 

 

هاي هداد لیوتحلهیها و تجزداده فیمرحله توص ق،یمراحل انجام تحق نیتراز مهم یکی
 یفراوان عیپژوهش توسط توز يرهایمتغ فیها به توصداده فی. در قسمت توصاستي آمار

ی رسبر قیهاي تحقفرضیهها، هداد لیدر قسمت تحل و شد پرداخته یفیتوص يهاو آماره
مطالعه مورد يرهایمتغ )داشتن یعیطب عیتوز( نرمال بودن ها،هی. قبل از آزمون فرضگردید

تمام  يشد. فرض نرمال برا یبررس يانمونه کی رنوفیاسم -توسط آزمون کولموگوروف
 لیو تحل 1آموس افزاردر نرم دمنیها از آزمون فرداده لیوتحلهیتجز يبرقرار بود. برا رهایمتغ

1  . SPSS 22 
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 يجامعه آمار د.استفاده ش 1اساسپیاس افزاردر نرم يیابی معادلات ساختارمدل
ل سال او میگردشگران حاضر در مناطق مختلف شهر تهران در ن هیموردپژوهش شامل کل

حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  .باشندیبر ده هزار نفر مکه با بالغ باشندیم 1398 سال
وه بر استفاده لا. عباشندینفر م 384اساس تعداد حجم نمونه معادل  نیا براست و  شدهنییتع

شده است. با استفاده از پرسشنامه انجام قیتحق نیا لاعاتاط يآورجمع یاصل قسمت ش،یاز ف
 .است بوده کرتیل فیبر اساس ط يانهیگز 5 الؤس 59 يها داراپرسشنامه نیا

 پژوهش يرهایمتغ یفیتوص یبررسهاي یافته
 زانیم یبه بررس رهایاز متغ کیهر  اریو انحراف مع نیانگیقسمت با استفاده از م نیا در

 اقدام شده است. رهایاز متغ کیبه هر  یدهجوابو  ییپاسخگو

 قیتحق يرهایو انحراف از متغ نیانگیم: 1 جدول

 
 ریو متغ نیانگیم نیشتریب يدارا ياقتصاد ریکه متغ گرددیاساس جدول فوق مشاهده م بر

 باشد.می نیانگیم نیکمتر يدارا یطیمحستیز

 هافرض نرمال بودن داده یبررس یاستنباطآمار 
 کی فورنیاسم -فومطالعه از آزمون کولموگر يرهایفرض نرمال بودن متغ یبررس يبرا

 یبررس يابر نیاست؛ همچن شدهاستفاده )تکصورت تکبه رهایمتغ یبررس يبراي (انمونه
 )دوت دوبهصوربه رهایرابطه متغ یبررس يبرا( لکیو رویشاپاز آزمون  رهیفرض نرمال دومتغ

مام ت ياست که فرض نرمال بودن برا آندهنده نشان جیاستفاده شد. نتا Rافزار دربسته نرم
 .آزمون در جدول آورده شده است نیا جی. نتا)p>0.05(توان رد کرد را نمی رهایمتغ

2. AMOS 

 اریانحراف از مع نیانگیم تعداد عوامل
 0،452 3،87 373 ياقتصاد

 0،986 3،36 373 یفرهنگ-یاجتماع
 0،785 3،47 373 ییربنایز-يساختار

 0،689 3،03 373 یطیمحستیز
 0،875 3،22 373 يگردشگر داریپا توسعه
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 نرمال بودن رهیپذ یبررس يبرا فورنیاسم -آزمون کولموگروف جینتا :2جدول 

 زانیباشند و مفرض نرمال می يدارا رهایمتغ هیکل گرددیتوجه به جدول مشاهده م با
به مقدار  یطیمحستیز يمقدار و معنادار نیشتری، ب512/0با مقدار  ياقتصاد يمعنادار

 باشد.می زانیم نیکمتر098/0

 رهینرمال دومتغ رهیپذ یبررس يبرا لکیو رویآزمون شاپ جینتا :3جدول 

 
و  شده استمختلف اثبات يرهایمتغ نیگردد که رابطه بیمشاهده م 3بر اساس جدول 

 يردشگرگ داریو توسعه پا ياقتصاد نیما ب ینرمال بوده و رابطه نرمال تیوضع يدارا یهمگ
 زانیبه م يگردشگر داریتوسعه پا - یطیمحستیز نیبمقدار و ما  نیشتریب 302/0 زانیبه م

 باشد.مقدار می نیکمتر 201/0

 يت ساختارلامعاد يسازمدل لیتحل
شده است. پرداخته هاهیفرض يپژوهش بر مبنا يرهایمتغ نیرابطه ب یقسمت به بررس نیا در

به  يو بهره جستن از معادلات ساختارآموس افزار قسمت با استفاده از نرم نیادرواقع در 
عادلات م يدر قالب الگو رهایمتغ نیارتباط ب ی. بررساستارتباط اقدام شده  نیا یبررس

 اًلکرونباخ معمو يآلفا کهییازآنجا ت.آزمون قرار گرف مورده شدنشان داده يساختار
 انیم یوندر یهماهنگو  يریگاعتماد ابزار اندازه تیسنجش قابل يبرا یمناسب شاخص کاملاً

 بیپاسخ درست و غلط وجود نداشت از ضر ؤالاتس يبرا نکهیعناصر آن است و با توجه به ا

 يسطح معنادار آماره آزمون حجم نمونه ریمتغ
 0,512 0,563 373 ياقتصاد

 0,14 0,542 373 یفرهنگ-یاجتماع
 0,236 0,365 373 ییربنایز-يساختار

 0,098 0,586 373 یطیمحستیز
 0,365 0,863 373 يگردشگر داریپا توسعه

 يمعنادارسطح  آماره آزمون حجم نمونه ریمتغ
 0,302 0,856 373 يگردشگر دارپای توسعه – ياقتصاد

 0,269 0,426 373 يگردشگر دارپای توسعه – یفرهنگ-یاجتماع
 0,265 0,365 373 يگردشگر دارپای توسعه – ییربنایز-يساختار

 0,201 0,749 373 يگردشگر داریتوسعه پا - یطیمحستیز
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به  79/0شنامه عدد کل پرس يپرسشنامه استفاده شد که برا ییایپا نییتع يکرونباخ برا يآلفا
 شده است.ارائه 4در جدول  رهایمتغ ریدست آمد که سا

 آن يهااعتبار کل پرسشنامه و مؤلفه :4جدول 
 ضریب آلفاي کرونباخ مؤلفه
 0،89 ياقتصاد

 0،84 یفرهنگ-یاجتماع
 0،81 ییربنایز-يساختار

 0،83 یطیمحستیز
 0،78 يگردشگر داریپا توسعه

 ياستاندار و سطح معنادار يخطا ،یبحران يهااستانداردشده، همراه با نسبت بیضر: 5جدول 
 متغیرها

 گویه ها نام و ترکیب 
ضریب 
 استاندارد

 نسبت
 بحرانی

سطح 
 معناداري

میانگین 
 واریانس

پایایی 
 یترکیب

دي
صا

 اقت
 

 0,001 - 0,185 يگذارهیمستعد بودن جهت سرما

  

 0,001 122,2 0,632 مناسب یارتباط يهاریبه مس یکینزد
 0,001 783,4 0,756 و فروشگاه يتجاري هاتیمراکز و سا

 0,0001 2,296 0,125 هیسرما جهت یبخش خصوص لیتما
 يهايگذارهیو سرما يزیروجود برنامه

 یدولت
0,886 525,4 0,001 

 0,001 3,334 0548. یارتباط يهاو راه تیاز مز يبرداربهره

و  يزیرتوجه دولت به برنامه
 يگذارهیسرما

0,208 120,5 0,001 

 0،001 809/2 297/ ینیفرآاشتغال و فرصت کار جادیا
 0,001 - 0699. یخارج يگذارهیبه سرما لیتما شیافزا

 0,001 183,5 0764. گريگردش ییزابه اشتغال نیمسئولاعتقاد 

 
 
 

  

0,874     0,842  
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 : 5جدول ادامه 

 گویه ها نام و ترکیب 
ضریب 
 استاندارد

 نسبت
 بحرانی

سطح 
 معناداري

میانگین 
 واریانس

پایایی 
 یترکیب

گی
رهن

و ف
ی 

ماع
جت

 ا
 

 0,001 311,2 0,447 منطقه تیشدن جمع ریسراز

0,854 0,823 

 0,001 605,3 0,071 یت فرهنگلاتداخل و مباد
-طلاعگردشگران از منطقه و ا شناخت

 یرسان
/711 282/4 0،001 

 0,001 5,201 0,568 منطقه گردشگران زهیانگ شیافزا
ارائه و نگهداشت  جهتمردم  لیتما

 فرهنگ
0,106 584,8 0,001 

 0,001 - 0,869 حیو تفر مسافرت يبرا زهیانگ شیافزا
 يزیربرنامه در یمردم بوم لیتما

 يگردشگر
0,802 271,5 0,001 

 فصولنامناسب گردشگران در  عیتوز
 مختلف

0,137 4,041 0,001 

 0,001 3,304 0696. یدستعیصنا یورسوم و فرهنگ محلآداب
 0,001 5,0115 0,025 ي کاريروهایناز تجربه  يبرداربهره نهیزم

تار
اخ

س
و  

ي 
یز

يربنا
 

 و یاقامت زاتیو تجه یخدمات تیلاتسه
 یرفاه

0,456 809,2 0,001 

 

 
 0,001 120,5 0,745 یدرمان یرسانخدمات

 0,001 809,2 0,297 مناسب و ثبات در آن تیریمد
 0,001 183,5 0,421 يشهرمناسب درون یارتباط لیوسا
و مستعد جهت  فراوان يهانیزم

 يگردشگر
0,463 041,4 0,001 

 جهتمجرب  يروهایاستفاده از ن
 يزیربرنامه

0,596 443,3 0,001 

 0,001 304,4 0,696 یارتباط يرهایو بهبود مس شیافزا
 0,001 062,6 0,055 ... اتوبوسهمچون مترو،  یامکانات شیافزا

طی
حی

ت م
یس

 ز
 

 0,001 115,5 0,025 در محدوده مراکز ستیزطیمح یآلودگ
و عدم  ستیزطیمح شتریبمحافظت 

 یآلودگ
0,764 183,5 

0,001 

 0،001 605/3 071/ یخیدر مراکز تار یصوت یآلودگ شیافزا
 0,001 5,207 0,268 گرانگردش شتریحضور ببا  دنیرس بیآس

 

0,832             0,816  

 

0,844     0,816  

0,820      0,805  
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 : 5جدول ادامه 

 گویه ها نام و ترکیب 
ضریب 
 استاندارد

 نسبت
 بحرانی

سطح 
 معناداري

میانگین 
 واریانس

پایایی 
 یترکیب

دار
 پای

عه
وس

 ت

   0،001 122/2 475 يدرآمد ساکنان با گردشگر زانیم شیافزا
 يهاتیاز فعال یدرآمد ناش يارتقا

 يگردشگر
0,363 789,4 0,001 

  

 0,001 2,298 0,41 يگردشگر با دیقدرت خر زانیم شیافزا
 0,001 0,857 0,165 یمحل مردم نیکاهش احساس فقر در ب

 0,001 0,263 0,254 شدن درآمد خانوارها یفصل
 0,001 2,345 0,365 دیجد یشغل يهاتیموقع جادیا
 0،001 /142 /865 ياقتصادش لاو ت زهیانگرفتنالاب
 0,001 0,123 0,568 ی)فروشدست(کاذب  يهاشغل تیتقو

 0,001 0,476 0,475 هابازنشسته و اشتغال زنان
 0,001 35,36 0,867 نیزم متیبالا رفتن ق

 0,001 0,236 0,684 نیزم يهايکاربر رییغت
 0،001 25/31 /632 در محدوده آثار يگذارهیسرما کیحرت

 يریپذسکیر زانیبالا رفتن م
 يگذارهیسرما

514/ 25/36 0،001 

و بهبود  شرفتیپ يبرا يگذارهیسرما
 منطقه

0,365 3,456 0,001 

 0,001 2,365 0,458 بهبود خدمات ي برايگذارهیسرما
 تیفیکبالا رفتن  يبرا يگذارهیسرما

 خدمات
0,637 0,456 0,001 

شان داده ن یبار عامل لهیوسمشاهده بهقابل ریو متغ )پنهان ریمتغ(عامل  نیقدرت رابطه ب
 یونیرگرس ریتأث بیضرا يشده دارامشاهده يرهایمتغ یشود که تماممی مشاهده شود.می

رد همه موا يبرا نسبتاً  زین بیضرا نیا یهستند و بزرگ خود يهااسیبا مق يمثبت و معنادار
باشند. می داریمعن 001/0در سطح  یعامل يهمه بارها 4 است، با توجه به جدول ییدر حد بالا

 بیضرا ای یعامل يبارها يبرا يجدول سطح معنادار نیدر ا ،شوده میظطور که ملاحهمان
ه است ک لیدل نیامر به ا نیشده گزارش نشده است. امشاهده ریمتغ 5 داستاندار یونیرگرس

 -یاجتماع ،ياقتصاد ریمتغ 5 يمعرف برا ایمرجع  يرهایعنوان متغبه بیبه ترت رهایمتغ نیا
ر در نظ يگردشگر داریو توسعه پا یطیمحستیز ،ییربنایز -يساختار ،یفرهنگ

801/0  789/0 
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و  شهیبدون ر یپنهان و به عبارت يرهایمتغ نیبودن ا اسیبدون مق لهیوسنیاند تا بدشدهگرفته
به اشتراك  انسیوار نیانگیمدهنده نشان AVE اریها برطرف شود. معگیري آنواحد اندازه

 رودیبه کار م ییجهت اعتبار همگراکه  هاي خود استزه با شاخصهر سا نیشده بگذاشته
 ياههاي سازهشاخص یهمبستگبا  سهیسازه را در مقا کیهاي شاخص ادیز یو همبستگ

 5/0 زابالاتر  ریاست که مقاد ریمتغ کیاز صفرتا  بیضر نی. مقدار ادهدینشان م گرید
 يصادشاخص اقت يشده برااستخراج انسیوار نیانگیم ایهمگرا  ییشود. روامی رفتهیپذ

و  820/0 یطیمحستیز ،844/0 ییربنایز-يساختار ،854/0 یفرهنگ-یاجتماع، 874/0
 نانیاطم تیقابل بیمقدار ضر نیآمد، همچن دستبه  801/0 يگردشگر داریتوسعه پا

 رفتهیپذ 7/0بالاتر از  ریمقاداست که  ریمتغ کیاز صفرتا  )CRی (بیترک ییایپا ای يساختار
 ییربنایز -ي، ساختار823/0 یفرهنگ -ی، اجتماع842/0 يشاخص اقتصاد يشود که برامی

به دست آمد که نشان از  789/0 يگردشگر داریو توسعه پا 805/0 محیطی، زیست816/0
 ).28: 1974(ورتس،  است هااسیمق ریز نیامناسب بودن 

 يهاهداز برازش خوب مدل مطالعه با دا یحاک یهاي برازندگشاخص 5 جدول در
برازش  ییکوین شدهلیبرازش و شاخص تعد ییکویشاخص ن ،یطورکلشده است. بهمشاهده

 ۀشیر اریمع ن،یمدل است. همچن مناسباز برازش  یباشد، حاک ترکینزد کیهرچه به 
تر هرچه کوچک هاست،ماندهیباقگیري متوسط اندازه يبرا یکه شاخص هاماندهیباق نیانگیم

 يمعنادارو سطح د يمجذور کا گرید يبرازش خوب مدل است. از سو ةدهندباشد، نشان
 شده با مدل هستند.هاي مشاهدهداده ياز تفاوت نداشتن معنادار یحاک

 مرتبه اول یهاي برازندگانطباق مدل پژوهش با شاخص زانیم جینتا :6جدول 
 در پژوهش جینتا مطلوب اریمع برازش شاخص
 2/47 و کمتر 3 يآزاد درجه

RMR 0/49 0/05تر از کوچک 
GFI 9 /0 0/89 و بالاتر 

AGFI /9 0/91 و بالاتر 
NFI 0/9 94/ و بالاتر 

NNFI /9 0/89 و بالاتر 
IFI 0/9 0/91 و بالاتر 
CFI 0/9 0/90 و بالاتر 

RMSEA 0/094 0/08تر از کوچک 
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 مرتبه دوم یعامل يتأیید یعامل لیمدل تحل
 قیتحق یه اصلوابست ریعنوان متغبه يگردشگر دهیپنهان پد ریسنجش و برآورد متغ یینها مدل

ی و محیطزیست ،ییربنایز -يساختار ،یفرهنگ -یاجتماع ،يشاخص اقتصاد 5بر اساس 
شده متشکل مشاهده ریمتغ 59پنهان و بر اساس  اسیمق 5عنوان به ي،گردشگر داریتوسعه پا

 AmosGraphics طیدر مح و يریگمختلف در قسمت قبل برآورد و اندازه يهاهیگو از
 د.دنش نیتدو

وجود دارد. در  یشاخص برازندگ نیچند يبرازش مدل معادلات ساختار یابیارز يبرا
و باومگارتنر و هومبورگ  )2004(شوك و همکاران  يشنهادهایپ بهپژوهش، با استناد  نیا
ي ، شاخص کا)P(آن  يداریمعن همراهبه  )X2( رئاسکوي کاهاي ، از شاخص)1995(

 یبرازندگ نشده، شاخص نرم )GFI( یشاخص برازندگ (X2/df) يبر درجه آزاد رئاسکو
)NNFI(ندهیفزا ی، شاخص برازندگ )IFI(یقیتطب ی، شاخص برازندگ )CFI(شهی، ر 
 )RMR( هاماندهیمجذور باق نیانگیو شاخص م )RMSEA( بیتخر يخطا مجذور نیانگیم

 یقیدق رایاکنون معپژوهش استفاده شد. هم يساختار تلامعادمدل  یبرازندگ یابیارز يبرا
دار است: اگر مق شدهانیببدین شرح  یکلالعمل ها وجود ندارد، اما دستورشاخص نیا يبرا
X2 هاي شاخص مقدار باشد، 3کمتر از  يبر درجه آزاد رئاسکوي نباشد، مقدار کا دارامعن

IFI،NNFI،GFI  وCFI  باشند، مقدار  09/0بالاتر ازRMSEA  و مقدار  08/0کمتر از
RMR  ه اساس، با توجه ب نیقبول است. بر اباشد، برازش مدل مناسب و قابل 05/0کمتر از

با  يها ازلحاظ آمارشود که دادهمشاهده می ،یبرازندگ هايشاخصشده مقدار گزارش
 د. و تطابق دارن ينهفته پژوهش سازگار يرهایمتغي معادلات ساختار مدل یساختار عامل
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 مرتبه دوم یهاي برازندگانطباق مدل پژوهش با شاخص زانیم جینتا :7 جدول 
 بیضر هیفرض جهینت

 ریتأث
 سطح
 يمعنادار

 مقدار
 یبحران

 هیفرض ریمس

 یخیتار يگردشگر توسعه >--- ياقتصاد 4,218 0,003 0,27 رد عدم
 یخیتار يتوسعه گردشگر >---فرهنگی -یاجتماع 2,566 0,007 0,19 رد عدم
 یخیتار يتوسعه گردشگر >---ساختاري-ییربنایز 2,02 0,01 0,24 رد عدم
 یخیتار يگردشگر توسعه  >---محیطیزیست 3,596 0,000 0,22 رد عدم

 ياستاندارد و سطح معنادار يخطا ،یبحران يهاهمراه با نسبت ؛هیفرض ریمس :8 جدول
 متلاع

 ياختصار
 شاخص برازش نام کامل

 اریمفهوم مع
 مطلوب

 مقدار
 شدهگزارش

X2/df 
 

Root Mean Square Error 
of 

Approximation(RMSEA) 

ان تو نیانگیم شهیر
 بیتقر يخطادوم 

 و کمتر 3
2,85 
 

RMR Chi-degree freedom 
بهنجار شاخص 
 ینسب

تر از کوچک
0,05 

0,42 

GFI incremental fit index 
شاخص برازش 

 یشیافزا
 0,92 و بالاتر 0,9

AGFI Normed Fit Index 
شاخص برازش 

 نرمال شده
 0,90 و بالاتر 0,9

NFI Goodness of fit 
 ییکویشاخص ن

 برازش
 0,99 و بالاتر 0,9

NNFI Adjusted Goodness of 
Fit 

 ییکوین شاخص
 هافتیلیبرازش تعد

 0,89 و بالاتر 0,9

CFI Comparative Fit Index 
شاخص برازش 

 ياسهیمقا
 0,93 و بالاتر 0,9

RMSEA 
 

Root Mean Square Error 
of 

Approximation(RMSEA) 
 

ان تو نیانگیم شهیر
 دوم

 بیتقر يخطا

 تر ازکوچک
0,08 

0,079 
 

 
 ریتأث بی، ضر27/0برابر با  یخیتار يبر توسعه گردشگر يشاخص اقتصاد ریتأث بیضر

شاخص  ریتأث بی، ضر19/0برابر با  یخیتار يبر توسعه گردشگر یفرهنگ -یشاخص اجتماع
شاخص  ریتأث بیو ضر 24/0برابر با  یخیتار يبر توسعه گردشگر يساختار -ییربنایز
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مقدار  کهنیبه ا توجهباشد و با می 22/0برابر با  یخیتار يمحیطی بر توسعه گردشگرزیست
از محدوده  شتریب )CR( یو مقدار بحران 05/0خطا  زانی) کمتر از مP( يسطح معنادار

 ود.شپژوهش تأیید می اتیفرض یتوان ادعا نمود که تماممی ،باشدیم 96/1 یعنیقبول قابل
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 گیريبحث و نتیجه
ساس بر ا گرفته صورت لیوتحلهیتجز و پرسشنامه از شدهيگردآور يهاداده مبناي بر

-زیرساختی فرهنگی،-اجتماعی اقتصادي، شاخص 4 که گردید مشاهده ساختاري تلامعاد
و فرضیات  اندبوده مؤثر تهران شهر تاریخی گردشگري توسعه بر ستیزطیمح و زیربنایی

 )1391( همکاران و آرام تحقیق نتایج با فرضیه این از حاصل شود. نتایجپژوهش تأیید می
 مدیریت بررسی به تحقیقی در که )1395( زادهلیاسماع تحقیق نتایج با است. همچنین همسو

 است. همسو کرده است، اقدام مقاومتی اقتصاد راستاي در جهانگردي
 مسیر ریبض با اقتصادي شاخص تأثیرگذاري میزان ساختاري معادلات لیوتحلهیتجز در

 عامل نیترمهم که داشت بیان توانمی بنابراین و باشدمی هاگزینه سایر از شتریب 27/0
 عامل هرانت شهر در مقاومتی اقتصاد رویکرد با تاریخی گردشگري يتوسعه در تأثیرگذار
 همسو )1391همکاران ( و آرام تحقیق نتایج با فرضیه این از حاصل نتایج. است اقتصادي

 است.
 لحاظ به هک گردید مشاهده ساختاري معادلات از گرفته صورت لیوتحلهیتجز مبناي بر

 فرهنگی-اعیاجتم و یطیمحستیززیربنایی، -ساختاري اقتصادي، شاخص ترتیب به اولویت
و  )1396همکاران ( و زاده ولی تحقیق نتایج با پژوهش این از حاصل نتایج باشد. اولویتمی

انتظارات و ادراکات  کهنیبا توجه به ااست.  نیز همسو )1395( ياکبر و جهانگیري
 روهروبو در دوران انجام پژوهش با کرونا باشد می رییگردشگران در طول زمان در حال تغ

صورت به ،شدهشود و موجب بهبود ادراك دهیامر همواره سنج نیکه ا شودیم شنهادیپشدیم 
 جهیدرنت و دهیسنج یخیتار يگردشگر يفضاها ازادراکات گردشگران  ارات وظمستمر انت

 .ابدی شیکنندگان افزامراجعه يو خشنود تیرضا
 به شرح زیر است؛ دکنندگانیبازدیی در جهت رضایت بیشتر هاشنهادیپ

 تیقلاو استفاده از خ متیخدمات، ق تیفیک ينهیاز نظرات گردشگران درزم يریگهبهر −
منجر  ترشیگردشگران و فروش و سود ب يدر بلندمدت به وفادار تواندیگردشگران م

 شود.
 ياقتصاد يایو مزا يمحصولات گردشگر ينهیدرزم یآموزش يهاکارگاه يبرگزار −

 گران.گردش تیبهبود رضا شیافزا يو کارمندان در راستا پرسنل يبرا شدهنیتضم

 



 1401تابستان |  58شماره  | 17سال |  طالعات مدیریت گردشگريم | 190

 زیران و پرهبه گردشگ يگردشگر يفضاها یروز در معرفمناسب و به غاتیاستفاده از تبل −
 ح؛یناکارآمد و ناصح غاتیتبلاز هرگونه 

 يق و متخصص در ارائه محصولات خلاقانه و نوآور بر مبنالااستفاده از افراد جوان، خ −
 و مدنظر گردشگران؛ کشورها ریسا اتیتجرب

کشورشان  يصنعت گردشگر يایاح يمدت براعنوان اقدام کوتاهبه يگردشگر انیمتول −
 تمرکز یداخل يگردشگر يبر رو مدتانیدر م یجهان يشروع صنعت گردشگر و

 .)2020 زا،یکنند (مات
از  کنند و دنظریسفر خود تجد يدر الگوها دیگردشگران در دوران بعد از کرونا با −

که قصد سفر دارند آگاه شوند  يخود در مقصد لاتیبودن تعط منیو ا دیمف زانیم
 .)2020(برودر و همکاران، 

 يخانه دوم و گردشگر يکرونا، گردشگر روسیبعد از و يهاتیمحدود جهیدرنت  −
 .)2020 ن،یکنند (سراف فایگردشگران ا ينقش دارونما را برا توانندیم یکوهستان

 يبرا یمناسب نهیو گز افتیدر پسا کرونا رونق خواهند  يمجاز يسفرها ادیزاحتمالبه −
 .کرونا خواهند بود يماریترس از ابتلا به ب لیبه دل يسفر حضور ینیگزیجا

 .افتیخواهد  شیافزا مایاز سفر با هواپ شیسفر با قطار ب ياحتمالاً تقاضا −
گران خواهد شد و انواع گردشگران با درآمد بالاتر و انتخاب انواع  یاحتمالاً سفر کم −

 .مختلف مدنظر قرار خواهد گرفت يهابا بسته منیا يگردشگر
از سفر  شیبا خانواده ب ایتک نفره  يترس از حضور در اجتماع، احتمالاً سفرها لیبه دل −

 با تور خواهد بود.
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 منابع
 شهري. گردشگري توسعه -یمحل گردشگري رشد .)1386. (محمدحسن اکبرزاده، ابراهیمی 

 .66_59 ،18 دوره ها،شهرداري ماهنامۀ
 اردبیل ا،جغرافی علوم ملی کنفرانس اولین مقاومتی. اقتصاد و گردشگري .)1395. (زینب فر، ابراهیمی

 .آرمانی محیط اندیش زیست حامیان مؤسسه
-105 :)24(9 سیاسی. علوم. جهانی سیاسی اقتصاد نظام در مقاومتی اقتصاد). 1392. (هادي آجیلی،
78. 

 گردشگري صنعت نقش .)1391. (احمد غیبی، و حسام کاشانی، فرشته؛ محمدپور، محبوبه؛ آرام،
 و زاییاشتغال ،هارساختیز توسعه درآمدزایی. برهیتک با مقاومتی اقتصادو توسعه  رشد در

 .گیلان دانشگاه رشت، مقاومتی، اقتصاد تبیین و بررسی ملی همایش فقرزدایی،
 یخیتار گردشگري توسعه جهت پویا مدلی ارائه .)1394. (سعید اردکانی، میرمحمد و اسعدي،

 مارهش بازرگانی، مدیریت هايکاوش پژوهشی -علمی فصلنامۀ دو .)یزد استان: موردمطالعه(
 .167_147 صص ،14
 لیم کنفرانس اولین مقاومتی. اقتصاد راستاي در جهانگردي مدیریت .)1395. (اصغر ،زادهلیاسماع

 .فرهنگ و علم دانشگاه تهران، جهانی، اقتصاد و مدیریت
 صنعت نقش .)1394(. محسن تاجیک، و اسداله بیات، ناهید؛ زایی، اسمعیل مژگان؛ زایی، اسمعیل

 معلو در کاربردي هايپژوهش همایش اولین مقاومتی. اقتصاد و ملی تولید در گردشگري
 .سمنان واحد اسلامی آزاد دانشگاه جغرافیاي گروه سمنان، جغرافیایی

 ایران. در مقاومتی اقتصاد و گردشگري رابطه بررسی .)1393. (زهرا وند، آدینه و خدیجه اشرفی،
 خانه بریز،ت شرقی، آذربایجان گردشگري هايدافعه و هاجاذبه تخصصی علمی سمینار نخستین

 تبریز. گردشگري ساربانان شرکت شرقی، آذربایجان مطبوعات
المللی توسعه گردشگري و اقتصاد مقاومتی، کنفرانس بین). 1394. (انصاري، عبدالله و محمدي، علی

 https://civilica.com/doc/427409 مشهد، اقتصادي، مدیریت، فرهنگ و توسعه
 يهاارزش ری). بررسی تأث1400مرضیه. (، جهانشاهی؛ فاطمه ،طاهري آزاد ؛محمدمهدي، پورسعید

 .چندگانه مصرف غذاهاي محلی ایران بر قصد گردشگران به بازدید مجدد و توصیه به دیگران
 341-380): 56(16. مطالعات مدیریت گردشگري

). شناسایی 1401احمد. ( ،محمودي؛ مهدي ،کروبی؛ مرتضی، مطهري؛ سحر، پیرجمادي
سنجی بازاریابی توسعه گردشگري ورزشی در مناطق آزاد تجاري، صنعتی و هاي امکانشاخص

 47-78): 57(17. مطالعات مدیریت گردشگري .اقتصادي ایران
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ازمانی در ظرفیت س ری). تحلیل تأث1400طمه. (، فامهربان؛ سیمین، تولایی ؛مجتبی ،جاودان
مطالعات مدیریت  .مقصد گردشگري آبگرم، موردمطالعه: شهر سرعین يریپذرقابت

 83-129): 56(16. گردشگري
نقش حماسه اقتصادي  «اقتصاد مقاومتی، مفاهیم، قلمرو و راهکارها). 1392(اوود. جعفري، ددانش

گروه آماد و فناوري  -یتهران: مرکز تحقیقات راهبردي دفاع ن.امنیتی آ -و واکاوي ابعاد دفاعی
 2-21. دفاعی

 .گردشگري در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتی يگذاراستی). الگوي س1396یاسر. ( ،رمضان نژاد
 41-60. اقتصاد مقاومتی نامهژهیو. هاي راهبردي و کلانسیاست

کیو کارگیري روش ). به1401محمد حمید. (، ملائی ه؛عطی ،شاه جعفري ؛فاطمه ،زرگران خوزانی
): 57(17ي. مطالعات مدیریت گردشگر .تجربه گردشگران مذهبی :در شناسایی الگوهاي ذهنی

264-239 
 و هاتیقابل يبندتی). اولو1399( شهرزاد، شهریاري، علی، زاده، میکر الدین،سید کمال شهریاري،
 محدوده: موردي مطالعه( تاریخی شده بازآفرینی يهامحدوده در ي گردشگريهاجاذبه

 .74-61): 14(41. شهر هویت ،)شیراز زندیه تاریخی
 تاریخی مذهبی گردشگري توسعه راهبردهاي). 1400. (آزیتا رجبی، ناصر، اقبالی، سعید، عباسی،

 .123-130 ):7(3 کوهستانی. مناطق جغرافیاي مطالعات. زنجان شهر
). 1399( .محمدکاظم ی،رتیبص ،اللهنعمت ، قاسمی،لیخل ي احمدپور،جواهر کریم، ابراهیم، انیلطف

 121-160): 2(1، یانقلاب اسلام یپژوهندهیآ ،اقتصاد مقاومتی در آینده اقتدار امنیتی کشور
 

ثر بر ؤ). مدل عوامل م1401کرامت اله. (، زیاري ؛احمد ،پوراحمد ؛سیّد محمّد ،میرتقیان رودسري
): 57(17. مدیریت گردشگريمطالعات  .وفاداري به گردشگري میراث فرهنگی در مقصد رامسر

146-113. 
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