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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The present article aims to provide a model for the 

development of MICE tourism with emphasis on quality of life and 

social welfare and health climate of desert areas. 

Materials and Methods: The present study is an applied study in 
terms of quantitative data and survey performance. The statistical 

population of the study can be divided into three parts. The second 

part includes tourists who from 2020-03-05 to 2020-06-04 will 
consider the city of Semnan as their tourist destination. The third 

part includes academic elites and managers and those involved in 

the tourism sector working in the province with an approximate 
number of 100 people, which has been determined as a statistical 

sample size using the Cochran's formula of 80 people. In this 

research, simple random sampling method has been used. In the 

present study to collect field information from Keys social health 
questionnaires (2004); Social Welfare Questionnaire; The Tourist 

Satisfaction Questionnaire and the Quality of Life Satisfaction and 

Satisfaction Questionnaire (Q-LES-Q-SF) were used. 
Findings: Based on the findings, socio-cultural benefits have a 

significant relationship with socio-cultural welfare, quality of life, 

socio-cultural health and tourism development. Socio-cultural 

costs also have a significant relationship with the variables of 
socio-cultural welfare, quality of life, socio-cultural health and 

tourism development. 

Conclusion: The results showed that all possible relationships 
considered in the research model have a significant relationship 

with each other. 
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  و همکاران                  پیرمحمدزاده امین  145

 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 ،یبر سبک زندگ دیبا تأک سیما یتوسعه گردشگر

شهر  یسالمت )مطالعه مورد میو اقل یرفاه اجتماع

 سمنان(
 
 1رمحمدزادهیپ نیام

واحد  ،یشهر یزیو برنامه ر ایگروه جغراف ،یدکتر یدانشجو
 رانیسمنان، ا ،یسمنان، دانشگاه آزاد اسالم

  ،2*یابیکام دیسع
سمنان،  ،یواحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالم ا،یگروه جغراف ،اریدانش

 )نویسنده مسئول(. رانیا
 3زندمقدم محمدرضا

 ،یواحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالم ا،یگروه جغراف ،اریاستاد
 رانیسمنان، ا

 
 چکیده
 یجهت توسعه گردشگر یمقاله حاضر با هدف ارائه مدل هدف:

سالمت  میو اقل یو رفاه اجتماع یزندگ تیفیبر ک دیبا تأک سیما
 است.  رفتهیصورت پذ ریمناطق کو

و از نظر داده  یپژوهش حاضر از نوع کاربرد مواد و روش ها:
پژوهش به سه  یاست. جامعه آمار یشیمایو از نظر اجرا پ یکم

شهر سمنان  یمحل نیساکناست بخش اول  کیبخش قابل تفک
در  رانینفوس و مسکن مندرج در مرکز آمار ا یبراساس سرشمار

براساس فرمول کوکران  نفر که 125129به تعداد  1395سال 
شدند. بخش دوم  نییتع ینفر به عنوان حجم نمونه آمار 390تعداد 

 تیلغا 15/12/1398 خیهستند که از تار یشامل گردشگران
خود در  یرا به عنوان مقصد گردشگر نشهر سمنا 15/3/1399

 رانیو مد ینظر خواهند گرفت. بخش سوم شامل نخبگان دانشگاه
مشغول به کار در سطح استان  یو دست اندرکاران بخش گردشگر

نفر است که با استفاده از فرمول کوکران  100 یبیبه تعداد تقر
 نیشده است. در ا نییتع ینفر به عنوان حجم نمونه آمار 80تعداد 

 در. است شده استفاده ساده  یتصادف یرگی پژوهش از روش نمونه
-از پرسشنامه یدانیالعات ماط آوری جمع جهت حاضر پژوهش

 ؛ی(؛ پرسشنامه رفاه اجتماع2004) زییک یسالمت اجتماع یها
و لذت  تیرضا تیفیگردشگران و پرسشنامه ک تیپرسشنامه رضا

استفاده شده  (Q-LES-Q-SFو همکاران ) کتیاند یاز زندگ
 است. 

با رفاه  فرهنگی –یمنافع اجتماعبر اساس یافته ها  یافته ها:
و  فرهنگی –یسالمت اجتماع ،یزندگ تیفیک ،فرهنگی –یاجتماع

 نیاست. همچن یرابطه معنادار یدارا سیما یتوسعه گردشگر
 –یرفاه اجتماع یرهایبا متغ زین فرهنگی –یاجتماع هاینهیهز

و توسعه  فرهنگی –یسالمت اجتماع ،یزندگ تیفیک ،فرهنگی
 .دباش یم یرابطه معنادار یدارا سیما یگردشگر

 نظر در احتمالی روابط تمامی که داد نشان نتایج گیری:نتیجه 
 دیگریک با معناداری رابطه دارای پژوهش مدل در شده گرفته
 .هستند

 
 ،یزندگ تیفیک س،یما یگردشگر ،یگردشگر: کلیدی کلمات

 سالمت میاقل ،یرفاه اجتماع
 

 10/04/1399تاریخ دریافت: 
 17/06/1399تاریخ پذیرش:  

 
 :نویسنده مسئولs.kamyabi@semnaniau.ac.ir 
 

 مقدمه
 و الزم آن عناصر که است منسجمی نظام گردشگری، صنعت
 به گردشگری هایجاذبه که ایگونه به. باشندمی یکدیگر ملزوم
 بلکه کنند،نمی فراهم را صنعت این رونق یا سفر موجبات تنهایی

 باید نیز گردشگران اقامت و جاییجابه برای شرایط و امکانات
 وجود گردشگرى، موفق توسعه براى(. 1) باشد فراهم

مناسب و مشارکت مردم در اینجا جامعه میزبان  هاىزیرساخت
 نیز و متنوع هایکارکرد به توجه با گردشگری، است، ضرورى
 توسعه اقتصادی، هایبخش سایر با ارتباط ایجاد در باال توانایی

 جغرافیایی مناطق زندگی سبک تغییر و زیست محیطی  اجتماعی
ها و توان فرآیندها، فعالیت(.  گردشگری را می2می باشد ) مطرح
دادهای حاصل از روابط و تعامالت بین گردشگران، عرضه برون

های اطراف آن ها و محیطکنندگان، جوامع محلی، حکومت
تعریف کرد که در جذب و میزبانی از بازدیدکنندگان تأثیر 

جهانی است تعریفی که سازمان جهانی گذارند. گردشگری صنعتی 
-فعالیت»دهد عبارت است از: گردشگری از این مقوله ارائه می

هایی که شخص در سفر و در زمان اقامت در محلی به جز محیط 
تر از یک سال متوالی و با اهدافی خود به مدت کم 1متعارف

همچون گذراندن اوقات فراغت، تفریح، کسب و کار و غیره انجام 
 (.3« )دهد.می

یکی از راهکارهای تقویت گردشگری شهری راهبرد گردشگری 
ها، ها، انگیزش)یعنی مالقات 2گردشگری مایسمایس است.

 ها( یکی از انواع گردشگرییا نمایشگاه ها، رویدادهاکنفرانس
طور ها و رویدادهای تجاری است. بهاست که شامل فعالیت

هایی هستند که شامل فعالیت عمومی، رویدادهای مایس رویدادها و
اند که عالیق مشترکی دارند و در یک مکان جمع کنندگانیشرکت

ریزی درست اند. محل اجتماع الزم است که مکانی با برنامهشده
های موردنیاز برای راضی کردن باشد. محل برگزاری فضا و سهولت

 و  زندگی سبک لذا سازد.کننده را فراهم مینیاز افراد شرکت
 که باشد می خشک مناطق اقلیم از متاثر بیشتر ومردم شهر  هویت

 ؛ معماری سبک در یعنی آنها زندگی شیوه و نصوص در مسئله این
 است شده متجلی  رسوم و آداب خوی، و خلق

_________________________________ 
1 . Usual Environment 
2 . MICE 
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 میرسد نظر به جامعه میزبان، انتخابهای بر مؤثر عوامل بین در
اجتماعی و نگاه مسئوالنه و آگاهانه به -فرهنگی زندگی سبک

محیط و اقلیمی که در آن زندگی می کنیم و در آمد از آن کسب 
مختلف از جمله  مسئوالنه رفتارهای اتخاذ در نقش مهمی می شود 

کلیه بازیگران در عرصه  میرود انتظار که اقلیمی و جغرافیایی،
مسولین و متولیان گردشگری از جمله صاحبان شرکت ها وصنایع، 

 گیرند، پیش در مقصد جامعه در شهری ومردم
میهمان،  جاذبه گردشگری  جامعه انتخابهای بر مؤثر عوامل بین در

 گردشگری و اقلیم. باشدمی گردشگری مقصد اقلیمی و شرایط
 بر گذاریتاثیر با اقلیم که طوری به دارند هم با تنگاتنگی ارتباط

و رفاه   سالمتی توریسم، کیفیت و مدت طول محیطی، منابع
 گیریتصمیم و انتخاب و گردشگران شخصی تجارب گردشگران،

 .دهدمی قرار تاثیر تحت را سفر برای
در رابطه با ارتباط توسعه گردشگری مایس با کیفیت زندگی و 
رفاه اجتماعی تحقیقاتی چند صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق 

برگزاری دی نشان داد که انجام شده توسط همتی و مرادآبا
تواند به ایجاد ساختارهای رویدادهای بزرگ ورزشی در کشور می

 های موردسازمانی منسجم، تأمین منابع مالی، توسعة زیرساخت
نیاز توسعة شهری منجر شود و به مدیریت شهری درراستای تحقق 

همچنین تحقیقات صورت پذیرفته  توسعة شهری پایدار کمک کند.
رویدادها نه تنها توسط زند مقدم و پیرمحمد زاده نشان داد که 

ها در و اهمیت آنهای گردشگری هستند ترین بخشیکی از مهم
تعدادی از انواع مختلف رویداد ها در جهان (. 4حال افزایش است )

شرایط شود. در این وجود دارند و تعداد آن ها هر ساله بیشتر می
رقابتی، موفقیت در رویدادها وابسته به برنامه ریزی استراتژیک و 

سرا در تحقیق خود به این نتیجه صاحب اجرای صحیح آن است.
های انسانی در هر زنان به عنوان بخش عظیمی از سرمایهرسید که 

کنند و جامعه نقش بسزایی در توسعه همه جانبه امور ایفا می
آنان اصلی اساسی در توسعه مشارکتی تلقی  بنابراین توانمندسازی

توان به عنوان شود. در این راستا رویدادهای گردشگری را میمی
رویکردی نوین برای افزایش توانمندسازی و مشارکت زنان در نظر 

فت. تقوی در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که گر
ان برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایج

شرقی در شهرستان کلیبر بر تمام ابعاد توسعه گردشگری این 
ای با سوییتی جامگدای در مطالعه .گذار بوده استشهرستان تاثیر

به عنوان یک صنعت نوظهور  MICEدامنه گردشگری »عنوان 
 MICEبه این نتیجه رسیده است که گردشگری « مهمان نوازی

وری شرکت کمک بهرهبه ایجاد انگیزه در کارکنان برای بهبود 
کند. ایگور تراسیچ ها محبوبیت پیدا میکند و در دنیای شرکتمی

به این « نقش مایس در توسعه صنعت توریسم»ای با عنوان در مقاله
نتیجه رسیدند سفر تجاری بخش مهمی از گردشگری است که 

ها، ها، نمایشگاهها، کنفرانسشامل گردشگرانی است که در کنگره
کنند. شویقی، رویدادها و سفرهای شرکتی شرکت میسفرهای ت

بسیاری از کشورها اهمیت این بخش از توسعه گردشگری را 
-اند و بنابراین در سازمان، ارتقاء و تحقق آن تأثیر میدرک کرده

ها، گذارند. سفرهای کاری شامل جلسات، سفرهای تشویقی، کنگره

ادبیات داخلی و ها است. به همین دلیل، ها و نمایشگاههمایش
برای این نوع سفرها  MICEخارجی هرچه بیشتر از اصطالح 

کنند. این بخش از بازار توریستی بخش بسیار مهمی از استفاده می
تجارت است، به ویژه در مورد تمدید فصل گردشگری که باعث 
افزایش جذابیت مقصد گردشگری و اثرات اقتصادی حاصل از 

منظور احمد خان در  شود.یستی میتوسعه این بخش از بازار تور
به این نتیجه رسیده است که « مایس توریسم»ای با عنوان مقاله

MICE  کنند که بیشتر از درآمد قابل توجهی را تولید می
از  MICEشود که نسبتاً گردشگری عادی است. همچنین دیده می

-هر فعالیت توریستی تأثیر کمتری بر میزبان و مقصد میزبان می

رد. از این نظر تقریباً هر کشوری در جهان در تالش است تا گذا
خود را به عنوان مقصدی معرفی کند که بتواند بهترین نتیجه را 

در مرور تحقیقات مختلف  برای مسافران تجاری فراهم کند. 
گردشگری  در مورد شهر و استان سمنان همچون تحقیق کامیابی 

 برای کالن سطح در املع ترین مهم  که دهد می نشان ها یافته
 مهم و باشد می خارجی گردشگر جذب سمنان گردشگری توسعه

 در سمنان استان در گردشگری صنعت توسعه برای راهبرد ترین
 همچنین و مقصد به معبر تبدیل خود ای منطقه رقبای با رقابت
 دستگاهای نمودن همسو و اکوتوریسم زنجیره نهادهای تقویت

 این مشارکت  و سبک زندگی مردم در اجرایی و جذب انگیزه و
 توسعه و تقویت  دیگر گذار تاثیر عوامل جمله از باشد می زمینه

 ظرفیت به توجه با گردشگری رویدادهای ایجاد و  ها ساخت زیر
و نوع نگاه کلیه بازیگران در   سمنان استان روستاهای و شهرها

 و گردشگران سهم به توجه لذا .(5باشد) عرصه گردشگری می
 محور که آنجا از و فرهنگی و تاریخی های جاذبه عالقمندان

 گردشگری باالدستی، سند در  شهرسمنان و  استان  توسعه اصلی
 تاثیر های مولفه به که دارد ضرورت و اهمیت ،بسیار شده تعریف

 پرداخته شود مردم زندگی سبک بر گردشگری همچون  گذار
 مناطق اقلیم از متاثر بیشتر ومردم شهر  هویت و  زندگی سبک

 یعنی آنها زندگی شیوه و نصوص در مسئله این که باشد می خشک
 رسوم، اعتقادات مذهبی و آداب ، خوی و خلق ؛ معماری سبک در

که این مصادیق خود امروز بعنوان جاذبه  است شده متجلی
رفتار و مولفه  و اقلیم بین رابطة اثباتگردشگری درآمده است 

 انسانی مبانی همبستگی از نشان اجتماعی ، اقتصادیهای تاثیر گذار 
وعرصه جغرافیایی  تحوالت فضایی به دهنده شکل محیطی و

 .بود شهرخواهد
 

 مواد و روش ها
 موقعیت تحقیق: 

خشک  و گرم اقلیم با سمنانوشهرستان  شهرسمنان مرکز استان
که  )دارای زمستانهای سرد و تابستانهای گرم و خشک( است

شمالی و  دقیقه عرض 36درجه و 35تا  دقیقه 32درجه و 35بین
 درحاشیه طول شرقیدقیقه 25درجه  53تا دقیقه  22درجه و  53

و بر دامنه های کم شیب جنوبی رشته کوه  مرکزیکویر شمالی
فاع این شهر از سطح دریا تواقع شده است.ار مرکزیهای البرز

نقشه شد )جنوبی می با -متر و دارای شیب عمومی شمالی 1130
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این شهر از سوی خاور با (. 1:50000توپوگرافی ،مقیاس
،  شهرمهدیو شهرستان  درجزین از شمال به ، دامغان هایشهرستان

 تهران، تا آن .فاصله همسایه است سرخهشهرستان   و از باختر با
و مسیر   مشهد، تهران سراسری آهنراه به و است کیلومتر 216

فرودگاه و جاذبه  دارای و باشدمی متصل44ترانزیتی و بزرگراه 
قدمت تاریخی)ایالت   بدلیل سمنان .است های گردشگری متعددی

 اهمیت و اقلیم های متنوع پر اکوتوریستی مراکز کومش( و وجود
 زیادی تعداد هرساله کویر و مهدیشهر همچون اطرافش در

 گردشگری مختلف گیزهایان با شهرستان این از گردشگری
 دست های جاذبه  و فرهنگی ، طبیعی های جاذبه دیدن همچون

 سال از یعنی اخیر سال سه در که بطوری کنند می دیدن  ساز
 جاذبه از نفر 802471 حدود  29/12/1398 تا 01/01/1395

 ، کنندگان بازدید تعداد ازاین که کردند دیدن شهرستان این های
 95633 تعداد و فرهنگی و تاریخی آثار از نفر 555325تعداد

 از کنندگان بازدید نمودندو دیدن  شهرستان طبیعی های ازجاذبه
 .(6) است نفربوده  151513ساز دست های جاذبه

 
 شهر سمنانموقعیت . 1 شکل

 

 تغییرات جمعیّتی شهر سمنان. 1 جدول

 شهر
 جمعیّت

آبان  1385آبان  1375آبان  1370آبان  1365آبان  1355آبان  1345آبان  1335آبان 
1390 

آبان 
1395 

 185129 153680 126780 91045 75131 64891 38786 31058 29036 سمنان
 اجرا نظر از و کمی داده نظر از و کاربردی نوع از حاضر پژوهش
 تفکیک قابل بخش سه به پژوهش آماری جامعه. است پیمایشی

 نفوس سرشماری براساس سمنان شهر محلی ساکنین اول بخش است
 تعداد به 1395 سال در ایران آمار مرکز در مندرج مسکن و

 عنوان به نفر 390 تعداد کوکران فرمول براساس که نفر 125129
 گردشگرانی شامل دوم بخش. شدند تعیین آماری نمونه حجم

 سمنان شهر 15/7/1399 لغایت 15/12/1398 تاریخ از که هستند
 سوم بخش. گرفته اند نظر در خود گردشگری مقصد عنوان به را

 بخش اندرکاران دست و مدیران و دانشگاهی نخبگان شامل
 به استان مدیریتی مختلف سطوح در کار به مشغول گردشگری

 تعداد کوکران فرمول از استفاده با که است نفر 100 تقریبی تعداد
 این در. است شده تعیین آماری نمونه حجم عنوان به نفر 80

 .است شده استفاده ساده – تصادفی گیری¬نمونه روش از پژوهش
 شده استفاده میدانی و ای¬کتابخانه روش دو از حاضر پژوهش در

 سالمت استاندارد پرسشنامه چهار از میدانی روش در که. است
 پرسشنامه  ،70/0 باالی پایایی با گویه 28 دارای که کییز اجتماعی

 و 87/0 را آن کرونباخ آلفای با گویه 28 حاوی اجتماعی رفاه
 پایایی با گویه 3 شامل مقصد از گردشگران رضایت پرسشنامه

 برای پژوهش این در. است گرفته قرار استفاده مورد درصد /72
 PLS و SPSS افزار نرم دو از اطالعات تحلیل و تجزیه
 .شد خواهد استفاده

 
 هایافته 

 –با توجه به ضرایب به دست آمده حاصل از آزمون کلموگروف 
اسمیرنف برای سطح معناداری نرمال سنجی توزیع داده که به سمت 

=∝دهد که از حد تعیین ( را نشان می0001/0صفر میل دارد و )

گردد که توزیع داده به مراتب کوچکتر است مشخص می 0.05

های در این پژوهش غیرنرمال است و بهتر است برای آزمون فرضیه
برای همچنین  استفاده نماییم.های ناپارامتریک پژوهش از آزمون

و آزمون  1(KMOتحلیل عاملی از آزمون کیزر مایر الکین )
 استفاده شده است.  2کرویت بارتلت

 
 و بارتلت KMOخروجی آزمون . 2 جدول

 KMO 573/0آزمون 

 آزمون بارتلت
 142/1453 مربعات خی دو

 78 درجه آزادی
 0001/0 سطح معناداری

هر چه به سمت یک میل نماید نشان  KMOضریب آزمون 
ت. ه اسهای تحلیل شددهنده وجود همبستگی مناسب در بین عامل

ه همبستگی دهد ک( نشان می573/0در اینجا این ضریب به با عدد )
ل د قابحهای مورد تحلیل قرار گرفته در موجود در میان عامل

ز یلت نقبولی است. این تأیید همبستگی در نتایج آزمون بارت
به  (sigمشخص است. در این آزمون سطح معناداری یا ضریب )

 05/0( که از حد تعیین آلفا = 0001/0سمت صفر میل دارد )
ای هیهان گوتوان با اطمینان گفت که میکوچکتر است بنابراین می

ال شود؛ در عین حمربوط به یک عامل همبستگی مشاهده می
ن برای. بنامبستگی نداردهای عامل دیگر، هها با گویههمان گویه

 نتایج این دو آزمون دارای مطلوبیت مناسبی هستند.
  

_________________________________ 
1 . Kaiser-Meyer-Olkin 
2 . Bartlett's test of sphericity 
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 نتایج تحلیل عاملی انجام شده. 3 جدول
 عامل پنجم عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول خرده مقیاسها

     815/0 خدمات محیط
     671/0 کیفیت مکانی

     566/0 اقتصادیثبات 
     481/0 مراقبت اجتماعی

    585/0  آسیب پذیری محیط
   215/0   یکپارچگی فضایی

   768/0   بهداشت محیط
   749/0   مشارکت

   597/0   و اقلیم منابع سرزمینی
  779/0    کیفیت زندگی

    321/0  رفاه اقتصادی
 824/0     منابع انسانی

 687/0     عدالت اقتصادی
 667/10 105/11 484/13 510/14 351/15 درصد واریانس تبیین شده

 118/65 451/54 346/43 861/29 351/15 درصد تراکمی واریانس تبیین شده
 

 تحلیل بار عاملی به تفکیک سواالت پرسشنامه. 4 جدول

خرده  شاخص ردیف
 بارعاملی گویه مقیاس

1 

اجتماعی و 
 فرهنگی

منابع 
 انسانی

 0.816 متاسفانه امروزه متخصصان از سطح منزلت اجتماعی کمتری برخوردار هستند.
 0.884 می توانم برای چند سال آنیده خود با خیالی آسوده برنامه ریزی کنم. 2

بهبود کیفیت خدمات و جلب رضایت خدمت گیرندگان، مهم تر از تحت  3
 پوشش قرار دادن همه نیازمندان است.

0.844 

 0.912 من برای اوقات فراغت خودم برنامه ریزی دارم. 4
 0.659 میزان رضایت از سالمت جسمانی 5
6 

مراقبت 
 اجتماعی

 0.836 امروزه خشونت اجتماعی یکی از مشکالت اصلی بعضی کشورهای ماست.

معموالً از حمایت سازمان ها و خدمات اجتماعی که به ارباب رجوع خدمت  7
 رضایت دارم.می دهند، 

0.67 

 0.823 فکر می کنم حقوق شهروندی برای همه مردم رعایت می شود. 8

بیشتر مشاغل اجتماعی بر اساس روابط و مناسبات واگذار می شود نه شایستگی  9
 0.728 ها.

 0.748 به جای مقصر دانستن دیگران در زندگی ام خود را مسئول سرنوشتم می دانم. 10
 0.905 برابر خطرها و نامالیمات معموالً احساس بی پناهی می کنم.در  11
 0.854 به عقیده من برای رسیدن به اهداف و آرزو نباید دست به هر کاری زد. 12

های رفاه اجتماعی باید افراد ترین گروه های تحت پوشش برنامهیکی از مهم 13
 0.900 ناتوان جسمی و معلوالن باشند.

های رفاه اجتماعی دولت باید زنان، از گروه های تحت پوشش برنامه یکی 14
 0.941 بخصوص رنان سرپرست خانوار باشند.

های رفاه اجتماعی دولت باید ترین گروه های تحت پوشش برنامهیکی از مهم 15
 کودکان بخصوص کودکان دارای نقص عضو باشند.

0.783 

 0.893 افرادی شود که به این خدمات نیاز دارند.خدمات رفاهی باید مشمول حال  16
 0.884خدمات در حوزه ی رفاه اجتماعی باید با حفظ صیانت اخالقی، شخصیت  17
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 انسانی، حفظ حق انتخاب و به دور از هرگونه تحقیر ارائه شود.

باید توسط دولت مراکزی برای حمایت از حقوق کودکان در معرض آسیب  18
 0.841 بوحود آید.

برنامه های رفاه اجتماعی دولت پس از وقوع حوادث، بایدعالوه بر بازسازی  19
 0.817 فیزیکی بر خدمات مربوط به سالمت روان افراد خانواده ها نیز متمرکز شود.

 0.860 اجتماعی ارتباطاتمیزان رضایت از  20
 0.796 فراغت اوقات های فعالیتمیزان رضایت از  21
22 

کیفیت 
 زندگی

 0.868 خو و خلقمیزان رضایت از 
 0.818 تحصیل یا و کارمیزان رضایت از  23
 0.839 خانگی های فعالیتمیزان رضایت از  24
 0.907 خانوادگی ارتباطاتمیزان رضایت از  25
 0.766 روزانه عملکرد تواناییمیزان رضایت از  26
 0.845417 زناشویی تمایالت یا و فعالیتمیزان رضایت از  27
 0.853924 زندگی و خانه شرایطمیزان رضایت از  28
 0.841209 همواره از این روزی که مریض شده و متحمل هزینه های سنگین شوم نگرانم. 29
 0.807819 سکوت و بی تفاوتی فضای عاطفی زوجین را پر کرده است. 30
 0.784474 روانی خوبی برخوردار نیستند خیلی از مردم از شرایط سازگاری 31
 0.866840 من معموال آینده را پیش بینی می کنم. 32

افراد بیکار باید به طور مرتب از خدمات رفاه اجتماعی از جمله دریافت بیمه  33
 0.853134 .بیکاری برخوردار شوند

34 
) غذا، پوشاک و... برنامه های رفاه اجتماعی دولت باید حداقل نیازهای اساسی 

 ( همه افراد جامعه را پوشش دهد.
 

0.838118 

35 

 مشارکت

یکی از مشکالت اساسی جامعه امروز کاهش انگیزه برای کسب تحصیل و 
 0.807307 اخذ مدرک است.

احساس می کنم نظام اموزشی از کفایت الزم برای توسعه مهارت های زندگی  36
 0.833156 برخوردار نمی باشد.

 0.856474 مردم جامعه احساس سربلندی و افتخار دارند. 37
 0.904140 پذیرش در گروه احساس خوشایندی را برای من به ارمغان می آورد. 38
 0.830780 با دانستن توانایی ها و استعداد خویش باعث ارتقا سازمان می شوم. 39
 0.861853 قدم باشم. تالش می کنم که در فعالیت های نوع دوستانه پیش 40
 0.864437 من معموال با نزدیکانم روابط صمیمی دارم. 41
 0.850441 من فکر می کنم در موقعیت های اجتماعی از پذیرش الزم برخوردارم. 42
 0.812647 من احساس می کنم عقاید و دیدگاه های من مورد پذیرش سایرین قرار گیرد. 43
44 

 عدالت اقــتــصــادی
 اقتصادی

 0.855553 خیلی از جوانان تحصیل کرده در شهر سمنان فاقد شغل مناسب می باشند.
 0.880194 احساس می کنم مردم از عدالت نسبی برخوردارند. 45

46 
وقتی که دولت ناگزیر به مداخله در ساز و کار آزاد اقتصاد و کنترل بخش 

است این خدمات به صورت خصوصی برای افزایش خدمات رفاهی است، بهتر 
 حداقل ارائه شود.

0.791885 

 0.864160 بازماندگان افراد بازنشسته باید از خدمات رفاه اجتماعی استفاده کنند. 47

دولت باید به جای کمک مستقیم به افراد نیازمند، خدمات رفاهی را به  48
 0.820219 توانمندسازی و افزایش توانایی این افراد معطوف کند.

دولت باید برای افرادی که در محلهای پرخطر زندگی می کنند ) مثل حاشیه  49
 0.914737 شهرها( بودجه اختصاص دهد.
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بخشی از بودجه کشور باید صرف تامین زندگی کودکانی گردد که والدین آنها  50
 0.923988 به ایدز مبتال هستند.

عموم مردم به خصوص افراد نیازمند، از دولت بهتر است برای بهبود رفاه  51
 همکاری موسسات غیر دولتی و مراکز خیریه استفاده کند.

0.966783 

در بودجه عمومی کشور، عالوه بر خدمات بیمه ای رایگان، باید سهمی به  52
 ایجاد تسهیالت خدمات پرهزینه بهداشتی برای افراد نیازمند اختصاص یابد.

0.943993 

53 
تغییری در قوانین جامعه باید با توجه به اصل بهبود وضعیت محرومترین هر 

 0.947252 افراد جامعه صورت گیرد.

54 
دولت باید از طریق وضع مالیات برای افراد برخوردار جامعه، منابع الزم را 

 0.805782 برای اجرای برنامه های رفاه اجتماعی تامین کند

55 

رفاه 
 اقتصادی

فقر و مشکالت اقتصادی از مهمترین مشکالت مردم شهرهای شهر به نظر من 
 0.858584 سمنان می باشد.

رفاه اجتماعی که تالشی است برای افزایش سطح کیفیت زندگی برای عموم  56
 0.877299 مردم، پیش نیاز توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

شود تا عموم مردم از سطح توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باعث می 57
 0.895043 زندگی باالتر برخوردار شوند.

 0.968498 هزینه کردن برای رفاه اجتماعی سرمایه گذاری نیست، بلکه مصرف است. 58

دولت باید همه افراد جامعه را تحت پوشش خدمات رفاهی از جمله خدمات  59
 0.863290 درمانی قرار دهد.

اجتماعی دولت در حوزه ی امداد باید شامل هر سه مرحله  برنامه های رفاه 60
 0.865603 پیشگیری، امداد رسانی و بازسازی شود.

باید از طریق خدمات رفاه اجتماعی، کسری هزینه های زندگی کارگران تامین  61
 0.837446 شود.

بخشی از بودجه دولت باید به پیشگیری از بیماری ها و مشکالت اجتماعی  62
 0.803153 برای عموم افراد جامعه اختصاص یابد.

های رفاه اقتصادی دولت باید با اولویت دادن به گروه های جمعیتی و برنامه 63
 خانوارهای زیر خط فقر ارائه شود.

0.863290 

64 
ثبات 
 اقتصادی

 0.865603 عمالً از فعالیتی شغلی و حرفه ای که دارم احسا امنیت می کنم.

توزیع ثروت در جامعه از طریق مالیات بر درآمد های باال و ارائه خدمات  اگر 65
 0.837446 رفاهی برای درآمد های پایین صورت،گیرد، تولید افزایش خواهد یافت.

 0.803153 اقتصادی وضعیتمیزان رضایت از  66

67 

 اکولوژیکی

منابع 
 سرزمین

در حفاظت از منابع طبیعی گسترش بلند مرتبه سازی در شهر سمنان نقش مهمی 
 0.622181 و اراضی کشاورزی اطراف شهر دارد.

در مصرف آب و انرژی )برق، گاز و ...( وسایل و لوازم ساختمان در سطح شهر  68
 0.671352 شود.سمنان صرفه جویی می

های مختلف شهری، موجب خالقیت شهری مشارکت شهروندان در فعالیت 69
 0.632919 گردد.می

 0.752348 با محصوالت صنعتی، معدنی، کشاورزی و محلی شهر سمنان آشنایی دارید؟ 70

خرید محصوالت کشاورزی محلی در بازارچه های سطح شهر سمنان موجب  71
 0.595463 گردد.بیشتر می افزایش گرایش کشاورزان به تولیدات با کیفیت

72 
بهداشت 

 محیط

خدمات اجتماعی و شهری به اندازه کافی در به نظرم سازمان ها و موسسات 
 0.827979 یاری رسانی به مردم موفق هستند

مدیران شهری در کنترل فاضالب خانگی از لحاظ بهداشت محیط، هدایت  73
 0.897251 اند.مسیر، طراحی شهری صحیح عمل کرده

 0.780583استفادهدرست از امکانات و وسایل مورد نیاز در شهرها و روستاهای شهر  74
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 گردد.سمنان موجب کاهش آلودگی آب، خاک و هوا می

استفاده از حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس یا تاکسی، موجب کاهش آلودگی  75
 0.904879 گردد.هوا و کاهش ترافیک می

برای سالمت عمومی فرد، جامعه و بهداشت محیط  ترویج استفاده از دوچرخه 76
 0.723385 شهر سمنان مفید است.

کسب آموزش الزم در زمینه حفاظت از محیط زیست و محیط شهری در  77
 0.776044 سطح شهر سمنان ضروری است.

78 

خدمات 
 محیط

 0.807967 ها از وضعیت مناسبی برخوردارند.راهدر سطح شهر سمنان، پیاده
 0.879091 های شهری مناسبی جانمایی شده است.در سطح شهر سمنان المان 79
 0.565544 گردد.گسترش روابط اجتماعی موجب شکوفایی خالقیت فرد می 80
 0.769396 های شغلی مختلفی وجود دارد.در شهر سمنان فرصت 81
 0.821105 کاهش داد. توان فقر و بیکاری راریزی مدیران شهری، میبا برنامه 82

-آسیب 83

پذیری 
 محیط

مکان یابی مناسب جهت ساخت و ساز موجب کاهش خطرات ناشی از زلزله 
 در شهر سمنان شده است.

0.803633 

 0.807911 دهد.حس تعلق مکان زندگی، هویت ملی شما را نشان می 84
85 

 کالبدی

کیفیت 
 مکانی

 0.701554 دیدار داشته باشم.من دوست دارم از جشنواره های محلی 
 0.58129 ورزشی هستم. –من عالقمند به بازدید از رویدادهای فرهنگی  86
 0.613918 کنم.المللی بازدید میمن از نمایشگاه های محلی، ملی و بین 87
 0.724815 گردد.استفاده از مصالح با کیفیت و مقاوم سازی موجب حفظ منابع طبیعی می 88

89 
-فرم و شکل شهر سمنان موجب کاهش افسردگی و افزایش نشاط اجتماعی می

 0.776234 گردد.

90 

یکپارچگی 
 فضایی

 0.817967 خوشحالم که تصمیم دارم به نقاط مختلف استان سمنان سفر کنم.
 0.615463 من از سفر به سمنان خوشحالم 91

تفصیلی شهر سمنان موجب سازی براساس ضوابط طرح جامع و نوع ساختمان 92
 0.827103 گردد.های زمین میاستفاده صحیح از خدمات کاربری

 0.705689 شود.تراکم مسکونی و تراکم جمعیتی موجب حفظ امنیت کودکان و زنان می 93
ر ثبتی دممنافع فرهنگی اجتماعی تأثیر »با عنوان : فرضیه اول
با که  مطرح شده است.« توسعه گردشگری مایس دارد.حمایت از 

 مورد آزمون واقع شده است. ANOVAاستفاده از آزمون 

 

 
 برای فرضیه اول پژوهش ANOVAآزمون . 5 جدول

 سطح معناداری Fضریب  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 
 0001/0 041/355 729/5509 2 457/11019 بین گروهی

   519/15 567 027/8799 درون گروهی
    569 484/19818 مجموع

و  %99توان نتیجه گرفت که رابطه با اطمینان ( متناظر میsig=  0001/0( و سطح معناداری )F=  041/355با توجه به مقدار تحلیل واریانس )
های به درصد معنادار است. برای کشف اختالف میانگین معنادار بین هر سه گروه الزم است آزمون توکی بین میانگین 1از سطح خطای کمتر 

 به نمایش درآمده است. 5 دست آمده برقرار گردد که نتایج آن در جدول
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 آزمون توکی برقرار شده برای فرضیه اول. 6 جدول

 سطح معناداری انحراف استاندارد اختالفاتمیانگین  (J) نوع جامعه (Iنوع جامعه )
 درصد 95سطح اطمینان 

 حد باال حد پایین

 متخصصین
 55/10 28/8 0001/0 484/0 417/9* ساکنین

 31/1 -46/1 991/0 591/0 -075/0 گردشگران

 ساکنین
 -28/8 -55/10 0001/0 484/0 -417/9* متخصصین

 -45/8 -53/10 0001/0 442/0 -492/9* گردشگران

 گردشگران
 46/1 -31/1 991/0 591/0 075/0 متخصصین

 53/10 45/8 0001/0 442/0 492/9* ساکنین
با توجه به خروجی نتایج آزمون توکی در دو گروه ساکنین و 

( بیان -417/9( و )417/9متخصصین اختالف میانگین به ترتیب )
باالی اعداد بدین معنا است که تفاوت معناداری  شده است. ستاره

بین ساکنین، متخصصین و گردشگران در این رابطه وجود دارد. این 
که از حد تعیین کوچکتر  0001/0اختالف با سطح معناداری 

های به دست آمده برای هر سه دهد بین میانگیناست نشان می

دشگری مایس گروه در تأثیرگذاری منافع فرهنگی اجتماعی بر گر
از متغیر  PLS 991/0خروجی در تفاوت معناداری وجود دارد. 

شود و وابسته توسط متغیر مستقل منافع فرهنگی اجتماعی تبیین می
در راستای نمودارهای فوق نتایج حاکی از آن بود که منافع فرهنگی 
اجتماعی بر حمایت از توسعه گردشگری مایس تاثیر مثبت و 

 معناداری دارد.
 

 برقرار شده برای فرضیه اول PLSنتایج آزمون . 7جدول 
 نتیجه داریسطح معنی Tآماره  βضریب مسیر استاندارد شده  جامعه آماری فرضیه

منافع فرهنگی اجتماعی تأثیر 
مثبتی در حمایت از توسعه 

 گردشگری مایس دارد.

 Sig<01/0 550/45 945/0 نخبگان
 Sig<01/0 500/45 944/0 ساکنین تایید

 Sig<01/0 250/44 938/0 گردشگران
 PLSمدل نهایی استخراج شده برای آزمون 

 مدل براساس ضریب استاندارد. 1نمودار 
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 تحقیق زمدل نهایی کلی برآمده ا

 

 نتیجه گیری
 ها در جدول زیر به نمایش درآمده است: فرضیه نتایج حاصل از آزمون

 تبیین راهکار دالیل نتیجه  نام فرضیه ردیف

1 

منافع فرهنگی 
اجتماعی تأثیر 
مثبتی در حمایت 
از توسعه 
گردشگری مایس 

 دارد.

 تأیید

041/355 
F= 

0001/0 
sig= 

 به بخشی آگاهی و سازیفرهنگ
 تبیین در محلی و بومی شهری، جوامع

 توسعة در مایس گردشگری تأثیر
 از شایسته میزبانی برای جوامع اقتصادی

 گردشگران.
 برای هارسانه ظرفیت از استفاده
 میزبانی. فرهنگ آموزش

نتیجه به دست آمده با نتایج حاصل از 
های همتی مراد آبادی، سجادی و پژوهش

(؛ زند مقدم و 1397جاللی فراهانی )
(، تقوی 1397(، کاظمی )1397) پیرمحمدزاده

(، خشوعی 1396(، جوادزاده )1396)
بست (، خوشه1392(، شیران )1395)
، تراسیچ (2018سوییتی جامگدای )(، 1392)
( و منظور 2018(، دونا و کیلی )2018)

( دارای همخوانی است و در 2015احمدخان )
 یک راستا قرار دارد.

2 

منافع اقتصادی 
تأثیر مثبتی در 

یت از توسعه حما
گردشگری مایس 

 دارد.

 تأیید

918/104 
F= 

0001/0 
sig= 

 با گردشگران اقامتی مراکر تجهیز
 مانند گروه این خاص نیازهای به توجه

 ارتباط وسایل به دسترسی ضرورت
 ...و اینترنت کامپیوتر، مانند جمعی

 با هدف بازارهای مطالعة و بررسی
 با رقابت برای الزم تمهیدات اتخاذ
 رقبا.

-مکان نزدیکی در اقامتی مراکز ایجاد

 هاهمایش برگزاری پتانسیل دارای های

نتیجه به دست آمده با نتایج حاصل از 
های همتی مراد آبادی، سجادی و پژوهش

(؛ زند مقدم و 1397جاللی فراهانی )
(، تقوی 1397(، کاظمی )1397پیرمحمدزاده )

 (،1392شیران )(، 1396(، جوادزاده )1396)
(، 2018(، تراسیچ )2018سوییتی جامگدای )

( و منظور احمدخان 2018دونا و کیلی )
( دارای همخوانی است و در یک راستا 2015)

 قرار دارد.

 منافع

فرهنگی-اجتماعی    

 رفاه 

فرهنگی-اجتماعی   

   MICE توسعه گردشگری 

های هزینه  

فرهنگی -اجتماعی  

 رضایت از زندگی

های اقتصادیهزینه  

 کیفیت زندگی

 اقلیم سالمت 

فرهنگی -اجتماعی   

 منافع اقتصادی

535/0  944/0  

016/0  

020/0  
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 سمینارها. و

3 

های هزینه
اقتصادی تأثیر 
منفی بر حمایت 
از توسعه 
گردشگری مایس 

 دارد.

 تأیید

413/80 
F= 

0001/0 
sig= 

 که هاییقطب دقیق مطالعة و بررسی
 گردشگری برای موردنیاز امکانات

 .دارند را مایس
 محورهای هوشمندسازی و توسعه

 ظرفیت. دارای مناطق به دسترسی
 یزمینه در موجود مراکز سطح ارتقای

 سمینارها. و هاهمایش برگزاری
 برگزاری مراکز یتوسعه و بهسازی
 توجه با کشور هاینمایشگاه و همایش

 مناطق شدةتعیین هایظرفیت به
 مختلف.

نتیجه به دست آمده با نتایج حاصل از 
های همتی مراد آبادی، سجادی و پژوهش

(؛ زند مقدم و 1397جاللی فراهانی )
(، تقوی 1397(، کاظمی )1397پیرمحمدزاده )

 (،1392(، شیران )1396(، جوادزاده )1396)
(، 2018(، تراسیچ )2018سوییتی جامگدای )

( و منظور احمدخان 2018دونا و کیلی )
( دارای همخوانی است و در یک راستا 2015)

 قرار دارد.

4 

های هزینه
 -فرهنگی 

اجتماعی تأثیر 
منفی بر حمایت 
از توسعه 
گردشگری مایس 

 دارد.

 تأیید

030/4 F= 

018/0 
sig= 

 برگزاری مراکز یتوسعه و بهسازی
 توجه با کشور هاینمایشگاه و همایش

 مناطق شدةتعیین هایظرفیت به
 مختلف.
 مایس گردشگری هایپتانسیل شناسایی

 تقویم یتهیه و سمنان استان مناطق در
 مربوط. رویدادهای

 سرشناس افراد هایپتانسیل از استفاده
 بازاریابی و تبلیغات و مختلف علوم در

 اساس. این بر هاهمایش
 به تخصصی و فنی هایآموزش ارائة

 گردشگری. نفعانذی جامعة

نتیجه به دست آمده با نتایج حاصل از 
های همتی مراد آبادی، سجادی و پژوهش

(؛ زند مقدم و 1397جاللی فراهانی )
(، تقوی 1397(، کاظمی )1397پیرمحمدزاده )

(، خشوعی 1396(، جوادزاده )1396)
بست (، خوشه1392(، شیران )1395)
(، تراسیچ 2018سوییتی جامگدای ) (،1392)
( و منظور 2018(، دونا و کیلی )2018)

( دارای همخوانی است و در 2015احمدخان )
 یک راستا قرار دارد.

5 

 -منافع اجتماعی 
فرهنگی بر رفاه 
اجتماعی فرهنگی 

 تأثیر مثبت دارد.

 تأیید

500/0 R= 

0001/0 
sig= 

 

(، 1395(، خشوعی )1396سرا )صاحب
سوییتی  (،1392بست )(، خوشه1395هاشمی )

دارای همخوانی است و در  (2018جامگدای )
 یک راستا قرار دارد.

6 

 -منافع اجتماعی 
فرهنگی بر 
رضایت از 
کیفیت زندگی 
اجتماعی تأثیر 

 مثبت دارد.

 تأیید

603/0 R= 

0001/0 
sig= 

 

(، 1395خشوعی )(، 1396سرا )صاحب
سوییتی  (،1392بست )(، خوشه1395هاشمی )

دارای همخوانی است و در  (2018جامگدای )
 یک راستا قرار دارد.

7 

منافع اقتصادی بر 
رضایت از 
کیفیت زندگی 
اجتماعی تأثیر 

 مثبت دارد.

 تأیید

194/0 R= 

0001/0 
sig= 

 
سوییتی  (،1395هاشمی )(، 1396سرا )صاحب

دارای همخوانی است و در  (2018جامگدای )
 یک راستا قرار دارد.

8 

های هزینه
بر اقتصادی 

رضایت از 
کیفیت زندگی 
اجتماعی تأثیر 

 منفی دارد.

 تأیید

247/0- 
R= 

0001/0 
sig= 

 
سوییتی  (،1395هاشمی )(، 1396سرا )صاحب

دارای همخوانی است و در  (2018جامگدای )
 یک راستا قرار دارد.
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9 

های هزینه
 -فرهنگی 

اجتماعی بر 
رضایت از 
کیفیت زندگی 
اجتماعی تأثیر 

 منفی دارد

 تأیید

167/0 R= 

0001/0 
sig= 

 

(، 1395خشوعی )(، 1396سرا )صاحب
سوییتی  (،1392بست )(، خوشه1395هاشمی )

دارای همخوانی است و در  (2018جامگدای )
 یک راستا قرار دارد.

10 

های هزینه
 -فرهنگی 

اجتماعی بر رفاه 
اجتماعی فرهنگی 

 تأثیر منفی دارد.

 تأیید

148/0 R= 

0001/0 
sig= 

 

(، 1395خشوعی )(، 1396سرا )صاحب
سوییتی  (،1392بست )(، خوشه1395هاشمی )

دارای همخوانی است و در  (2018جامگدای )
 یک راستا قرار دارد.

 یکاربرد هایپیشنهاد
 و هاهمایش برگزاری یزمینه در موجود مراکز سطح ارتقای 

 سمینارها.
 و شهر   استان مناطق در مایس گردشگری هایپتانسیل شناسایی

 مربوط. رویدادهای تقویم یتهیه و سمنان
 هاینمایشگاه و همایش برگزاری مراکز یتوسعه و بهسازی 

 مختلف. مناطق شدةتعیین هایظرفیت به توجه با کشور
 دارای مناطق به دسترسی محورهای هوشمندسازی و توسعه 

 ظرفیت. 
 این خاص نیازهای به توجه با گردشگران اقامتی مراکر تجهیز 

 مانند جمعی ارتباط وسایل به دسترسی ضرورت مانند گروه
 ...و اینترنت کامپیوتر،

 برای موردنیاز امکانات که هاییقطب دقیق مطالعة و بررسی 
 .دارند را مایس گردشگری

 برای الزم تمهیدات اتخاذ با هدف بازارهای مطالعة و بررسی 
 رقبا. با رقابت

 و مختلف علوم در سرشناس افراد هایپتانسیل از استفاده 
 اساس. این بر هاهمایش بازاریابی و تبلیغات

 نفعانذی جامعة به تخصصی و فنی هایآموزش ارائة 
 گردشگری.

 محلی و بومی شهری، جوامع به بخشی آگاهی و سازیفرهنگ 
 برای جوامع اقتصادی توسعة در مایس گردشگری تأثیر تبیین در

 گردشگران. از شایسته میزبانی
 میزبانی. فرهنگ آموزش برای هارسانه ظرفیت از استفاده 
 پتانسیل دارای هایمکان نزدیکی در اقامتی مراکز ایجاد 

 سمینارها. و هاهمایش برگزاری
 فرصت دلیل به هدف جامعة به مستقیم پروازی خطوط ایجاد 

 مایس. گردشگری در بالقوه گردشگران محدود
 گردشگران که مبدأ به مبدأ مانند اینترنتی هایسامانه ایجاد 

 کنند نامثبت مایس تورهای در هاسامانه این طریق از بتوانند مایس
 مسافرتی. خدمات دفاتر در حضور بدون
 رویدادهای و مکان معرفی برای کامپیوتری هایاپلیکیشن ایجاد 

 مایس.

 رویدادهای هوشمندسازی و دیجیتال خدمات و هارسانه توسعة 
 مایس.

 مرتبط خاص رویدادهای معرفی برای گسترده و وسیع بازاریابی 
 مقصد. در گردشگری از نوع این با
 هایسفارتخانه در مایس گردشگری محصول رسانیاطالع 

 مختلف. کشورهای
 برگزاری و تبلیغات قالب در مختلف علوم مفاخر معرفی 

 تخصصی. سمینارهای
 مایس گردشگران برای خاص خدماتی هایسرویس ارائة 

 ....و اینترنت به دسترسی مانند هاآن خاص نیازهای براساس
 سمینارها. و هاهمایش برگزاری هایساختمان استانداردسازی 
 و هاهمایش برگزاری برای مناسب هایساختمان بازسازی 

 سمینارها.
 توسط مایس گردشگری تورهای توسعة برای ریزیبرنامه انجام 

 آن. تبلیغ و کشور هایآژانس
 و هاهمایش برگزاری مراکز بندیدرجه دستورالعمل تدوین 

 ها.آن بر نظارت دستورالعمل همچنین و سمینارها
 مایس، گردشگران برای گردشگری هایفعالیت ریزیبرنامه 

 ها،نمایشگاه ها،همایش برگزاری مکان و زمان با متناسب
 ....و هاکنفرانس

 توزیع منظوربه تقاضاکم فصول در مایس گردشگری گنجاندن 
 سال. مختلف های¬زمان در گردشگران از نوع این
 برگزاری منظوربه فرهنگی و تاریخی رویدادهای تقویم تهیة 

 مرتبط بر اساس هایجشنواره

  تهیه تقویم اقلیم گردشگری بر اساس شاخص های حرارتی و
 شاخص رفاه و زیست پذیری

  توسعه و فرهنگی گردشگری تعامل به رسیدن برایتالش 
 قبول مورد مدل یک به رسیدن پایدار

 و درحفظ مردم سمنان آگاه و توانمند سازی و مشارکت پذیری 
 می متمایز مردم سایر را آنها که خود فرهنگ از عناصری تطبیق

 ساز

 با ها سایت و گردشگری محصوالت اصالت و کیفیت افزایش 
 های ویژگی و ها رویداد ها، جاذبه از دقیق و مفید اطالعات ارائه

 بومی اسالمی و فرهنگی
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 جامعه کردن سهیم و بومی مدیریت و درونی ریزی برنامه 
 حاصل از گردشگری سود در محلی

 
 هامحدودیت

هایی هر پژوهش با توجه به ماهیت خاص خود دارای محدودیت
باال و با استفاده از  سطح اطمینان باشد که مانع رسیدن به نتایج بامی

گردد. اصوال بررسی دقیق و همه جانبه هر نتایج پژوهش می
صرف زمان کافی و فراهم آوردن کلیه شرایط  موضوع نیازمند

 باشد که همیشه در دسترس نیست. تجربه نشان داده است کهمی

هایی وجود دارد که شدت و در هر فعالیت پژوهشی محدودیت
متفاوت است. برخی  هیت و زمان پژوهشی آن بسته به مادامنه

ها ذاتا مربوط به طرح پژوهش بوده. برخی دیگر از این محدودیت
پژوهش روی دهد که پژوهش حاضر نیز  ممکن است در جریان

از این قاعده مستثنی نبود. در ادامه به بیان برخی از این 
 شود.پرداخته می هامحدودیت

ود در طول اجرای های موجترین محدودیتیکی از عمده -
پژوهش، شیوع ویروس کرونا بود که عمال باعث کاهش میزان 

 دسترسی به جوامع آماری مدنظر پژوهش شده بود.

کمبود تحقیقات انجام شده در کشور در رابطه با گردشگری  -
مایس و عدم آشنایی مسئوالن مربوطه در سطح استان با مقوله 

 وهش بود.گردشگری مایس یکی دیگر از محدویت های پژ

محدودیت مکانی؛ این پژوهش به لحاظ مکانی محدود به شهر  -
تواند نماینده کاملی برای سمنان است؛ از آن جا که یک شهر نمی

ها مرتبط اما کل کشور محسوب گردد، لذا برای انجام پژوهش
ی مکانی انجام کامل تر، باید با نمونه گیری بزرگ تر، دایره

 پژوهش را گسترده تر کرد.

های متولی برگزاری رویدادهای دم همکاری مناسب سازمانع -
مرتبط در ارائه آمار و اطالعات مربوط به چگونگی برگزاری 

های گذشته یکی دیگر از موانع، رویدادهای سازمان یافته در سال
 در مقابل انجام پژوهش آماری دقیق تر بود.

محدودیت موضوعی؛ با توجه به گستردگی و انواع مختلف  -
های محدودی از دادهای گردشگری، در این پژوهش تنها جنبهروی

ی بیش تر و جامع آن مورد مطالعه قرار گرفت؛ چه این که مطالعه
 تر، نیازمند صرف زمان و هزینه بیش تر است.
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