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چکیده

هر چقدر فضاي ورودي شهر . فضاي ورودي شهرها به عنوان اولین فضا در برخورد با پدیده هر شهر در نظر گرفته می شود

ها واجد ساختار فضایی مشخص، هویت، نظم بصري، سیما و منظر مطلوب، خوانایی و جذابیت بصري و ایجاد انگیزه در ناظر 

شهر بندر کیاشهر به جهت . قا می کند و جذب گردشگر را افزایش می دهدباشد، حس ورود را بیشتر و بهتر به مسافران ال

برخورداري از ساحلی زیبا و آرام و نیز جاذبه هاي طبیعی گوناگون همواره پذیراي گردشگران در فصول مختلف سال بوده 

کیاشهر صورت  از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش منظر و سیماي ورودي شهر بر گردشگر پذیري شهر. است

می باشد و حجم نمونه  1398جامعه آماري پژوهش کلیه گردشگران حاضر در شهر کیاشهر در ایام تعطیالت نوروز . پذیرفت

، ضریب همبستگی t-testبه جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمون هاي اماري . نفر در نظر گرفته شده است 200برابر با 

بر اساس نتایجی که از آزمون فرضیات بدست آمد مشخص گردید که . فاده شده استپیرسون و ضریب رگرسیون خطی است

به این معنی که هر چه ورودي شهر . منظر و سیماي ورودي شهر با میزان گردشگر پذیري آن ارتباط مستقیم و معناداري دارد

. شگران به شهر کمک می نمایداز منظر و سیماي بصري مناسب تري برخوردار باشد، به جذب بیشتر و ورود بیشتر گرد

همچنین بر اساس نظرسنجی از گردشگران حاضر در بندر کیاشهر مشخص گردید که ورودي این شهر بر اساس مولفه هاي 

.منظر و سیماي ورودي شهر، از وضعیت مناسبی برخودار نمی باشد

.اشهریک بندر ،يریشهر، گردشگر پذ يورود يفضا ،يمنظر شهر ،يشهر يمایس: کلمات کلیدي
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  مقدمه.1

امروزه یکی از فضاهاي گردشگري که مورد توجه گردشگران قرار گرفته است و فرصت هاي بسیاري براي گردشگران به 

شهرها به لحاظ دارا بودن تاریخ طوالنی و استقرار نمادهاي باستانی، تاریخی و . وجود آورده است، فضاهاي شهري است

کشوري به حساب آمده و با دارا بودن مناظر طبیعی از مکان هاي جذاب براي گردشگران فرهنگی، ارزش هاي ملی هر 

مبادي ورودي شهرها، . ورودي شهر نخستین فضاي شهري است که مسافرین با آن برخورد می کنند].1[محسوب می شوند

میان فضاي بیرون و درون شهر را عرصه هاي فضایی هستند که به صورت مفصل، امکان برقراري ارتباط و ایجاد تعامل مناسب 

از آنجا که فضاي ورودي شهرها یکی از فضاهاي شهري . ]2[ بر قرار می نمایند ولی از هویت ویژه و خاصی نیز برخوردار است

محسوب می شود و حتی می توان آن را به عنوان اولین فضا در برخورد با پدیده هر شهر تصور کرد، توجه به جنبه هاي بصري 

هر چقدر فضاي ورودي شهر ها واجد . کردي ورودي ها و در نظر گرفتن نیاز هاي گردشگران در این فضا ضروري استو کار

ساختار فضایی مشخص، هویت، نظم بصري، سیما و منظر مطلوب، خوانایی و جذابیت بصري و ایجاد انگیزه در ناظر باشد، 

علی رغم اهمیتی که مبادي . ]3[ ب گردشگر را افزایش می دهدحس ورود را بیشتر و بهتر به مسافران القا می کند و جذ

ورودي شهر به لحاظ کالبدي، کارکردي و زیباشناسی دارد، با جانمایی کاربري هاي ناهمگون و ناسازگار به فضایی منفصل، 

یت کارکردي بدین ترتیب فضاي ورودي بسیاري از شهر هاي کشور با افت شدید کیف. فاقد هویت و مغشوش مبدل شده است

].4[و کالبدي روبرو است و این امر آسیب هاي جدي به سیما و منظر شهر وارد کرده است 

بررسی سیر تحول فضاي ورودي شهرها از گذشته تا به امروز مبین تحوالت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و 

تبدیل . هر سرزمین تحت تأثیر قرار داده است فناوري است که با گذشت زمان الگوهاي زیستی جوامع را در سکونت گاه هاي

شدن فضاهاي ورودي شهرهاي قدیم از دروازه و برج و باروي هماهنگ و تعریف شده به کریدور هاي ورودي با ساختمان هاي 

ه و زشت و فرسوده مسکونی، تعمیر گاه ها، کاربري هاي نظامی، انبار مصالح، اسقاطی اتومبیل، تعویض روغن و فضاهاي متروک

سامان نیافته حاکی از رشد و توسعه بی رویه شهر هاي امروزي کشور است که منظر نامطلوبی در ورودي شهر هایمان ایجاد 

  ].5[کرده است 

افزون بر کالبد فیزیکی ورودي شهرها، آنچه سیماي فضاهاي ورودي شهرها را کامل می کند حضور و فعالیت هاي مردم 

د از قشرها و رده هاي سنی گوناگون باعث پیدایش منظر دیگري از ورودي شهر می شود که بی حضور افرا. در این فضاها است

بنابراین افزون بر عوامل زیبایی شناختی کالبد، وجود . گمان کالبد فیزیکی به تنهایی نمی تواند چنین سیمایی را پدید آورد

می شوند، نیز اهمیت زیادي دارد که به نوعی هویت  عملکردهایی که باعث سرزندگی و حضور افراد در فضاهاي ورودي شهري

لذا تدوین هر رویکردي در طراحی ورودي هاي شهري ضمن توجه به کالبد و عناصر طبیعی و . را در ورودي ها ایجاد می کند

  ].4[مصنوع بصري در بر گیرنده حضور و فعالیت نیز خواهد بود 

گردشگران داخلی و خارجی به حساب می آید که در استان گیالن و در  شهر بندر کیاشهر همواره به عنوان یکی از مقاصد

این شهر به جهت برخورداري از ساحلی زیبا و آرام و نیز جاذبه هاي طبیعی گوناگون همواره . ساحل دریاي خزر قرار دارد

ر و سیماي ورودي از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش منظ. پذیراي گردشگران در فصول مختلف سال بوده است
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بدین ترتیب سوال اصلی پژوهش به این صورت مطرح می گردد که آیا . شهر در جذب گردشگر در شهر بندر کیاشهر می باشد

  منظر و سیماي ورودي شهر بندر کیاشهر در جذب گردشگر به این شهر موثر می باشد؟

  پیشینه پژوهش. 2

ورودي شهر، به مثابه عنصري جهت ایجاد هویت مستقل براي منظر "در پژوهشی با عنوان ) 1397(باقري و منصوري  -

به بررسی ورودي شهر هاي معاصر به منظور دستیابی به ماهیت ورودي به عنوان یک مکان منظرین، چیستی آن و  "شهري

تحلیلی  –روش تحقیق در این پژوهش توصیفی . ن پرداخته استتدقیق در هویتش براي بازتعریف مفهوم آن در شهرسازي نوی

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ورودي شهر، دریچه اي براي . بوده و ابزار جمع آوري اطالعات، کتابخانه اي بوده است

  .ادراك منظر شهر است و عنصري جهت ایجاد هویت مستقل براي منظر شهري می باشد

بررسی کیفیت کالبدي و کارکردي مبادي ورودي شهري با رویکرد تفریحی "در پژوهشی تحت عنوان ) 1395(نیاستی  -

به بررسی تاثیر کیفیت هاي کارکردي و کالبدي مبادي ورودي شهر ها در توسعه و  ")کتالم رامسر: نمونه موردي(و گردشگري 

دشگران شهر کتالم می شود که به صورت تصادفی جامعه آماري این پژوهش شامل گر. بهبود وضعیت گردشگري پرداخته است

نتایج بدست آمده از این پژوهش بیانگر موثر بودن کیفیت هاي کالبدي و . نفر به عنوان نمونه مورد پرسش قرار گرفته اند 100

  .کارکردي مبادي ورودي شهرها در جذب گردشگر می باشد

تدوین راهبرد هاي طراحی مبادي ورودي شهر ها با رویکرد "در پژوهشی تحت عنوان ) 1393(دانشپور و ماستیانی  -

به دنبال تعاریف و مفاهیم مرتبط با  ")ورودي جنوب شرقی کالن شهر تهران: نمونه مورد مطالعه(بصري  –کیفیات ادراکی 

روش پژوهشی مورد . بصري در مبادي ورودي بوده است –کیفیات ادراکی پدیده ورودي و کیفیات مرتبط با آن به ویژه بررسی 

نتایج حاصل از این . بصري بوده است –استفاده در این تحقیق، روش تحلیلی توصیفی و مبتنی بر معیارهاي کیفی ادارکی 

می باشد تا از پژوهش نشان داد که فضاي ورودي شهر نیازمند تبدیل پذیري پیوسته بین شهر و محیط پیرامونی آن 

  .یکمرتبگی ورود به شهر و مواجهه ناگهانی دو عرصه باهم جلوگیري شود

  مبانی نظري. 3

  فضاي ورودي. 3-1

در لغت به معناي رسیدن، در آمدن و وارد شدن  "ورود"منسوب به ورود دانسته شده و  "ورودي"در لغت نامه دهخدا 

که هر ) مانند دروازه(شود  است که خود نیز به عنوان مکان سوم مطرح میورود، انتقال از یک مکان به مکان دیگر . باشد می

در معماري، . هاي پیش و پس خود را نیز به همراه دارد هاي مستقل خود را داراست ولی حال و هواي مکان چند ویژگی

یک سطح باشد که به تواند گذر از درون  عمل ورود می. ورودي، پاسخگوي عمل ورود به معناي رسوخ در سطح عمودي است

در . ورود ارتباط دهنده یک فضا با فضایی دیگر، یک مکان با مکانی دیگر و اینجا با آنجاست. طور ضمنی بوجود آمده است

معماري با انجام عمل ورود و با حضور در یک فضا، خصوصیات کلی فضا، آداب و رسوم، حد خصوصی و عمومی بودن و سایر 

  ].6[ شود هاي فضا کشف می ویژگی
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هاي خاصی از آن داللت  ها و جنبه براي مفهوم ورودي شهر تعاریف متعددي عنوان شده است که هر کدام بر ویژگی

طبیعی ) بستر(و محیط ) شهر(از نقطه نظر محیط زیست ورودي شهر، عرصه هم نشینی و همجواري عامل مصنوع . کند می

باشند؛ از نقطه نظر فرهنگی ورودي  کت برون شهري به درون شهري میباشند؛ از نقطه نظر ترافیک ورودي شهر، فیلتر حر می

شهر معموالً به عنوان نماد، نشانه شهر و نمایانگر فرهنگ، آداب و رسوم، شهرسازي و معماري مردم آن شهر است؛ از نقطه نظر 

سازي ورودي شهر عالوه بر دارا  باشد؛ از نقطه نظر شهر معماري ورودي شهر به معناي نشانه و عناصر مونومنتال معماري می

، نه کامالً بخشی از پیکره شهر محسوب )اي با توجه به ماهیت بین رشته(ها  هاي مطروحه در سایر رشته بودن تمامی خصلت

شود و نه کامالً بخشی از بیرون شهر؛ بلکه مکانیست در حد فاصل درون و برون شهر؛ بر این اساس ورودي شهرها پهنه  می

پذیرد، اتصال میان  الوه بر دارا بودن جریانی حرکتی در میان خود که عمل ورود و خروج به شهر از آن صورت میایست که ع

بنابراین ورودي شهر نه به شکل جریان خطی بلکه بصورت یک پهنه عمل . سازد شهر و محیط پیرامونش را نیز برقرار می

است که عالوه بر اینکه آن را تبدیل به مکان مستقل از دو فضاي  هایی این پهنه به تنهایی واجد شخصیت و ویژگی. کند می

  ].7[گیرد  نماید، اعتبار خود را از این دو حوزه می بیرونی و درونی می

  نظریات مرتبط با ورودي شهر. 3-2

تفاوت هاي م هاي معدود و در عین حال کلی و با دیدگاه در باب پدیده ورودي به ویژه ورود به شهر نظریات و پژوهش

سه عنصر کلیدي را تعریف ) Taking Place(ها، شولتز براي مکان گزیدن  در یکی از مهمترین این دیدگاه. باشد مطرح می

نامد  مسیر، محدوده، مقصد و عنصري که رابط بین این سه مؤلفه است را آستانه می: این سه عنصر اصلی عبارتند از. کرده است

ن از قلمرو به درون آن و یا در طول حرکت در پشته مکان و نیز در نهایت با ورود به مقصد و که به هنگام عبور از مسیري بیرو

نامد و آن را عامل بسیار مهمی در  می "حس درك آستانه"این حس وارد شدن و تدریج در فضا را . گیرد خود مکان شکل می

ن تعبیر از آستانه با درك یک حس همراه است که همانند ای. آستانه در اینجا به معناي گذر از مکان است. داند مکان یافتن می

  .کند مفصلی براي وصل داخل به خارج عمل می

  

  ).2006کرمونا، (مسیر، دروازه و مکان . 1شکل 

باشد که معتقد است در شهر، بیشتر فضاهاي خارجی معنادار، از مسیرهاي  ها، دیدگاه ویلیام وایت می از دیگر دیدگاه

. باشد ها می ها و پارك هاي باز، باغ هاي عمومی، محوطه ها در شهر، میدان منظور از مکان. شوند ها تشکیل می ها و مکان دروازه

ها، پیاده  ها، خیابان شوند و دست آخر منظور از مسیرها، بلوارها، جاده ها وارد می ند که به مکانا هایی ها نیز شامل گذرگاه دروازه
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. کنند سازند و اصطالحاً اجزاي مختلف شهر را به یکدیگر متصل می ها را به یکدیگر متصل می هایی است که مکان روها و کوچه

توان  ها را از لحاظ ترکیب بندي می دروازه. مکان نیز به حساب آورد توان نوعی هاي خوب را می واضح است که مسیرها و دروازه

  ].8[ ها تعریف نمود محل برخورد راهها و مکان

ي فضا،  قریب نیز عوامل مؤثر در طراحی فضا و محیط پیرامونی مسیرهاي ورودي به شهر را میزان محصوریت فضایی، لبه

که هر یک در تغییر، تنوع، وحدت و توالی فضاها در طول یک مسیر، در داند و معتقد است  تسلسل فضایی و سرعت حرکت می

  ].9[کنند  القاء فضاي ادراکی و ایجاد حس مکانی قوي عمل کرده و آن را تشدید می

  کیفیت فضاي ورودي شهرها. 3-3

. است فت و حالت چیزي عنوان گردیدهمعناي لغوي واژه کیفیت در فرهنگ زبان فارسی عمید، چگونگی، چونی، ص

ها نه بصورت ذهنی  در واقع کیفیت. گذارد باشد که تأثیر عاطفی و عقالنی خاص بر انسان می کیفیت چگونگی یک پدیده می

 - هاي روانی  در واقع در ادراك یک پدیده که در اثر کیفیت. گیرند بلکه بصورت عینی احساس و در فرآیند ادراك شکل می

  ].8[نامند  آید که در رابطه با فضا، توقعات فضایی می ی از آن پدیده به وجود میگیرد، انتظارات عاطفی در ذهن شکل می

کیفیت در فضا، از طریق به عرضه گذاشتن خصوصیات محسوس از طرف محیط کالبدي از یک سو و مورد ادراك، 

در این تعامل دو سویه هر چه محیط، ]. 10[شود  ها توسط ناظر از سوي دیگر خلق می شناخت و ارزیابی قرار گرفته شدن آن

اش باشد، انسان را بیشتر مخاطب قرار داده و  نیازهاي بیشتري از انسان را بر طرف کند و ظرف مناسبی براي الگوهاي رفتاري

ر ت تر و سریع کند و ادراك راحت گیرد؛ در واقع محیط معناي بیشتري براي مخاطب پیدا می تر قرار می با او در تعاملی سهل

کیفیت "و  "کیفیت زیباشناختی"، "کیفیت عملکردي"توان در هر یک از اشکال  کیفیت فضاهاي شهري را می. شود انجام می

بر این اساس کیفیت . هاي شکل دهنده کیفیت کلی طراحی شهري یک مکان استنتاج نمود به مثابه مؤلفه "زیست محیطی

هاي سه گانه کیفیت فضاي شهري  اي از مؤلفه توان مجموعه نیز میمحیطی در ورودي شهرها به عنوان یک فضاي شهري را 

  ].11[دانست 

گردد که عامل تقویت و یا تضعیف حس  هاي محیطی محسوب می ترین بخش از کیفیت بصري مهم - هاي ادراکی  ارزش

بصري ارتباط مستقیم و سازنده با مطلوبیت  -مطلوبیت کیفیات ادراکی . گردد مکان و نهایتاً تعلق خاطر افراد به محیط خود می

دریافت ادراك شهروندان از . ش کلیدي در هویت آن مکان داشته باشدتواند نق ها و کیفیات یک مکان دارد که می ارزش

. هاي بصري و سیما و منظر شهري است که توسط شهروندان مطلوب تلقی شود هاي بصري مربوط به معرفی ارزش کیفیت

با . ارتباط است لیکن ادراك این کیفیات در فضاي ورودي شهرها و تأثیر گذاري آن بر افراد، با حرکت سواره و سرعت آن در

شود و نسبت به میزان ارتباط بین  هاي بصري تجربه می حرکت در فضاي ورودي، محیط اطراف به صورت توالی محرك

در این حالت، فضا داراي حس مکانی قوي و . شود هاي مختلف در یک فضا، آن فضا به صورت فضایی منسجم درك می محرك

  ].9[رسد  نظر می پر معنایی خواهد بود و پیوسته و کامل به

بایست عناصر فضایی به نحوي تنظیم  بر این اساس در فضاهاي ورودي شهر با توجه به میزان سرعت و حرکت سواره، می

تري در وي ایجاد  بصري فضا با معناي بیشتري صورت گیرد و تصویر ذهنی عمیق -گردند تا براي ناظر درك کیفیات ادراکی 

هاي بصري سازنده هویت سیما و منظر ورودي شهر براي مخاطبین فضا، نقشه  یفیتدر این حالت ضمن وضوح ک. گردد
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در . گردد تر، در نتیجه محیط براي مخاطب خوانا، با هویت و پذیرنده می شناختی و تصویر ذهنی آنها از فضاي ورودي منسجم

که پاکزاد  -بدیل پذیري و خاطره انگیزي واقع کیفیات مورد انتظار از ورودي شهر همچون خوانایی، پذیرندگی، هویت مندي، ت

بصري همچون دیدها،  -توان در قالب عوامل ایجاد کیفیات ادراکی  را می -کند ها را توقعات موردي از ورودي معرفی می آن

ط هاي فضاي ورودي با توجه به همنشینی محیط طبیعی با محی در عرصه. ها دنبال کرد ها، جداره ها، لبه ها، نشانه دروازه

مصنوع، دیدهاي محلی، راهبردي و محوري به مناظر و نقاط شاخص طبیعی و مصنوع واقع در فضاي اطراف محور، نه تنها بر 

تواند موقعیت خود را با آنها  افزاید، بلکه با تاکید بر این نقاط شاخص، مخاطب می ها و مفرح بودن آن می غناي حسی حوزه

اندازهایی که در برخی از ورودي شهرها که معموالً در اثر نقاط مسلط ارتفاعی در محور  از مهمترین دیدها و چشم. ارزیابی کند

شود  باشد که باعث می می) سیلوئت شهر(شود، دید گسترده به دورنماي شهر  مشاهده می -که بایستی حفظ شود -ورودي 

شهر است به همراه تلفیقی از  دریافتی سریع و کلی از شهر صورت گرفته و خط آسمان شهر که معرف و شاخص هویت

دید به نقاط . توپوگرافی و فرم ساختاري شهر در ذهن ناظر ایجاد و تصویر و معنایی مطلوب از ورود به شهر تشکیل گردد

هاي طبیعی، به لحاظ ایجاد خاطره انگیزي، نقش موثري در هویت بخشی و ایجاد انگیزه در افراد  اي اعم از بناها و عرصه نشانه

تواند در  در طول مسیر ورود نیز می...) ها و  عالئم راهنمایی، پرچم(اي مصنوع شهري مانند  عالوه بر آن وجود عناصر نشانه .دارد

دهد تا عناصر  همچنین نورپردازي مناسب در شب این فرصت را می. جهت یابی افراد و خوانایی بیشتر، مسیر مؤثر باشد

  ].12[دان و بازدیدکنندگان را در شب ارتقا بخشد اي برجسته، و حس جهت یابی شهرون نشانه

گردند که به حس ورود به  هاي ورودي نیز به نوعی باعث ایجاد کریدور بصري و ادراکی بین خارج و داخل شهر می دروازه

جایگاه  ها نقاط ورود به هر مکان و یا محیطی هستند که به لحاظ ترین وظیفه یک ورودي شهر اثر گذارند دروازه منزله مهم

ویلیام وایت . باشند اي که نسبت به آن مکان و یا محیط دارند، از حساسیت بصري و ادراکی باالیی برخوردار می مکان ویژه

ها در ورودي شهرها با  دروازه. باشد می) داخل و خارج(معتقد است دروازه، نقطه عطف در فرآیند ورود و خروج، میان دو مکان 

در واقع دروازه ورودي یک شهر عموماً به صورت . نمایند بصري، حس ورود به محیط جدید را القاء می -ایجاد تاکیدات ادراکی 

هاي معماري و  شود که نه تنها به لحاظ ارزش یک عنصر مسلط بصري در مسیر ورود به شهر یا فضاي شهري در نظر گرفته می

نصر مسلط که بایستی در محور دید ناظرین قرار گیرد، نقش زیبا شناختی داراي نقش نشانه ایست بلکه مکان یابی دقیق این ع

کند هر چند که در شهرهاي  دعوت کنندگی و جهت دهی به افراد و در نتیجه خوانایی و افزایش غناي بصري و حسی ایفاء می

هاي فضاي ورودي شهر  ههاي پشت ها و جداره لبه. توانند به تنهایی بیان کننده پدیده ورود باشند ها نمی بزرگ امروزي، دروازه

هاي محور  لبه. توانند نقش مهمی در ایجاد کیفیات تبدیل پذیري و خوانایی محور ورودي داشته باشند عواملی هستند که می

هاي مختلف به خود بگیرند و در  بودن در پهنه) مصنوع(تا سخت ) طبیعی(هاي متفاوتی را از نرم  توانند نقش ورودي نه تنها می

همچنین . تداوم محور ورودي تأثیر گذار باشند، بلکه بایستی محصوریت مطلوب در هر پشته را نیز تأمین کنندپیوستگی و 

هاي امروزي  هاي مناسب با حرکت سواره، خود را با عامل حرکت و میزان سرعت در ورودي ها بایستی با تناسبات، ریتم جداره

هاي محور ورودي، عامل مهمی در ایجاد تصویر ذهنی قوي و در نتیجه  جدارهها و  بنابراین استفاده مناسب از لبه. تطبیق دهند

  ].12[خوانایی، تبدیل پذیري و خاطره انگیزي آن است 
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گردشگري. 3-4

به معناي دور  turnsبه معناي گشتن اخذ شده است که ریشه در لغت التین  tourاز کلمه ) tourism(لغت گردشگري 

پس از انقالب . زدن، رفت برگشت بین مبدأ و مقصد دارد که از یونانی به اسپانیایی و فرانسه و سپس به انگلیسی راه یافته است

هاي بسیاري کاسته یا افزوده شد که سفر هم از این  ها و عینیت صنعتی و تغییر شکل وضعیت موجود زندگی بشر، ضرورت

افرت از قرن هجدهم میالدي به بعد هر روز بر ضرورت و موجودیتش افزوده شد تا آنجا که تبدیل به مس. قاعده مستثنی نبود

تواند نام صنعت بر  اي که منجر به افزایش درآمد ملی شود می اقتصاد دانان در تعریفی عام معتقدند هر پدیده. صنعت گردید

با گذشت زمان صنعت توریسم آنچنان درخشید . کنند ندي میخود داشته باشد و گردشگري را در زمره صنایع خدماتی طبقه ب

یکی . و توجیه اقتصادي پیدا کرد که پس از صنایع نفت و حمل و نقل رتبه پر سودترین صنایع را به خود اختصاص داده است

محروم و داراي  از راهبردهایی که اخیراً در اغلب کشورها مورد توجه قرار گرفته است، توسعه و گسترش گردشگري در نواحی

هایی اطالق کرد که در  توان به مجموعه فعالیت گردشگري را می]. 13[باشد  هاي الزم براي گسترش این صنعت می پتانسیل

هاي میزبان و مردم محلی بر قرار  هاي مبداء، دولت هاي مسافرتی، دولت فرآیند جذب و میهمان داري بین گردشگران، سازمان

  ].14[شود  می

انگردي به عنوان یک صنعت پر در آمد و اشتغال زا در صحنه جهانی و بین المللی اهمیت زیادي پیدا کرده امروزه جه

به بیانی دیگر، گسترش صنعت گردشگري، توسعه اقتصادي و به دنبال آن، تعامالت انسانی را به همراه دارد و هر . است

. در شهرهایش از مزایاي اقتصادي صنعت گردشگري بهره ببردکشوري سعی دارد با به وجود آوردن امکانات رفاهی و تفریحی 

هاي اقتصادي و  هاي بارز و منحصر به فرد، بخش مهمی از فعالیت صنعت گردشگري به عنوان صنعتی پویا و داراي ویژگی

ها و تأثیرات  صنعت گردشگري با اتکا به ویژگی. تولیدي کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است

اي ایفا  هاي مختلف اقتصادي جوامع محلی نقش عمده اي کامالً مؤثر در تحرك و پویایی بخش تواند به گونه اقتصادي خود می

  ].15[کند و در نهایت به توسعه نواحی کمتر توسعه یافته کمک کند 

به نحوي که بسیاري از برنامه . تتجاري جهان اس -ترین ارکان اقتصادي  گردشگري و اقتصاد گردشگري یک از اصلی

اي و  ریزان و سیاست گذاران توسعه از صنعت گردشگري به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار و موجب تحرك اقتصادي حاشیه

هاي  ي گردشگري و بازدید گردشگران از حوزه با توسعه. کنند پیشرفت توسعه از طریق ایجاد شغل و درآمد براي جامعه یاد می

توسعه گردشگري باعث پویایی اقتصاد سایر . شود هاي شهري و گردشگري بیشتر می ي نیاز گردشگران به بخشجذاب شهر

ي شهري، بر اساس اختصاص دادن فضاهاي خاص براي گذران  در واقع این صنعت در جامعه ].16[ شود هاي شهري می بخش

یی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي از طریق رفت و آمد اوقات فراغت و نیازهاي مختلف، نقش بسیار مهمی در ساختارهاي فضا

امروزه یکی از فضاهاي گردشگري که مورد توجه گردشگران قرار . گردشگران داخلی و خارجی به خود اختصاص داده است

یخ شهرها به لحاظ دارا بودن تار. هاي بسیاري براي گردشگران به وجود آورده است، فضاهاي شهري است گرفته است و فرصت

هاي ملی هر کشوري به حساب آمده و با دارا بودن مناظر طبیعی  طوالنی و استقرار نمادهاي باستانی، تاریخی و فرهنگی، ارزش

  ].1[شوند  هاي جذاب براي گردشگران محسوب می از مکان

تمرکز جمعیت هاي شهري به لحاظ  از یک سو، کانون. هاي شهري از دو نقطه نظر در صنعت توریسم اهمیت دارند محیط

از سوي . شوند هاي توریستی محسوب می هاي ناشی از کار و تالش و فعالیت به عنوان مبدأ فرصت در آنها فشارها و خستگی
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هاي اقتصادي، بازرگانی، صنعتی، فرهنگی، سیاسی، بهداشتی، ارتباطی،  دیگر، به علت وجود امکانات معیشتی و رفاهی، فعالیت

ارتقا و گسترش . آیند هاي جهانگردي نیز به شمار می تاریخی و توریستی، به عنوان مقصد مسافرت هاي فراغتی و داشتن جاذبه

هاي سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي است و الزم به  گردشگري در فضاهاي شهري مستلزم ایجاد شرایط و زیرساخت

اي که باال رفتن  کند، به گونه دي رهنمون می، شهرها را به سمت تغییر عملکر)خدمات(ذکر است که در بخش سوم اقتصاد 

، حوزه )ها و غیره سینما، رستوران، نمایشگاه(ي تفریحات  نسبت سطح درآمد و نیز ترویج استفاده از اوقات فراغت، حوزه

  ].17[کنند  به سرعت رشد می) هاي مسافرتی و غیره هتل داري و منضمات آن، آژانس(گردشگري 

فضاي  -1: اند فضاي کلی را براي انواع گردشگري مشخص کرده 4صاحب نظران گردشگري در دنیا بر اساس فضا، 

فضاي ساحلی با ویژگیهاي منحصر به فرد  -3فضاي کوهستانی براي ورزش هاي کوهستانی  - 2روستایی یا جهانگردي سبز 

  ].14[ها بر اساس فضا، فضاي شهري است  سر آمد انواع این نوع گردشگري. فضاي شهري - 4ساحل مورد نظر 

توانند اقتصادهاي خود را از  در جهانی که فرهنگ تبدیل به کاال شده است، شهرهاي سراسر دنیا کامالً آگاهند که می

هاي گردشگري در شهرهاي کوچک و بزرگ متداول  فعالیت]. 18[طریق صنایع تفریحی و گردشگري شهري تقویت کنند 

ها و جنب و جوش شهري را شامل  هاي تاریخی و فرهنگی، خرید، رستوران البًا گستره وسیعی از جاذبهاین شهرها غ. است

اند، ولی استفاده گردشگران از  ها و تسهیالت رفاهی اساسًا براي خدمت به شهروندان توسعه یافته بسیاري از جاذبه. شوند می

ذشته شهرها ممکن است مبادي ورودي و خروجی گردشگران به کشور از این گ. تواند به تداوم آنها کمک کند این تسهیالت می

  .]15[کنند تبدیل به پایگاه شوند  یا منطقه باشند و براي گردشگرانی که به نواحی اطراف آن شهر مسافرت می

  عوامل مؤثر در گردشگري. 3-5

هاي بسیاري براي گردشگران به  امروزه یکی از فضاهاي گردشگري که مورد توجه گردشگران قرار گرفته است و فرصت 

از عوامل . هاي باستان مورد توجه گردشگران بوده است شهر و مصنوعات آن از زمان. وجود آورده است، فضاهاي شهري است

نی، موقعیت جغرافیایی، توپوگرافی، چشم انداز، پوشش گیاهی و توان به تاریخ و فرهنگ غ مؤثر بر گردشگري شهري می

  ].13[ایی بصري و منظر شهري اشاره کرد جانوري آب و هوا، زیب

...) ها و نمادها، منظر سبز، منظر سخت، منظر نرم و مبادي ورودي شهر، مبلمان شهري، نشانه(کلیه عناصر منظر شهري 

شود گردشگران تحت تأثیر منظر شهر مقصد، در مورد سفر و مقصد  ه و موجب میبر شفاف بودن این تصویر ذهنی مؤثر بود

ي دیگر منظر شهري هستند  ها و آرك، از عناصر تشکیل دهنده ها، باغ حصار، برج و بارو، دروازه. گردشگري خود قضاوت کنند

]5.[  

بسیاري از . آید و گردشگران به حساب میهاي هر شهر براي میزبانی از تازه واردان  ترین بخش ورودي شهرها یکی از مهم

کنند که مختص آن شهر بوده و توجه بسیاري از مسافران را  شهرها در قسمت ورودي شهر سازه، مجسمه یا بنایی احداث می

توان آن را به عنوان  شود و حتی می از آنجا که فضاي ورودي شهرها یکی از فضاهاي شهري محسوب می. کند به خود جلب می

ها و در نظر گرفتن نیازهاي  هاي بصري و کار کردي ورودي ن فضا در برخورد با پدیده هر شهر تصور کرد، توجه به جنبهاولی

هر چقدر فضاي ورودي شهرها واجد ساختار فضایی مشخص، هویت، نظم بصري، سیما و . گردشگران در این فضا ضروري است

کند و  زه در ناظر باشد، حس ورود را بیشتر و بهتر به مسافران القا میمنظر مطلوب، خوانایی و جذابیت بصري و ایجاد انگی
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هاي  شود و هر چقدر ورودي چرا که اولین تصویر ذهنی گردشگران در ورود به شهر آغاز می. دهد جذب گردشگر را افزایش می

تلف گردشگران باشد، در جذب ي نیازهاي مخ شهرها از کیفیت کالبدي و کار کردي باالتري برخوردار باشد، و پاسخ دهنده

  .نماید تر عمل می گردشگر موفق

  روش تحقیق. 4

توصیفی می باشد به این صورت که ابتدا به استخراج مبانی نظري و ادبیات پژوهش  -روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی

نقش منظر و سیماي از طریق مطالعات کتابخانه اي و ارائه مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است و سپس به بررسی 

در این میان روش گرد آوري اطالعات به دو صورت کتابخانه اي . ورودي شهر در جذب گردشگر در بندر کیاشهر می پردازد

. طی نظر خواهی از گردشگران شهر بندرکیاشهر بوده است) با استفاده از پرسشنامه(و میدانی ) مطالعه اسناد و منابع مربوط(

و ضریب همبستگی پیرسون  T-testو آزمون ) استفاده از مبانی تئوریک(ت به صورت استنباط توصیفی تجزیه و تحلیل اطالعا

  .انجام می گیرد SPSSو ضریب رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار 

محدوده و قلمرو پژوهش

کیلومتر مربع در شمال استان  170بندر کیاشهر مرکز بخش کیاشهر از توابع شهرستان آستانه اشرفیه با وسعت نزدیک به 

درصد از کل مساحت استان  4بندر کیاشهر از بخش هاي جلگه اي ساحلی استان گیالن است و حدود . گیالن واقع شده است

محدوده مورد مطالعه در طول . متر پایین تر از سطح دریاي آزاد می باشد 26ارتفاع متوسط آن . را به خود اختصاص داده است

 30درجه و  37دقیقه تا  20درجه و  37دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  11درجه و  50دقیقه تا  51درجه و  49جغرافیایی 

نشاء، از سمت شرق با الهیجان،  این بخش در شمال با دریاي خزر، از سمت غرب با زیباکنار و لشت. دقیقه شمالی قرار دارد

  ].19[لسکوکالیه و امیرکیاسر، از سمت جنوب و جنوب غربی با آستانه اشرفیه هم جوار است 

  

  موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه در استان گیالن. 2شکل 
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  یافته ها . 5

آزمون فرضیه اول

ورودي شهر کیاشهر و گردشگر پذیري این شهر ارتباط به نظر میرسد که بین مولفه هاي سیما و منظر : فرضیه اول

  .مستقیم و معناداري وجود دارد

  بررسی رابطه مولفه هاي منظر و سیماي ورودي شهر کیاشهر و گردشگر پذیري آن. 1جدول 

correlations

منظر و سیماي ورودي شهر  

گردشگر پذیري

Pearson Correlation 0.749

Sig. (2-tailed) 0.000

N 200

همانطور که در جدول باال مالحظه می شود، رابطه بین مولفه هاي منظر و سیماي ورودي شهر کیاشهر و میزان گردشگر 

درصد، سطح معناداري  5درصد و خطاي  95با مفروض داشتن ضریب اطمینان . پذیري این شهر مورد بررسی قرار گرفته است

بنابراین گردشگر پذیري شهر کیاشهر و منظر و سیماي ورودي . می باشد% 5 آزمون براي این شاخص کوچکتر است از خطاي

این شهر وابسته به یکدیگر بوده و رابطه معناداري بین آنها برقرار می باشد و مقدار ضریب همبستگی براي این شاخص ها 

. می باشد 0.749

  کیاشهرمیزان تأثیر منظر و سیماي ورودي شهر بر گردشگر پذیري بندر . 2جدول 

  متغیر
ضریب بتاي استاندارد 

نشده

خطاي 

استاندارد

ضریب استاندارد 

بتا
t

مقدار معناداري 

نرمال

 –منظر و سیماي ورودي 

گردشگر پذیري
0.7750.043  0.74917.9370.000

به دست  17.937همچنینآمارهآزموننیز با تقسیم ضریببتایاستانداردنشده بر خطایاستاندارد قابل محاسبه است که عدد 

مقدارمعنادارینرمال . داراست بنابراینضریب بتایمشاهدهشدهمعنی. است 1.96ترازمقداربحرانی  میآید کهبزرگ

توان گفت منظر و سیماي ورودي شهر  درصد می 95ترازسطحخطااستکهیافتهفوقرا تائیدمیکند بنابراین با اطمینان  نیزکوچک

  .تاثیر مثبت و معنادار داردکیاشهر بر میزان گردشگر پذیري این شهر 
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  آزمون فرضیه دوم

به نظر می رسد که وضعیت شهر کیاشهر بر اساس اصول و معیار هاي منظر و سیماي ورودي شهر، مطلوب : فرضیه دوم

  .می باشد

به بررسی  3با مقدار مورد آزمون  One Sample t testبا کمک آزمون  tدر این بخش با استفاده از آزمون پارامتري 

به دلیل ارزیابی هر یک از گویه ها  3علت انتخاب مقدار مورد آزمون . وضعیت این شاخص ها در شهر کیاشهر خواهیم پرداخت

 3جریان دارد و عدد  5تا  1به عبارتی در طیف لیکرت مقدار امتیازات در دامنه ي اعداد . بر حسب طیف لیکرت می باشد

باشد وضعیت نامطلوب و  3حد وسط مطلوبیت می باشد، به عبارتی در صورتی که میانگین این شاخص ها کمتر از عدد بیانگر 

  .در صورت بزرگتر بودن وضعیت مطلوب خواهد شد

  براي مولفه هاي منظر و سیماي ورودي شهر کیاشهر t-test. 3جدول

  

مقدار مورد آزمون=  3

t  
درجه 

آزادي
Sig. (2-
tailed)  

اختالف 

میانگین

براي اختالف %  95فاصله اطمینان 

  میانگین

کران باال  کران پایین

منظر و سیماي ورودي بندر 

کیاشهر
5.334- 199 0.049 0.721- 1.32- 1.01-  

شده و  -5.334، برابر 199، مقدار آماره آزمون تی با درجه آزادي % 5و خطاي %  95با در نظر داشتن ضریب اطمینان 

بوده که نشانگر کمتر بودن میانگین  -0.721برابر ) 3(اختالف میانگین براي تفاضل میانگین نمونه و میانگین مورد آزمون 

را پوشش نداده اند و سطح  0نمونه از مقدار مورد آزمون است و فواصل اطمینان براي این شاخص هم عالمت می باشد و عدد 

می باشد، بنابراین نتیجه می گیریم که اختالف مشاهده %  5ه کوچکتر از خطاي شده است ک 0.049معناداري آزمون برابر 

شده معنی دار و منفی بودن اختالف میانگین ها به وضعیت نامطلوب شهر کیاشهر بر اساس مولفه هاي منظر و سیماي ورودي 

.شهر اشاره می نماید

  نتیجه گیري و پیشنهادات. 6

میزبان و تولید فضاي گردشگري در رابطه با سفر به مناطق شهري با انگیزه  -گردشگري شهري، عملکرد متقابل گردشگر 

هاي متفاوت و بازدید از جاذبه ها و استفاده از تسهیالت و خدمات مربوط به گردشگري است که آثار متفاوتی را بر فضا و 

گردشگري داراي عملکرد چند منظوره هستند؛ آن ها به عنوان دروازه ورودي شهرها به عنوان مقاصد . اقتصاد شهري می نهد

عالوه بر این شهرها فقط مقاصدي که در آنها . به کشور، مراکز اقامت و مبدأ سفر به روستاها و مقصدهاي مجاور خود هستند
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مع می شوند، نمی باشند؛ بلکه جمعیتی با فعالیت هاي اقتصادي، زندگی فرهنگی و تحت کنترل نیروهاي سیاسی کنار هم ج

  ].3[نقش مهمی را به عنوان مراکز فعالیت گردشگري بر عهده دارند 

مبادي ورودي شهر، یکی از عناصر کلیدي ساختار کالبدي و فضایی شهر هاست که گردشگران از آن طریق وارد شهر شده 

ذهنیتی مثبت یا منفی را ایجاد می نماید در همین و در واقع اولین تصور از شهر که در ذهن تازه واردین نقش می بندد و 

  ].5[ورودي ها شکل می گیرد 

فضاي ورودي در شهرها به عنوان یکی از فضاهاي شهري محسوب می شود و حتی می توان آن را به عنوان اولین فضا در 

این پدیده یکی از اساسی ترین  برخورد با پدیده شهر تصور کرد، لذا توجه به مفهوم ورودي و الگوهاي رایج ارتباط فضایی

بنابراین براي دستیابی به راهکارهاي مناسب در طراحی و ساماندهی ورودي . مطالعات در توجه به رویکرد فضاهاي شهري است

کنونی شهرها، ابتدا توجه به ماهیت مفهوم ورودي و شناخت پدیده اي این موضوع و همچنین توجه به ویژگی هاي آن یکی از 

].4[حی ورودي شهرها باید در نظر گرفت ین موضوعاتی است که در طرااساسی تر

بر . پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش منظر و سیماي ورودي شهر بر گردشگر پذیري شهر کیاشهر صورت پذیرفت

ن اساس نتایجی که از آزمون فرضیات بدست آمد مشخص گردید که منظر و سیماي ورودي شهر با میزان گردشگر پذیري آ

به این معنی که هر چه ورودي شهر از منظر و سیماي بصري مناسب تري برخوردار باشد، به . ارتباط مستقیم و معناداري دارد

همچنین بر اساس نظرسنجی از گردشگران حاضر در بندر . جذب بیشتر و ورود بیشتر گردشگران به شهر کمک می نماید

مولفه هاي منظر و سیماي ورودي شهر، از وضعیت مناسبی برخودار نمی  کیاشهر مشخص گردید که ورودي این شهر بر اساس

لذا می توان بیان داشت با توجه به اهمیتی که این مولفه ها در جذب گردشگر دارند، توجه کافی به اجراي درست و بی . باشد

این مشکل پیشنهادات زیر مطرح  از این رو به جهت رفع. نقص این مولفه ها در مبادي ورودي شهر بندر کیاشهر نگردیده است

  :می گردد

  به کار گیري عناصر شاخص بومی در ورودي شهر؛ -

  توجه به فرهنگ بومی و ملی و مذهبی منطقه و طراحی ورودي با توجه به فرهنگ منطقه؛ -

  تدوین و اجراي قوانین دقیق و اصولی براي طراخی و اجراي مبادي ورودي شهر؛ -

از افراد با صالحیت و تحصیل کرده در رشته هاي مرتبط جهت کنترل و نظارت بر اجراي درست به کارگیري و استفاده  -

  قوانین؛

  توجه به نیاز هاي مسافران و ساکنان و لحاظ کردن آنها در طراحی ورودي هاي شهر؛ -

  بکارگیري طرح ها و نقش و نگار هایی که بیانگر آداب و رسوم بومی منطقه باشد؛ -

  اربري هاي جذاب و متناسب با کارکرد مبادي ورودي در ورودي ها؛استفاده از ک -
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  منابع. 7

تحلیل عوامل موثر بر گسترش گردشگري پایدار شهري با ). 1390(رستگار، م و غالمی، م و زمانی، م و مقدم، م  -1

گردشگري و توسعه پایدار، نمونه موردي زنجان، مجموعه مقاالت همایش بین المللی مدیریت ) SWOT(استفاده از مدل 

.مرودشت

.طراحی محیطی ورودي شهر با رویکرد تفریحی و گردشگري). 1390(مستوفی، و و عبدي، ع  -2

سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگري شهري بر اساس الگوي رفتاري گردشگران و ). 1389(سیف الدینی، ف و دیگران  -3

.71هاي جغرافیاي انسانی، شماره  ، پژوهش)شهر اصفهان: نمونه موردي(جامعه میزبان 

نمونه (نحوه طراحی ورودي شهر ها با رویکرد سکانس بندي عرصه ورودي شهر ). 1392(خطیبی، م و رضایی، س  -4

.، همایش ملی نظریه هاي نوین در معماري و شهرسازي)ورودي قزوین از سمت تاکستان: موردي

شهر : نمونه موردي(کالبدي و کارکردي مبادي ورودي شهري  بررسی کیفیت). 1390(قدمی، م و ملک شاهی، غ  -5

.21، نشریه جغرافیا و توسعه، شماره )بابلسر

.انتشارات دانشگاه تهران: معماري، فرم، فضا و نظم، ترجمه زهرا قره گوزلو، تهران). 1370(چینگ، ف  - 6

  .رات شهیديانتشا: مبانی نظري و فرایند طراحی شهري، تهران). 1385(پاکزاد، ج  -7

راهنماي طراحی فضاهاي شهري در ایران، چاپ دوم، وزارت مسکن و شهرسازي، معاونت ). 1385(پاکزاد، ج  -8

  .شهرسازي و معماري، شوراي انتشارات

ضوابط ساماندهی و معیارهاي طراحی شهري براي مبادي ورودي شهر، نشریه هنر هاي زیبا، ). 1382(قریب، ف  -9
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