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Abstract
The dynamic and competitive nature of tourism means that staying alive in a competitive world
requires the emergence of special interest tourism in hotel industry and tourism marketing. The
concept of special interest markets has emerged in recent years and can be said to be the opposite of
mass tourism. Special interest markets differentiate tourists and offer activities and services based on
their tendency, motivation to travel, and their needs. This study focuses on introduction of themed
hotels and follows three major purposes: 1) to identify the suitable themed hotels for investing in
Isfahan from the perspective of experts; 2) to investigate the tendency of domestic tourists to
accommodate in thematic hotels and 3) to determine the tourists' perspective on the priority of themed
hotels. This study was conducted in Isfahan city, Iran, and the data were collected through interview
and questionnaire. The qualitative-quantitative method was used in this study and the results illustrated
that domestic tourists tend to stay in thematic hotels, and from their point of view, traditional hotels,
handicrafts hotels, and hotels that display the historic flourishing area of Isfahan are the top three
priorities for accommodation.
Key words: Themed Hotel, Isfahan City, Tourists, Tourists’ Tendency.
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بررسی ساليق گردشگران داخلی دربارة هتلهای موضوعی
نمونة پژوهش :شهر اصفهان
زهرا کثیری ،دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مديريت جهانگردی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ايران
ندا ترابی فارسانی * ،استاديار گروه موزه و گردشگری ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ايران
سیده هما موذن جمشیدی ،استاديار اقتصاد فرهنگ و هنر ،گروه اقتصاد و کارآفرينی ،دانشکده پژوهشهای عالی هنر و کارآفرينی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ايران

چکیده
علم گردشگري ،علمي است پويا و باقيماندن در دنياي رقابتي گردشگري مستلزم ظهور ابتکارات و بازارهاي با عاليق ويژه
در صنعت گردشگري و هتلداري است .مفهوم بازارهاي با عاليق ويژه در سالهاي اخير شکل گرفته و نقطة مقابل
گردشگري انبوه است .بازارهاي با عاليق ويژه ميان گردشگران تمايز قائل ميشود و فعاليتها و خدمات را براساس گرايش،
انگيزة سفر و نياز آنها ارائه ميدهد .اين پژوهش بر معرفي هتلهاي موضوعي متمرکز شده است و سه هدف اصلي را دنبال
ميکند :شناسايي هتلهاي موضوعي مناسب براي سرمايهگذاري در شهر اصفهان از ديدگاه کارشناسان؛ بررسي ميزان گرايش
گردشگران داخلي به اقامت در هتلهاي موضوعي و اولويت هتلهاي موضوعي از ديدگاه گردشگران داخلي .اين پژوهش در
شهر اصفهان انجام گرفته و ابزار گردآوري دادهها در آن ،فرم مصاحبه و پرسشنامه بوده است .روش پژوهش بهکاررفته
کميکيفي است و نتايج نشان ميدهد گردشگران داخلي به اقامت در هتلهاي موضوعي گرايش زيادي داشته و از ديدگاه آنها
هتلهاي سنتي ،هتلهاي صنايع دستي و هتلهاي نشاندهندة دوران تاريخي شکوفايي اصفهان براي اقامت در اولويت قرار
دارند.
واژههای کلیدی :هتلهاي موضوعي ،شهر اصفهان ،گردشگران ،گرايش گردشگران.
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و سرمايهگذاري زنجيرههاي بزرگ هتلها در اروپا و

مقدمه
يکي از ارکان اصلي جذب گردشگر و تسهيالت

کشورهاي عربي (به اسم ترکاوي) بازار ايران را براي

کليدي در صنعت گردشگري ،صنعت هتلداري است.

سرمايهگذاري بررسي و ارزيابي کرده و به اين نتيجه

يک گردشگر پس از انتخاب مقصد گردشگري ،مکان

رسيده که در ايران صنعت هتلداري  53سال عقب

اقامت بهويژه هتل را برميگزيند و بديهي است که در

است (ايسنا .)8035 ،اين امر نشان ميدهد ايران در

انتخاب هتل عالوه بر قيمت و موقعيت دسترسي به

صنعت هتلداري ضعف دارد و ساخت هتلهايي نوآور

جاذبههاي گردشگري ،انگيزهها و عاليق و ساليق

بايد در دستورکار قرار گيرد؛ اين امر موجب جذب

نقشي کليدي دارند .امروزه در کشورهايي مانند چين،

گردشگر بيشتر خواهد شد و اشتغالزايي را براي شهر

اياالت متحدة آمريکا ،پرتغال ،فرانسه و ،...هتلهايي

مقصد به دنبال خواهد داشت.

ساخته شدهاند که خدمات خود را براساس عاليق و

از آنجا که اصفهان ،يکي از مقاصد گردشگري

انگيزة گروه ويژهاي از گردشگران ارائه ميدهند.

فرهنگيشهري در ايران است ،بهمثابة نمونة پژوهش

اينگونه هتلها بر يک محصول خاص (تم) تأکيد

حاضر انتخاب شده است .مبحث هتلهاي موضوعي

ويژهاي دارند و سعي در جذب گردشگران عالقهمند

در اين مقصد گردشگري نيز نوين است .حال مسئله

در آن حوزه ميکنند (.)Wen-jing, 2008: 20-35

آن است که بستر فرهنگي شهر اصفهان مناسب

هتلهاي موضوعي موسيقي ،ادبي ،سالمت و،...

سرمايهگذاري براي کداميک از هتلهاي موضوعي

نمونههايي در اين زمينه هستند.

است و آيا گردشگران داخلي ورودي به شهر از اين

زو و پنگ )8331( 8بيان داشتند در دنياي رقابتي

هتلهاي موضوعي استقبال خواهند کرد يا خير.

صنعت هتلداري ،احداث هتلهاي موضوعي ،ابزاري

در هتلهاي موضوعي عالوه بر طراحي فضاي

براي بازاريابي هتلهاست .بحث هتلهاي موضوعي

فيزيکي براساس موضوع (تم) ،تمامي خدمات و

در ايران ،مبحثي جديد در مطالعات گردشگري است

فعاليتها نظير موسيقي ،غذاهاي سروشده ،لباسهاي

که اين پژوهش تأکيد ويژهاي بر آن دارد.

خدمه ،فضاهاي تفريحي و انواع تفريحات ارائهشده در

بهرهمندي از محصوالت متنوع در گردشگري ،يکي

ارتباط با موضوع مدنظر طراحي و ارائه ميشوند؛ براي

از سياستهاي کلي وزارت ميراث فرهنگي ،صنايع

نمونه در هتل موضوعي با تم صفوي ،گردشگر در

دستي و گردشگري کشور است و اين پژوهش گامي

فضايي با معماري دوران صفوي اقامت دارد و غذاهاي

درزمينة رسيدن به اين سياست کلي است .همچنين در

همان دوران (ملمعپلو ،جماليپلو و )...در هتل سرو و

سند برنامة ششم توسعه و چشمانداز  8131بر توسعة

موسيقي همان دوران تاريخي ارائه ميشود؛ به گونهاي

زيرساختهاي گردشگري تأکيد شده است .يکي از اين

که گردشگر زندگي در دوران صفوي را بهواسطة

زيرساختها ،هتلها هستند؛ زيرا مشاور ارشد اقتصادي

اقامت در هتل تجربه ميکند.
تغيير کاربري خانههاي داراي معماري سنتياقليمي و

Zou & Peng

1
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(کاروانسراي عباسي کوهپا ،هتل عباسي شهر اصفهان،

هوگو ،ژوليت دروئه ،پل ورلن و آرتور رمبو (شاعر

هتلسراي عامريها ،هتل سنتي خانة نگين ،اقامتگاه سنتي

فرانسوي) الهام گرفته شده است ،هتلکتابخانه در

طلوع خورشيد و )...بهويژه در دهههاي اخير رونق

نيويورک آمريکا )Relph‚ 2013( 5و هتل ادبي در شهر

بسياري يافته است؛ اما متأسفانه شهر و استان به اين

خالق ادبي آبيدوش کشور پرتغال ،نمونههايي از

نوآوري در مراکز اقامتي اکتفا کرده و از ساير پتانسيلهاي

هتلهاي موضوعي هستند.

موضوعي موجود بهرهبرداري الزم را نکرده است .در اين

هتلهاي موسيقي (شکل  ،)8از ديگر هتلهاي

زمينه اين پژوهش ،گام اوليهاي براي ظهور نوآوريهاي

موضوعي در جهان هستند؛ از جمله هتل

بيشتر در مراکز اقامتي بهويژه هتلهاست.

فنيکسموزيک( 6ليسبون ،پرتغال) ،آرياهتل بوداپست

7

(مجارستان) ،هتل هوآوين( 1تايلند) و انهاوهتل

3

(برلين ،آلمان) .در اين هتلها موسيقي زنده برگزار

پیشینة پژوهش
امروزه گردشگران با انگيزهها و عاليق نويني

ميشود و سعي شده است دکوراسيون و فضاي اتاقها

بهدنبال کسب تجربههايي جديد هستند .يکي از

به گونهاي طراحي شود که گردشگر فضاي موسيقي را

مقاصد جذاب براي اين نوع گردشگران ،هتلهاي

درک کند و در همة اتاقها امکان پخش موسيقي

موضوعي است که هر کدام دربرگيرندة موضوعي

وجود داشته باشد.

خاص است؛ بنابراين اهميت و ضرورت اين پژوهش

از ديگر هتلهاي موضوعي جهان ،هتلهايي هستند

در متنوعسازي صنعت هتلداري و بازاريابي مؤثر

که بر اکوتوريسم و حيات وحش تأکيد دارند؛ هتل
83

هتلهاست؛ بهعالوه باعث ميشود هتلها خدماتي را

مانور زرافه

به گردشگران ارائه دهند که متناسب با عاليق ويژة

گردشگران در آن خوردن غذا را در کنار زرافهها

آنهاست و اين خود ميزان رضايت و آگاهي آنها را از

تجربه ميکنند ( .)Yoveva, 2018کنراد 88هتل مالديو

مؤلفة مورد عالقهشان افزايش خواهد داد.

نيز ،هتلي موضوعي است که گردشگران در آن زندگي

هتل موضوعي صنايع دستي در هندوستان

8

در کنيا (شکل  ،)8هتلي است که

در زير آب را تجربه ميکنند ()Yoveva, 2018؛
88

در ترکيه و هتل

( )Shukla, 2019و هتلهاي ادبي در جهان (شکل )8

کلبکهتل در فضاي باز گورمه

مانند آلگونکن8هتل در نيويورک آمريکا ،هابيتهتل در

صخرهاي الله کندوان استان آذربايجان شرقي نيز ،از

نيوزلند که اتاقها و فضاي هتل همانند دهکدة شاير

هتلهايي هستند که تجربة زندگي در غار را براي

ارباب حلقههاست ،0هتل ليپلوم 1در پاريس که در

گردشگران فراهم ميکنند.

تزئينات دکوراسيون هتل و روبالشيها از آثار ويکتور
5

1

World’s First Handicrafts Hotel Is An Ode To Andhra’s
Local Art Communities
2
Algonquin
 0رماني به سبک خيالپردازي حماسي به قلم جي.آر.آر .تالکين ،نويسنده و
زبانشناس انگليسي
Les Plumes Hotel

4

The Library Hotel
HF Fenix Music
7
Aria Hotel Budapest
8
Hua Hin Music Hotel
9
Hotel nhow Berlin
10
Giraffe Manor, Nairobi, Kenya hotel
11
Conrad Hilton
12
Kelebek Cave Hotel in Goreme
6
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شکل  .1نمونهای از هتلهای موضوعی در جهان (شکل  1الف :هتلکتابخانة نیويورک آمريکا (منبع:
)/https://libraryhotel.com/en؛ شکل  1ب :هتل هابیت در نیوزلند (منبعhttps://www.pinterest.com/pin/ :

)/596938125582774898؛

شکل

1

ج:

هتل

موسیقی

افاچ

فنیکس

در

لیسبون

پرتغال

()https://www.cybevasion.fr/hotel-hf-fenix-music-lisbonne-h729787_en.html؛ شکل  1د :هتل مانور
زرافه در کنیا (https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g294207-d302824-Reviews-Giraffe_Manor-

.)Nairobi.html

پژوهشهاي زيادي در زمينة هتلهاي موضوعي

مشتريان از اقامت در هتلهاي موضوعي به دست

انجام نگرفته و اين هتلها بيشتر در زمينة اجرايي در

آوردهاند که عبارتاند از :منحصربهفرد بودن ،تمايل و

جهان پيشتاز بودهاند.

انسجام ،موضوع فرهنگ و کيفيت تجربه ،جذابيت

لي )8330( 8اشاره دارد هتلهاي موضوعي در

موضوع ،موقعيت جغرافيايي و موضوع معماري،

چين بايد بر فرهنگ کالسيک چيني تأکيد داشته باشند

طراحي و سرويس داخلي و اتمسفر آن ،موضوع

و آن را بهمثابة يک محصول به گردشگران ارائه دهند.

امکانات و کاالهاي اساسي ،موضوعات وابسته و کاال،

زو و پنگ )8331( 8در پژوهش خود به اين نتيجه

فعاليتها و خدمات.

رسيدند که هتل موضوعي بهدنبال ارتقاي نياز مشتري

ون جينگ )8331( 0نيز در پاياننامة خود با عنوان

و رقابت در بازارهاي رقابتي هتلهاست .پژوهشگران

برنامه و طراحي هتل موضوعي بيان ميکند احداث

براساس تحليل دادهها 83 ،عامل کليدي را از تجارب

هتلهاي موضوعي باعث ميشود رقابت در صنعت

Li
Zou, Y., Peng, X

1
2

Wen-jing

3
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هتلهاي چين شديدتر شود؛ بهعالوه هتلهاي

بررسي و آن را مؤلفهاي کليدي در طراحي هتلهاي

موضوعي بيشتر به نوآوري و توسعه تمايل دارند.

موضوعي معرفي کردهاند.

جونگ يانگ )8333( 8طراحي و توسعة هتلهاي

ژائو و همکاران )8380( 5بيان ميکنند هتلهاي

موضوعي را در کشور چين بررسي کرده و بر اين باور

موضوعي بهمثابة هتلهايي نسبتاً جديد بهدنبال توسعة

است که اين هتلها هنوز در مراحل اولية شکلگيري

مستمر روند تقسيم بازار در صنعت اقامت هستند و

خود هستند و در طراحي هتلهاي موضوعي دو مؤلفة

تجربة منحصربهفردي براي گردشگران با هتل

نقاط روانشناختي و مشارکت ،نقشي کليدي دارند.

موضوعي ايجاد شده است.

ون و ژانگ )8388( 8معتقدند هتلهاي موضوعي،

لي و همکاران )8381( 6نشان دادند در سالهاي

روندي توسعهيافته در صنعت هتلداري و نتيجة ارتقاي

اخير در چين هتلهاي موضوعي به راهبردي قدرتمند

نياز مشتريان و رقابت شديد در بازار هتلداري هستند.

در صنعت ميهماننوازي تبديل شدهاند تا به افزايش

اگر هتلهاي موضوعي به حفظ مزاياي خود در

مشارکت مشتريان بينجامد و بهمثابة مزيتي رقابتي در

بازارهاي رقابتي مايلاند ،بايد کيفيت خدمات خود را

بازار وارد شود.

بهبود بخشند و شهرت و اعتبار خوبي را براي بهبود
وفاداري مشتريان به وجود آورند.

در داخل ،مطالعات چنداني دربارة هتلهاي
موضوعي انجام نشده است؛ پويانزاده و زرگر

وو )8388( 0نيز در مقالة خود با عنوان «استفاده از

( )8038در مقالة خود «هتل بوتيک کتابخانهاي در

فرهنگ سنتي چيني در طراحي هتلهاي موضوعي»

ايران» ،ايجاد تجربهاي جديد را براي گردشگران ادبي

اشاره ميکند در طراحي هتل موضوعي بهويژه هتل

در هتل ادبي بررسي کردند .پژوهشگران بر اين باورند

منحصربهفرد ،برگزاري نمايشگاههاي فرهنگي مرتبط با

که اين هتلها سبک معماري ،کيفيت و نوآوري در

موضوع اهميت بسزايي دارد .اين مقاله اهميت و تأثير

سرويسدهي

پژوهش

مؤلفههاي فرهنگي را در طراحي هتلهاي موضوعي و

زيرساختهاي اين قابليت را براي ايجاد يک هتل

ارتباط چگونگي استفاده از فرهنگ سنتي چيني را در

بوتيک کتابخانهاي در ايران بررسي کرده است .روش

طراحي هتل براي ايجاد فرهنگ و شخصيت خود در

بهکاررفته در اين پژوهش ،توصيفيتحليلي و ابزار

هتلهاي موضوعي نشان ميدهد.

گردآوري اطالعات ،مطالعات کتابخانهاي و مصاحبه با

دارند؛

بنابراين

اين

زو و لين )8388( 1همچنين در مقالة خود با عنوان

کارشناسان و خبرگان موضوع با استفاده از روش دلفي

«بحث دربارة استفادة علم رنگشناسي در طراحي

بوده است و پژوهشگران به اين نتيجه رسيدند که

فضاي پذيرايي در هتلهاي موضوعي» ،رنگآميزي را

ايران با داشتن پتانسيلهاي زياد ميراث ادبي ،قابليت

بهمثابة يکي از محبوبترين الگوهاي زيباشناختي

ايجاد هتلهاي موضوعي ادبي را دارد.

1

Zhongyan
Wen & Zeng
3
Wu
4
Zhou & Lin
2

Xiao & Zhang & Huang
Lee et al

5
6
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همانگونه که مطالعات پيشينة پژوهش نشان ميدهد

گردشگران داخلي گروه بزرگي از مخاطبان ،متقاضيان

هيچيک از پژوهشهاي موجود ،ديدگاه گردشگران

يا مشتريان يک بازار يا محصول گردشگري را تشکيل

داخلي را به اقامت در هتلهاي موضوعي بررسي

ميدهند .بررسي ميزان گرايش به محصولي جديد،

نکردهاند و در هيچيک از پژوهشها بررسي نشده است

مؤلفة کليدي مطالعات تقاضاي بازار است که هدف

که بستر شهر اصفهان مناسب سرمايهگذاري براي

اصلي پژوهش حاضر را تشکيل ميدهد .شکل (،)8

کداميک از هتلهاي موضوعي است.

مدل مفهومي پژوهش حاضر را نشان ميدهد.

بديهي است که بررسي تقاضاي بازار ،رکن اصلي
رونق محصولي جديد در بازار گردشگري است و

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش (منبع :نويسندگان)

روششناسی پژوهش
در اين پژوهش منطقة مطالعهشده ،شهر اصفهان

 اولويت هتلهاي موضوعي پيشنهادي در شهر
اصفهان از ديدگاه گردشگران داخلي.

است .همانگونه که گفته شد ،رونق يک محصول

براي رسيدن به اين اهداف دو فرضيه طراحي شد:

خاص گردشگري در يک مکان نيازمند مطالعات بازار،

 فرضية اول ( :)H1گردشگران داخلي گرايش

تقاضا و تمايالت مشتريان است .هدف اصلي اين

زيادي به اقامت در هتلهاي موضوعي دارند؛

پژوهش نيز ،بررسي ميزان استقبال گردشگران داخلي

 فرضية دوم ( :)H2همة هتلهاي موضوعي در

(بهمثابة نخستين مشتريان اين بازار خاص) از احداث

شهر اصفهان از نظر گردشگران داخلي ،اولويت

هتلهاي موضوعي در شهر اصفهان است؛ به عالوه

يکساني ندارند.

پژوهش حاضر سه هدف فرعي زير را دنبال ميکند:
 شناسايي هتلهاي مناسب موضوعي براي
سرمايهگذاري در شهر اصفهان؛
 بررسي ميزان گرايش گردشگران داخلي به
اقامت در هتلهاي موضوعي؛

روش پژوهش حاضر ،کميکيفي و ازنظر هدف
کاربرديتوسعهاي است .در مرحلة اول بهمنظور
شناسايي

هتلهاي

موضوعي

مناسب

براي

سرمايه گذاري در شهر اصفهان (هدف اول پژوهش)،
فرم مصاحبة ساختاريافته طراحي و ديدگاه کارشناسان
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و خبرگان در اين زمينه مشخص شد .در ادامه

روايي محتوايي ،فرم مصاحبه در اختيار هشت

پاسخهاي حاصل از مصاحبه با کدگذاري (کدگذاري

کارشناس خبره در حوزههاي گردشگري ،هتلداري و

باز) با هدف استخراج انواع تمهاي موضوعي داراي

فرهنگ قرار گرفت .شاخص نسبت روايي محتوايي

پتانسيل براي احداث هتل موضوعي در اصفهان تجزيه

( )CVRبراي تعيين روايي فرم مصاحبه و بهمنظور

و تحليل شد .در مرحلة بعدي پس از استخراج انواع

محاسبة شاخص نسبت روايي محتوايي از نظرات

هتلهاي موضوعي از فرم مصاحبة اوليه ،پرسشنامهاي

کارشناسان متخصص درزمينة محتواي آزمون مدنظر

شامل پرسشهاي بسته براي بررسي ديدگاه

استفاده و با توضيح اهداف آزمون براي آنها و ارائة

گردشگران داخلي (گرايش و اولويت) طراحي شد

تعاريف عملياتي مربوط به محتواي پرسشها به آنها،

(اهداف دوم و سوم)؛ بنابراين جامعة آماري پژوهش

از آنها خواسته شد هريک از پرسشها را براساس

براي بررسي هدف اول ،کارشناسان و خبرگان

طيف سه بخشي ليکرت «گويه ضروري است»« ،گويه

حوزههاي گردشگري ،هتلداري و ميراث فرهنگي بوده

مفيد است ،ولي ضروري نيست» و «گويه ضرورتي

است که نمونة آماري بهصورت هدفمند و به روش

ندارد» ،طبقهبندي کنند؛ سپس براساس فرمول ،نسبت

گلوله برفي گردآوري شد و گردآوري نمونه تا اشباع

روايي محتوايي محاسبه شد.

نظري ( 87نمونه) ادامه يافت؛ بهعالوه براي تعيين
تعداد کل متخصصان
 تعداد متخصصانی که گزينة ضروری را انتخاب کردهاند1
=CVR

تعداد کل متخصصان
1

فقط يک نفر از  1نفر «گويه مفيد است ،ولي
ضروري نيست» را برگزيد و بقية کارشناسان «گويه

 1متخصص 3/75 ،است ( Wilson et al.‚ 2012:

.)197-210

ضروري است» را انتخاب کردند؛ بنابراين ضريب

جامعة آماري براي بررسي اهداف دوم و سوم

روايي محتوايي  3/75شد که روايي فرم مصاحبه را

پژوهش حاضر ،گردشگران داخلي بازديدکننده از شهر

نشان داد؛ زيرا براساس تعداد متخصصاني که پرسشها

اصفهان در نوروز  8031بوده است .بهمنظور بررسي

را ارزيابي کردهاند ،کمترين مقدار  CVR8پذيرفته براي

ديدگاه گردشگران ،پرسشنامهاي شامل پرسشهاي
بستة مشتق شده از فرم مصاحبه طراحي شد .براساس

Content Validity Ratio

1
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جدول آماري مورگان بايد تعداد  015پرسشنامه

يافتههای پژوهش

گردآوري ميشد که  133پرسشنامه در محل تجمع

ويژگیهای جمعیتشناسی برای دو جامعة آماری

گردشگران داخلي در شهر (مرکز شهر ،ميدان نقش

خبرگان و گردشگران

جهان ،در ورودي چهلستون ،در ورودي منارجنبان ،در

همانگونه که در باال گفته شد ،دادههاي بخش

ورودي کليساي وانک و در ورودي هتل عباسي و

کيفي در  87به اشباع رسيد و بيشتر خبرگان و

سفير ،پل خواجو و سيوسه پل) توزيع و 017

کارشناسان ،دانشآموختة مقاطع تحصيالت تکميلي

پرسشنامه برگشت داده شد .پايايي پرسشنامهها با

(11/3درصد) و مرد (55/6درصد) بودهاند .همچنين

استفاده از نرمافزار اسپياساس (آلفاي کرونباخ =

سعي بر آن شد بهصورت هدفمند با مدرسان دانشگاه،

 )3/181نشان داد پرسشنامه پايايي خوبي دارد.

هتلداران ،فعاالن حوزة گردشگري و کارشناسان ادارة

درنهايت دادههاي حاصل از پرسشنامه با آزمونهاي

ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري مصاحبه

پارامتري و ناپارامتري همچون  Tتکنمونهاي و

شود (جدول .)8

فريدمن ارزيابي و صحت فرضيهها بررسي شد.
جدول  .1ويژگیهای جمعیتشناسی کارشناسان و خبرگان که به فرمهای مصاحبه پاسخ دادهاند
وضعیت شغلی

درصد فراوانی

تحصیالت

درصد فراوانی

جنسیت

درصد فراوانی

مدرس دانشگاه

11/8

دکتري

58/3

زن

11/1

هتلدار

88/8

کارشناسي ارشد

07

13/7

کارشناسي

88/8

فعال در صنعت گردشگري و کارشناسان ادارة
ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري

مرد

55/6

همچنين نتايج تجزيه و تحليل آمار توصيفي

بودهاند؛ بيشتر پاسخدهندگان در دامنة سني  85تا 05

پرسشنامه نشان ميدهد از ميان پاسخدهندگان به

سال ( 08/6درصد) بودهاند و مدرک کارشناسي (13/0

پرسشنامهها  51/1درصد مرد و  18/0درصد زن

درصد) داشتهاند (جدول .)8

جدول  .1ويژگیهای جمعیتشناسی گردشگران داخلی که به پرسشنامهها پاسخ دادهاند
درصد

شغل

درصد

سطح تحصیالت

درصد

سن (سال)

0315

آزاد

711

کمتر از ديپلم

8710

85-85

8511

کارمند

8318

ديپلم

0816

05-85

8813

دانشجو

0 .3

فوق ديپلم

81 .6

15-05

817

بيکار

1310

ليسانس

3188

55-15

8711

خانهدار

85

فوق ليسانس

8817

65-55

8817

بازنشسته

8 .1

دکتري و باالتر

513

75-65

درصد

جنسیت

1810

مرد

5111

زن

310

پاسخ نداده
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اتاق ديوارها به اشعار خوشنويسيشدة همان شاعر و

مرحلة اول :استخراج تمهای موضوعی مناسب برای

المانها مزين و وسايل موجود در اتاق مانند ملحفهها،

هتلهای موضوعی شهر اصفهان

پردهها و ...با اشعار شاعر مدنظر طراحي شود؛ هتل

نتايج تجزيه و تحليل فرمهاي مصاحبه نشان ميدهد

نساجي با توجه به شکوفايي اصفهان درزمينة نساجي

جامعة خبرگان به احداث هتلهاي موضوعي با 80

سنتي (مخملبافي ،ترمهبافي و زريبافي در دوران

عنوان نظر داشتند و سرمايهگذاري روي هتلهايي با

صفوي و سلجوقي) و نساجي صنعتي (وجود

موضوعات زير را در بستر شهر اصفهان مناسب دانستند

کارخانهها ي نساجي بزرگي چون ريسباف ،بافناز و...

که اين پاسخي به هدف اول پژوهش حاضر است:

در دوران پهلوي)؛ هتل با موضوع شاهنامه (با توجه به

هتل سنتي؛ هتلهايي که دوران تاريخي شکوفايي

عالقة عموم به شاهنامه و شاهنامهخواني)؛ هتلهاي

اصفهان را نشان ميدهند (مانند صفوي و سلجوقي)؛

درماني و هتلبيمارستان؛ هتل موسيقي (به دليل وجود

هتلها ي صنايع دستي ،با توجه به اينکه اصفهان در

ميراث موسيقي فراوان در شهر اصفهان مانند سبک

شبکة جهاني شهرهاي خالق درزمينة صنايع دستي

موسيقي اصفهان؛ مشاهيري چون استاد کسايي ،تاج

ثبت جهاني شده است؛ هتل کودکان؛ هتل مذهبي؛

اصفهاني و...؛ اتاقهاي موسيقي در کاخ عاليقاپو و

هتل طب سنتي و گياهان دارويي؛ هتل ادبي ،هتلي که

هتل عباسي؛ برگزاري موسيقي زنده در زير پل خواجو

هريک از اتاقها به نام يکي از شاعران اصفهان

و موزة موسيقي اصفهان)؛ هتلکاروانسرا و هتل بياباني

(صائب ،مشتاق ،هاتف و )...نامگذاري و در داخل هر

(جدول .)0

جدول  .9نتايج تجزيه و تحلیل فرم مصاحبه به روش کدگذاری باز
هتل موضوعی مناسب برای سرمايهگذاری در شهر اصفهان
هتلهاي سنتي
هتلهايي که دوران تاريخي شکوفايي شهر اصفهان را به نمايش ميگذارند (هتل با موضوع تاريخ)
هتلهايي با موضوع صنايع دستي (با توجه به اينکه اصفهان ،شهر خالق صنايع دستي است)
هتل کودکان (با توجه به اينکه اصفهان ،شهر دوستدار کودک است)
هتل مذهبي
هتل طب سنتي و گياه دارويي
هتل ادبي ( با توجه به وجود ميراث ادبي در شهر اصفهان؛ شاعراني چون صائب ،مشتاق ،نشاط ،کمال ،عبدالرزاق ،هاتف ،استاد همايي،
هماي شيرازي و)...
هتل نساجي ( وجود ميراث صنعتي و سنتي رو به فراموشي در شهر اصفهان)
هتل با موضوع شاهنامه
هتلهاي درماني و هتلبيمارستان
هتل موسيقي
هتلکاروانسرا
هتل با موضوع بيابان
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مرحلة دوم :بررسی تمايل گردشگران به اقامت در

 11/7درصد ( بسيار زياد و زياد) از گردشگران به
اقامت در هتلهاي نساجي 70/8 ،درصد (بسيار زياد

هتلهای موضوعی
به منظور بررسي تمايل گردشگران به اقامت در

و زياد) به اقامت در هتلهاي سنتي 67/7 ،درصد

هتلهاي موضوعي از آزمون  Tتکنمونهاي 8بهره

( بسيار زياد و زياد) به اقامت در هتلهايي که تاريخ

گرفته شد .در اين زمينه پرسش هاي طيف پنج

شکوفايي اصفهان را به نمايش ميگذارند،

گزينها ي ليکرت با اختصاص مقادير  8تا  5به مقياس

 66/3درصد ( بسيار زياد و زياد) به اقامت در

فاصلها ي تبديل و براي تست آزمون استفاده و با

هتلکاروانسراها 78/6 ،درصد ( بسيار زياد و زياد) به

توجه به اينکه پرسش هاي طيف ليکرت بودهاند،

اقامت در هتلهاي صنايع دستي 13/8 ،درصد (بسيار

مقدار وسط ( 0ميانگين مفروض ) در نظر گرفته شد.

زياد و زياد) به اقامت در هتلهايي با موضوع طب

درنهايت اگر ميانگين براي هر متغير از ميانگين

سنتي 83 ،درصد (بسيار زياد و زياد) به اقامت در

مفروض بزرگتر باشد ،تمايل زياد را نشان ميدهد.

هتلهاي مذهبي 80/5 ،درصد ( بسيار زياد و زياد) به

در اين زمينه عالوه بر ( Sigسطح معناداري) که بايد

اقامت در هتلهاي با موضوع کودک 05/1 ،درصد

کمتر از  3/35باشد ،سطح باال و پايين نيز بررسي

(بسيار زياد و زياد) به اقامت در هتلهاي بياباني،

مي شود که هر دو بايد مثبت باشند (مؤمني و فعال

 13/0درصد ( بسيار زياد و زياد) به اقامت در

قيومي)836-838 :8038 ،؛ بنابراين نتايج تجزيه و

هتلهاي ادبي 08/0 ،درصد ( بسيار زياد و زياد) به

تحليل توصيفي دادهها (جدول  )1نشان ميدهد

اقامت در هتلها يي با موضوع شاهنامة فردوسي،

55/6درصد ( بسيار زياد و زياد) از گردشگران از

 68/5درصد ( بسيار زياد و زياد) به اقامت در

اقامت در هتلهاي موضوعي استقبال ميکنند؛

هتلهاي موسيقي و  07/5درصد ( بسيار زياد و زياد)

همچنين نتايج بهدست آمده از آزمون  Tتکنمونهاي

به اقامت در هتلهاي درماني عالقهمند بودند

( Sig= 0و تفاوت ميانگين ≥  )3نشان ميدهد

(جدول .)1

گردشگران داخلي در کل تمايل زيادي به اقامت در
همة هتلهاي موضوعي در شهر اصفهان دارند؛ زيرا
اين تجربه اي جديد براي آنها خواهد بود (پرسش ،8
جدول )1؛ اين در حالي است که در نظرخواهي
دربارة تم هاي (موضوعات) مختلف آشکار شد تمايل
آنها به اقامت در هتلها ي موضوعي کودکان و
مذهبي در شهر اصفهان کم است.

One Sample T-test

1
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جدول  .1تجزيه و تحلیل توصیفی و آزمون  Tتکنمونهای بهمنظور بررسی میزان گرايش گردشگران داخلی به اقامت در
هتلهای موضوعی (منبع :نويسندگان)
آزمون  Tتکنمونهای (سطح اطمینان )%97
سطح

سطح

باال

پايین

3/71

88/033 3/58

3/333 -3/168 3/600

3/17

3/86

6/751

3/333 -3/317 3/067

8/80

80/113 8/31

3/333 -3/730 8/808

8/31

83/813 3/11

3/333 -3/537 3/113

8/30

81/383 3/10

3/333 -3/603 3/103

8/88

83/003 3/38

3/333 -3/786 8/331

3/01

1/850

3/333 -3/881 3/883

3/88

میزانT

تفاوت ضريب سطح

پاسخ بسیار

میانگین چولگی معناداری نداده

3/333 3/583 -3/103 -85/580 -3/30 -3/78
3/333 3/833 -3/807 -0/373 -3/06 -3/88
3/07

3/83

6/365

3/877

3/17

3/83

1/385

3/333 -3/371 3/018

3/05

3/85

5/388

3/333 3/863

3/30

87/583 3/71

3/333 -3/837 3/105

3/03

6/305

3/333 3/365

3/83

فراوانی

3/858

3/835

3/333 3/817

0

زياد
33

زياد

متوسط

886

881

کم بسیار کم
03

%83 %83/5 %03/3 %85/6 %3/1
6

61

833

883

73

86
%1/8
3

%8/0 %83/1 %08/3 %81/8 %86/5 %8/6
8

878

888

17

88

%8/3 %88/5 %81/7 %11/1 %3/5
8

803

808

31

83

%5/8 %85/0 %01/8 %00/6 %3/5
8

883

803

830

86

%1/8 %86/6 %00/6 %00/0 %3/5
8

811

807

63

00

%1/5 %87/1 %05/1 %07/8 %3/5
8
%3/5

53

835

806

78

%81/0 %05/8 %87/8 %80

1
%8
%8/0
7
%8/1
8
%3/5
80
%6

5

1

%8/1

%8

%1

%87

%08/6 %83

1

05

56

800

1

886
68

%85/1 %81/0 %01/0 %81/5 %3/3
13

37

871

0

%3/1 %86/1 %16/3 %85/8 %83/0 %8/3
3

17

833

870

03

%83 %11/7 %81/8 %88/8 %8/0
5

55

73

818

61

83
%8/6
1

%8/8 %87/5 %16/7 %81/8 %81/8 %8/0
6

831

803

887

81

%6/8 %03/8 %00/6 %87/3 %8/6
1

17

31

861

68

هتل با موضوع سنتي

اصفهان

08

65

هتل با موضوع صنايع نساجي

5

835

%8/8

تمايل به اقامت در هتل موضوعي

موضوع دورة شکوفايي تاريخ شهر

888
31

متغیرها

8
%3/5
3

%8/0 %85/1 %10/1 %85/0 %88/8 %8/3

موضوع کاروانسرا
موضوع صنايع دستي
موضوع طب سنتي
هتل با موضوع مذهبي
(مانند مدارس علميه و )...
هتل با موضوع کودکان
هتل با موضوع بيابان و سبک مناطق
بياباني و کويري
هتل با موضوع ادبي
هتل با موضوع شاهنامه و شاهنامهخواني
هتل با موضوع موسيقي
هتل با موضوع درماني در شهر اصفهان

بهمنظور بررسي ميزان گرايش گردشگران داخلي

طيف پنج گزينهاي ليکرت با اختصاص مقادير  8تا 5

به اقامت در هريک از هتلهاي موضوعي پيشنهادشده

به مقياس فاصلهاي تبديل و براي تست فرضية اول

در شهر اصفهان با توجه به اينکه دادهها نرمال بودند،

(گرايش گردشگران به اقامت در هتلهاي موضوعي
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زياد است) از آزمون مقايسة ميانگين  Tتکنمونهاي

يکساني ندارند) ،از آزمون فريدمن استفاده شده است

استفاده شد .نتايج نشان ميدهد گردشگران داخلي

(جدول .)5

تمايل زيادي به اقامت در هتلهاي نساجي ،سنتي،

نتايج آزمون فريدمن و بررسي ميانگين رتبة

هتلهايي که دوران شکوفايي اصفهان را نشان

هتلهاي موضوعي و اولويت گردشگران براي اقامت

ميدهند ،هتلکاروانسرا ،هتل صنايع دستي ،طب سنتي،

در آنها نشان ميدهد از ديدگاه گردشگران داخلي همة

هتل بياباني ،ادبي ،هتل شاهنامه ،هتل موسيقي و هتل

هتلها ي موضوعي اولويت يکساني ندارند و اين خود

درماني دارند (جدول )1؛ اين در حالي است که

تأييدي بر درستي فرضية دوم پژوهش است .نتايج

گرايش گردشگران داخلي به اقامت در هتلهاي

جدول  5حاکي است هتلهاي سنتي با ميانگين رتبة

مذهبي و کودکان کم بوده است.

 ،7/18هتل صنايع دستي با ميانگين رتبة  7/18و

در مرحلة بعدي براي بررسي درستي يا نادرستي

هتلهايي که دوران تاريخي شکوفايي اصفهان را

فرضية دوم (همة هتلهاي موضوعي پيشنهادي در

نمايش ميدهند با ميانگين رتبة  ،7/87سه اولويت

شهر اصفهان از نظر گردشگران داخلي اولويت

گردشگران داخلي براي اقامت هستند.

جدول  .7نتايج آزمون فريدمن
آمارههای آزمون فريدمن

تست کاي مربع= 658/1
درجة آزادي= 83
سطح معناداري=3/3

میانگین رتبه

تعداد نمونه

متغیر (هتل موضوعی مناسب برای سرمايهگذاری در شهر اصفهان)

7/18

017

هتلهاي سنتي

7/87

017

7/18

017

1/16

017

5/81

017

5/81

017

هتل نساجي (وجود ميراث صنعتي و سنتي رو به فراموشي در شهر اصفهان)

1/71

017

هتل با موضوع شاهنامه

5/31

017

هتلهاي درماني و هتلبيمارستان

6/61

017

هتل موسيقي

7/80

017

هتلکاروانسرا

1/73

017

هتل با موضوع بيابان

نتیجهگیری

هتلهايي که دورههاي تاريخي شکوفايي شهر اصفهان را نمايش ميدهند
(هتل با موضوع تاريخ)
هتلهايي با موضوع صنايع دستي (با توجه به اينکه اصفهان ،شهر خالق صنايع
دستي است)
هتل طب سنتي و گياه دارويي
هتل ادبي (با توجه به وجود ميراث ادبي در شهر اصفهان؛ شاعراني چون صائب،
مشتاق ،نشاط ،کمال ،عبدالرزاق ،هاتف ،استاد همايي ،هماي شيرازي و)...

موضوع پژوهش حاضرند .هتلهاي موضوعي بر يک

در سالهاي اخير بهمنظور متنوعسازي بازار صنعت

موضوع (تم) خاص تأکيد دارند و سعي ميکنند همة

هتلداري و احترام به سليقه و نيازهاي گروه خاصي از

فعاليتها و خدمات خود را براساس آن موضوع ارائه

گردشگران ،هتلهاي موضوعي شکل گرفتهاند که

دهند .با توجه به اينکه شهر اصفهان يکي از مهمترين

زهرا کثیری و همکاران
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مقاصد گردشگري ايران است ،بهمثابة منطقة پژوهش

فرضي طراحي شده است که مخاطب براساس آن

انتخاب شد.

ميزان ترجيحات و تمايل خود را به محصول مدنظر

در اين پژوهش سعي بر آن بوده است هتلهاي

اظهار ميکند.

موضوعي مناسب براي سرمايهگذاري در بستر شهر

نتايج مطالعات تجزيه و تحليل استنباطي دادهها

اصفهان از ديدگاه کارشناسان و خبرگان شناسايي شوند

نشان داد جامعة کارشناسان بر احداث هتلهاي

و از آنجايي که مطالعة تقاضاي بازار اهميت بسزايي

موضوعي با  80عنوان در شهر اصفهان اتفاق نظر

دارد ،ديدگاه گردشگران داخلي سنجيده و بررسي شد

داشتند و سرمايهگذاري روي هتلهايي با موضوعات

که گروه بزرگي از مشتريان شهر اصفهان هستند.

هتل سنتي ،هتلهايي که دوران تاريخي شکوفايي
نخست

اصفهان را نشان ميدهند (مانند صفوي و سلجوقي)،

براي

سنجش

ديدگاه

گردشگران،

پژوهشگر مفهوم هتلهاي موضوعي و مصداقهاي آن

هتلهاي صنايع دستي ،هتل کودکان ،هتل مذهبي ،هتل

را براي مصاحبهشوندگان تشريح کرد و سپس تمهاي

طب سنتي و گياهان دارويي ،هتل ادبي ،هتل نساجي،

موضوعي مستخرج از مصاحبه با کارشناسان و

هتل با موضوع شاهنامه ،هتلهاي درماني و

خبرگان با عنوان زمينههاي قابل تحقق هتلهاي

هتلبيمارستان ،هتل موسيقي ،هتلکاروانسرا و هتل

موضوعي در اصفهان بهمنظور سنجش ترجيحات و

بياباني را در بستر شهر اصفهان مناسب دانستند .با

ميزان تمايل به اقامت در هر قالب موضوعي در اختيار

توجه به اينکه بيشتر هتلهاي پيشنهادي کارشناسان بر

آنها قرار گرفت.

مؤلفههاي فرهنگي تأکيد دارند ،نتايج حاصل از

در بازاريابي بعضي از خدمات و محصوالت،

پژوهش حاضر ،تأييدي بر مطالعات وو ( )8388است.

عرضهکننده محصول مدنظر را طراحي ميکند و سپس

در مرحلة دوم پژوهش ،تجزيه و تحليل 017

تقاضا براي محصول شکل ميگيرد؛ درمقابل بعضي از

پرسشنامة پرشده توسط گردشگراني که در نوروز

کاالها و محصوالت طرف تقاضا هستند که دربارة آنها

 8031به اصفهان سفر کرده بودند ،آشکارکنندة آن

نخست بايد نيازسنجي صورت گيرد و سپس محصول

است که گردشگران از اقامت در هتلهاي موضوعي

براساس نياز ،سليقه و گرايش مخاطب طراحي و

استقبال خواهند کرد و گرايش زيادي به اقامت در

عرضه شود .دربارة محصول فعلي (هتلهاي

هتلهاي نامبرده دارند.

موضوعي) با توجه به اينکه مخاطب تجربة مصرف

همچنين نتايج آزمون فريدمن گواه آن است که

پيشين نداشته و اقامت در هتلها و مکانهاي اقامتي

اقامت در سه هتل با موضوع سنتي ،صنايع دستي و

ديگر تجربة مشابهي ايجاد نميکند ،اطالعات و آمار

هتلهايي که دوران تاريخي شکوفايي اصفهان را نشان

مربوط به وضعيت فعلي در امکانات اقامتي راهگشاي

ميدهند ،براي آنها در اولويت است .اين نتايج با اين

درک تقاضاي آتي نيست؛ از اين رو با تشريح مفهوم

موضوع همخواني دارد که اصفهان بهمثابة شهري

هتلهاي موضوعي براي مخاطب (گردشگران) و ارائة

تاريخي و يکي از شهرهاي خالق صنايع دستي در

مصاديق و نمونههاي موجود در ساير کشورها ،بازاري

شبکة جهاني شهرهاي خالق ثبت شده است.
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اين پژوهش برمبناي نتايج ،سرمايهگذاري را در
هتلهاي موضوعي در شهر اصفهان مناسب ميداند؛
زيرا در حال حاضر در شهر اصفهان به جز هتل
عباسي که به دليل معماري خاص و تاريخي خود

 اصول طراحي هتلهاي موضوعي و مدلسازي
مفاهيم آنها؛
 طرح توجيهي فني و اقتصادي احداث هتلهاي
موضوعي.

بهمثابة جاذبهاي در سطح ملي و گاه بينالمللي شناخته
شده است ،هتل ديگري در اين سطح وجود ندارد.

منابع

درواقع احداث هتلهاي موضوعي ،يک نوآوري

ايسنا)8035( ،؛ فراموش کردهاند  74سال در ايران

در حوزة هتلداري و گردشگري در شهر اصفهان

هتل بسازند؛ تاريخ دسترسي 8031/31/3؛

خواهد بود و هتلهاي احداثشده با موضوعات

.https://www.isna.ir/news/95112014137

پيشنهادي و بهويژه داراي اولويت بهمثابة يک جاذبة
گردشگري در سطح کشور نقشآفريني ميکنند؛
بهعالوه هتلهاي موضوعي ،گردشگران با عاليق ويژه
را به سمت خود جذب ميکنند که بهطور معمول
تمايل به پرداخت هزينة بيشتري نسبت به عموم
گردشگران دارند؛ براي نمونه احداث هتل موسيقي در
شهر اصفهان براي دوستداران موسيقي بهويژه مکتب
موسيقي اصفهان جذاب است.
همچنين هتلهاي موضوعي براي ميزباني رويدادها
و جشنوارههاي مرتبط با حوزة فعاليت خود نسبت به
ساير هتلها مزيت رقابتي دارند؛ براي نمونه هتلهاي
ادبي ميزبان شبهاي شعر ،جشنوارههاي ادبي ،مراسم
تجليل از بزرگان شعر و ادب و رويدادهاي مشابه
هستند.
بهعالوه موضوعات زير ميتواند در پژوهشهاي
آتي مدنظر باشد:
 مطالعه و بررسي ديدگاه گردشگران خارجي
دربارة اقامت در هتلهاي موضوعي شهر اصفهان؛
 بررسي ميزان سرمايهگذاري براي احداث و
تجهيز هتلهاي موضوعي؛

پويانزاده ،نسترن ،زرگر ،مجتبي .)8038( ،هتل بوتیک
کتابخانهای در ايران ،تجربة جديد برای
گردشگران ادبی ،اولين همايش ملي مديريت
گردشگري ،طبيعتگردي و جغرافيا ،همدان،
انجمن ارزيابان محيطزيست هگمتانه80 ،
بهمنماه .8038
مؤمني ،منصور ،فعال قيومي ،علي.)8038( ،
تحلیلهای آماری با استفاده از  ،SPSSمؤلف،
چاپ هفتم ،تهران.836-838 ،
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