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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،

 پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  51- 60صفحات: /  1398 پاییز/ سومسال نهم/ شماره مسلسل سی و 
  
  

  در شهر کرمانشاه کیفیت زندگی و شهر خالق  بر گردشگري شهريتأثیرات سازي مدل
  

  3نژادو ژیال ورفی 2، رسول حیدري سورشجانی*1محسن شاطریان

  ، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشانو اکوتوریسم گروه جغرافیا داستا1
  و علوم زمین، دانشگاه کاشان ، دانشکده منابع طبیعیو اکوتوریسم استادیار گروه جغرافیا2

  ریزي شهري، کاشانجغرافیا و برنامه ارشدکارشناس3
  20/7/98؛ تاریخ پذیرش:   27/9/95تاریخ دریافت: 

  

  دهچکی
اي ارتقاي کیفیـت  تر است و تالش برسوي زندگی هر چه بهتر و با کیفیت جهان امروز شاهد جهشی بلند به

عنوان مراکـزي کـه گرداننـدة    به باشد. در این مسیر توجه به شهرهانظران میاصلی صاحب زندگی شهري دغدغۀ
کیفیـت زنـدگی و رفـاه     ،یـت خالق تگردشگري شهري با محوری. اصلی این جریان هستند، اهمیت بسیاري دارد

هدف از انجـام ایـن تحقیـق بررسـی تـأثیرات گردشـگري        شهروندان را تحت تأثیر مستقیم خود قرار داده است.
 تحلیلـی  –باشد. روش تحقیق، توصیفی گیري شهر خالق در شهر کرمانشاه میشکل در کیفیت زندگی وشهري 

 385 ها از نمونـۀ کرمانشاه است که اطالعات و داده ر محیط شهرساخته دنامۀ محققاستفاده از پرسش است و با
ـ   ساله 75تا  15بین  نفري شهروندان جهـت تجزیـه و تحلیـل نتـایج حاصـل از       دسـت آمـده اسـت.   هاین شـهر ب

است. نتایج نشـان داد   استفاده شدهAmos  افزار) با استفاده از نرمSEMنامه از روش معادالت ساختاري (پرسش
افـزایش   کـه بـا  د شهر خالق مؤثر هستند گی در ایجاهاي گردشگري در کیفیت زندگی و کیفیت زندلکه پتانسی

ي هـا بهبـود کیفیـت خـدمات زیرسـاخت     .تغییر خواهد کـرد  85/0کیفیت زندگی، وضعیت شهر خالق به مقدار 
  یابد.گردي شهر کرمانشاه، شهرخالق با سرعت بیشتري تحقق میهاي طبیعتپتانسیل

  
)، شـهر  SEMیابی معـادالت سـاختاري (  ، شهر خالق، کیفیت زندگی، مدلگردشگري شهري: ي کلیديهاواژه

  کرمانشاه
  

 1مسئله بیانو  مقدمه

گاه زنـدگی جمعـی،   ترین تجلیشهر به عنوان عالی
هـاي خالقانـه و گـاه    همواره در معرض اعمـال سـلیقه  

 معمــاران و طراحــان شــهري بــوده اســت، ناهماهنــگ
معتقد است که در شهر روابـط اولیـه    2دچنانچه مامفور

هاي اجتمـاعی و  زیادي وجود دارد که منجر به نوآوري
شود. از نظر وي زندگی شـهري  خالقیت در زندگی می

داراي خالقیت بوده و شهر محل تجلی تمدن است که 
ا پدیـد آورده اسـت   هـاي زیـادي ر  ها، نوآوريطی قرن

شهر باعـث  خالقیت در ). 3:1392 (رحمتی و همکاران،
سازي هاي مدیریتی و کالبدي و پیادهستبرهایی از بن

                                                             
  shaterian@kashanu.ac.ir :نویسنده مسئول*

2. Lewis Mumford 

هاي اصلی در رآیی که از شاخصدو اصل مشارکت و کا
 گردد؛ همچنین، ایدةحوزة حکمروایی شهري است، می
ریـزان و شهرسـازان   شهر خالق بـراي مـدیران، برنامـه   

فق دید و تحلیل راهکار در مواجهـه بـا   باعث گسترش اُ
 ید در پهنـۀ شود و به تنوع عالیق و عقایمسائل شهر م

). 9:1392 همکـاران،  و رحیمـی (گذارد شهر احترام می
اطق گردشگري در ایران، به ویـژه در منـ   امکان توسعۀ

غنی تاریخی و آثار هنري داراي تنوع فرهنگی، پیشینۀ 
محلی و صنایع دستی متنوع نظیر کرمانشاه به بهترین 

با کالبد شهر تعامل  شهري گردشگري وجه وجود دارد.
تـوان از هـم   اي دارد که گاهی ایـن دو را نمـی  پیچیده

بل بوده، از یک کرد. این ارتباط دو سویه و متقا فکیکت
و عناصــر خــود  هــا، خــدماتطــرف شــهر بــا ظرفیــت
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و از طــرف دیگــر   نمایــدگردشــگري را یــاري مــی  
قتصـادي، اجتمـاعی و   گردشگري باعث افزایش رونـق ا 

و حتی کالبد شهر را نیـز تغییـر   ود شفرهنگی شهر می
هاي گردشگري نیازمند برداري از ظرفیتدهد. بهرهمی

ــاخت  ــانمودن زیرس ــتر  مهی ــات الزم در بس ــا و امکان ه
رو، هدف کلی ایـن پـژوهش بـا    از اینگردشگري است. 

اي، بررسی تأثیر نی و کتابخانهاستفاده از مطالعات میدا
گی و ایجـاد  هاي گردشـگري در کیفیـت زنـد   پتانسیل

هـاي  ایـن تحقیـق، اثـر پتانسـیل    در  .است شهر خالق
گردشـگري بــر کیفیــت زنـدگی و از طــرف دیگــر اثــر   

ندگی بر روي شهر خـالق، زنجیـروار بررسـی    کیفیت ز
هاي موجود و مهیـا شـده   شود. بدون شک پتانسیلمی

براي گردشـگري بـر روي کیفیـت زنـدگی شـهروندان      
هـا ارتبـاط   ن پتانسـیل اگرچه فلسفۀ ای .گذاردتأثیر می

دلیـل  بـه  ولـی  ،چندانی با کیفیت زندگی شهري نـدارد 
کالبـد   ظرف مشترك زندگی شهري و گردشـگري کـه  

توان این تـأثیرات را انکـار   شوند، نمیشهر را شامل می
سـازي  کرد؛ بنابراین در این پژوهش با استفاده از مـدل 

معادالت ساختاري به ارزیابی ارتباط متقابل گردشگري 
  با کیفیت زندگی و شهر خالق پرداخته می شود.  

  
   مبانی نظري

کــردن، نامــۀ دهخــدا خلــقواژة خالقیــت در لغــت
آفریدن و به وجود آوردن معنا شده است. خالقیـت در  

ترین سطح به معناي پدید آوردن چیزي است که ساده
هـاي  محصولی از ایده قبال وجود نداشته است. خالقیت

امل نـوآوري رادیکـال و یـا    ست کـه شـ  جدید تخیلی ا
حلــی بــراي یــک مشــکل و همچنــین یــک فرمــول راه

ایـدة   .)2: 2002، 1(سفرتزي رادیکال از مشکالت است
بـه بعـد ظهـور کـرد. ایـن       1980 شهر خـالق از دهـۀ  

ـ    نظـر  هموضوع در ابتدا به صورت یک موضـوع ذهنـی ب
رسید که فراخوانی براي روشـنگري و تصویرسـازي   می

اثرگذاري بر فرهنگ سازمانی بود  آنبود و هدف اصلی 
ق مکـانی  ). شـهر خـال  76:1391 همکاران، (رضائیان و

هـا در چـارچوب ارتبـاطی    براي رشـد و نمـو خالقیـت   
ــراي       ــی ب ــالق منزل ــهر خ ــت. ش ــالق اس ــاطق خ من
                                                             
1. Sefertzi 

اي علمی و تکنولوژیکی و ههاي هنري، نوآوريخالقیت
 بـه رشـد اسـت (ابراهیمـی،    ي فرهنـگ رو  صداي رسـا 

هر خالق، شهري است که تنوع فرهنگی و . ش)6:1387
توانند در و مردم میبیان خالقیت در آن ارزشمند بوده 

هاي خالق موجود در آن خود از فعالیت زندگی روزمرة
بـه بیـانی   ). 19:1391 برند (شـهابیان و رهگـذر،  لذت ب
هایی نو خالق شهري است که در آن فعالیت شهر ساده

شـهري کـه    ،حقیقـت  گیـرد؛ در و خالقانه صورت مـی 
بتواند به شکلی خالقانه موجب همکاري افراد گوناگون 

ترین شهر در این قرن خواهد بود (کالنتري موفق ،شود
). اولین کسی که بحث مناطق و 20:1391 و همکاران،

شهرهاي خالق را مطرح کرد ریچارد فلوریـدا اسـت. او   
  اولــین کتــاب خــود را بــا عنــوان     2002در ســال 

Creative Class    به چاپ رساند و پـس از آن در سـال
کتاب دیگري را براي تقویت موضوعش منتشـر   2005

). در حقیقــت شــهر خــالق 12:1389 کــرد (رفیعیــان،
 1980 ست که چارلز لنـدري در اواخـر دهـۀ   مفهومی ا

مـیالدي آن را مطـرح کـرد. از آن زمـان بـه بعـد ایـن        
موضوع به جنبشی جهانی مبـدل شـد کـه بـر الگـوي      

ریزي شهري بـراي شـهرها بازتـاب یافـت     برنامهجدید 
اي شـهرهاي  ). شبکه منطقـه 136:1389 (فرزین پاك،

در صـد   2توسـط یونسـکو   2004کتبر سـال  خالق در اُ
کار نمود. هـدف آن  هوهفتادمین مجمع عمومی شروع ب

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعی و    کمک به بازیابی پتانسـیل 
وسـط  فرهنگی در راستاي رشـد هوشـمند اسـت کـه ت    

ــی برپــا مــی جهــانی "گــردد تــا شــعار نیروهــاي محل
را بـه نتیجـه برسـاند.     "یمبیندیشیم و محلی عمل کنـ 

 کـه  شهري متشکل از هفـت شـاخص بـوده    این شبکۀ
شامل: ادبیات، سینما، موسیقی، مهارت و هنـر فولـک،   

ــی، هن ــاي طراح ــی رســانهره ــه م  باشــنداي و تغذی
      .)2007، 3(یوسنکو

مبحثی با عنـوان   1967ر سال د 4"دبور"اولین بار 
را مطرح نمود. نظـرات   "شهر تماشایی یا شهر نمایش"

او پیرامون تلفیق فضاي اقتصادي و فرهنگی در مقیاس 

                                                             
2. United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO)  
3. UNESCOt 
4. Guy Debord  
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به ویـژه در موضـوعاتی نظیـر فضـاهاي مولـد       -انسانی
رآوردن هـاي فرهنگـی و بـه نمـایش د    جدید، مجموعه

شـهرهاي اصـلی در دنیـا    هاي بصري که در مادرمحیط
، 1)2007. مک گراهـان و وجـان (  باشدمی -د داردوجو

خـالق بـراي    در پژوهشی با عنوان طرح مجـدد طبقـۀ  
بررسی جریانات رشد در نواحی شـهري و روسـتایی بـا    

خالق  بقۀکه افراد طتأکید و الهام از کار فلوریدا، بر این
شـوند کـه سـطح بـاالي     کشیده مـی به سمت مناطقی 

است در ایـن بررسـی   تأکید شده  کیفیت زندگی دارند
هاي خـود معتقدنـد کـه بررسـی     مؤلفین بر طبق یافته

گیـري  مجدد مشاغل خالق فلوریدا با استفاده از انـدازه 
اي منطقـه  انـد بـا توسـعۀ   ها انجـام داده که آنجدیدي 

، در مطالعـۀ خـود   2)2008سازگارتر اسـت. ساسـاکی (  
شـهرهاي خـالق از طریـق شـبکه بـه       عنوان توسـعۀ به

که آیا شهرهاي جهانی بـه سـوي شـهرهاي    بررسی این
کـه چـرا فرهنـگ و    خالق حرکت کرده و همچنین این

خالقیت به مرکز سیاست شـهري نقـل مکـان کـرده و     
همچنین به بررسی تجـارب شـهرهاي جهـانی کـه بـه      
ســمت شــهر خــالق حرکــت کــرده، پرداختــه اســت و 

ترین عامل را براي ترویج شهرهاي خالق تأسـیس  مهم
منـابع   تحقیقـی و آموزشـی بـراي توسـعۀ    هـاي  هبرنام

داند و در آخر آنچه را کـه بـه نظـر    انسانی ضروري می
وي براي دستیابی به شـهرهاي خـالق ضـروري اسـت     

اي مقالـه در  )،1393ضرابی و همکاران (کند. اشاره می
پـذیري شـهر خـالق،    با عنـوان بررسـی میـزان تحقـق    

ري پایدار شـه  ي توسعۀهامقایسه تطبیقی بین شاخص
مـورد مطالعـه:    و معیارهاي ایجاد شـهر خـالق، نمونـۀ   

نتـایج تحلیـل مسـیر    پرداخـت.  شهرهاي اسـتان یـزد،   
 کننـدة بیـان  در پژوهش مـذکور  معیارهاي شهر خالق

رین این است که متغیرهاي نـوآوري و آموزشـی بیشـت   
پایدار و شهرهاي خالق  تاثیرات را به ترتیب در توسعۀ

ایت شهر یـزد بـا توجـه بـه     اند. در نهاستان یزد داشته
ي انسانی موجـود، تعـداد بـاالي    هامیزان باالي سرمایه

اکز رشـد و فنـاوري، قابلیـت    متخصص، میزان باالي مر
هاي نو حرکـت بـه سـوي    اي در استفاده از انرژيبالقوه

                                                             
1. Mcgranhn and Wojan 
2. Masayuki Sasaki 

)، 1393شفیعی و همکاران ( تحقق شهر خالق را دارد.
الق خ اصفهان به عنوان شهر"در پژوهشی تحت عنوان 

بـه ایـن    "گردشـگري  صنایع دستی با رویکـرد توسـعۀ  
هاي تعریف نتیجه رسیدند که اصفهان براساس شاخص

یـک  شده توسط یونسکو توان مطرح شدن بـه عنـوان   
نــوروزي و دسـتی را دارد. حـاجی   شـهر خـالق صــنایع  

بررسـی  ")، در پژوهشی تحت عنـوان  1393همکاران (
دشگري خالق گیري گرهاي شکلها و ظرفیتپتانسیل

در شـهر   SWOTو شهر خالق بـا اسـتفاده از تکنیـک    
افتند که ایـن شـهر داراي   به این نتیجه دست ی "تبریز

صـنعت   هایی در زمینـۀ توسـعۀ  ها و توانمنديپتانسیل
ــت  گردشــگري ــهر خــالق اس ــق ش ــفی و و تحق . یوس
ل تحلیـ " )، در پژوهشی تحـت عنـوان  1393همکاران (

گردشگري شهري  توسعۀنقش و جایگاه شهر خالق در 
ه دست یافتند که به این نتیج "پایدار با رویکرد توسعۀ

اي تحقـق شـهر خـالق در راسـتاي     هو بسـتر  هازمینه
 گردشـگري شـهري در شـهرهاي ایـران فـراهم      توسعۀ

نــري، فرهنگــی، تــاریخی، ه اســت و بــا وجــود ســابقۀ
هـا،  هاي فرهنگی، نمـایش نامـه  ظرفیت مذهبی، جاذبه

ــراه ــدازي کری ــنایع خــالق  دان ــاوري و ص ــم و فن ور عل
ت تحقـق شـهر خـالق حرکـت کننـد.      تواند در جهمی

اي )، در مقالـه 1393کـردي و همکـاران (  زاده دهلطفی
با رویکرد هاي شهر خالق بررسی شاخص "تحت عنوان

به این نتیجه رسـیدند کـه توسـعۀ     "ريگردشگ توسعۀ
هاي مطمـئن بـراي رسـیدن بـه     گردشگري یکی از راه

ایجـاد شـهرهاي خـالق خـود      خالق اسـت و شهرهاي 
صحرائیان و موحد  گردشگري خواهد شد. سبب توسعۀ

) در پژوهشی تحت عنوان تحلیـل و شناسـایی   1396(
ي فرسوده بـا  هاي زیمنه ساز توسعۀ خالق بافتهاپهنه

تأکید بر گردشگري، مطالعه موردي محله فهادان شهر 
ــا اســتفاده از فراینــد تحلیــل سلســله مرا  تــب و یــزد ب

ي هـا استفاده از نظرات متخصصان بـه شناسـایی پهنـه   
 ي فرسـوده پرداختنـد.  هازمینه ساز توسعه خالق بافت

ــه 1398شــاهکوهی و موســوي پارســایی (  خواجــه ) ب
بررسی تأثیر عملکرد ابعاد محصول مقاصد گردشگر بـر  

ــی    ــالیز تطبیق ــک آن ــگران ی ــدي گردش ــایت من  -رض
 همبســـتگی برحســـب خصوصـــیات دمـــوگرافیکی و
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اجتماعی با روش پیمایشی پرداختند که به این نتیجـه  
و  رسیدند که وضعیت تأهل، سطح تحصـیالت، درآمـد  

 باشد.اشتغال بر رضایت گردشگران اثرگذار نمی
براي فلوریدا، شهرها باید به جاي تمرکز صـرف بـر       

هاي ساختمانی و صنعتی روي استعداد روي زیرساخت
وریدا متشکل از سه تـی:  افراد تمرکز کنند. چارچوب فل

است. او معتقد اسـت کـه    3و تحمل 2، فناوري1استعداد
دانـان،  عداد بیشتري از هنرمندان، موسـیقی شهرها با ت

استادان و دانشمندان، کارگران با تکنولوژي بـاال، افـراد   
اقتصـادي   توانند سطح بـاالتري از توسـعۀ  ، میخارجی

ف ساساکی از تعری ).12: 2002، 4(فلوریدا داشته باشند
از شهر خالق با مالحظات اجتماعی و توجه بیشـتر بـه   
نقش ساکنان اصلی شـهر ارائـه شـده اسـت: شـهرهاي      

هاي جدیـدي را در  خالق شهرهایی هستند که گرایش
هـاي  دهند و از طریـق فعالیـت  فرهنگ و هنر رواج می

جدي خالق هنرمندان، خالقان آثار و شهروندان عادي، 
دهند، از لحاظ دارا ه را ترویج میصنایع خالق و نوآوران

متنوع غنی هستند و  آورانۀهاي خالق و نوودن محیطب
مـاعی نظیـر   ظرفیتی مردمی براي حـل مشـکالت اجت  

 شـــفیعی و همکـــاران،(خانمـــان دارنـــد مـــردم بـــی
تــوان بــه هــاي گردشــگري را مــیجاذبــه ).276:1393

بنـــدي کـــرد. ایـــن هـــاي مختلـــف تقســـیمشـــیوه
هاي افراد مختلفی اسـت  حاصل دیدگاهها، بنديتقسیم

رد خـاص خـود،   که، هر کدام با توجه به دیدگاه و رویک
انـد. گـان   ي پرداختههاي گردشگربندي جاذبهبه طبقه

تمام عناصر و اجزاي نظام گردشـگري،   معتقد است که
، 5(گـان  دنشـو گروه عرضه و تقاضـا تقسـیم مـی    به دو

گـاه منـابع   با علـم بـر ایـن نکتـه کـه، هر      ).15: 2002
اجتمــاعی و دیگــر  - گردشــگري ( طبیعــی، فرهنگــی

منابع)، با امکانات گردشگري همراه گردنـد بـه جاذبـه    
هــاي )، جاذبــه15:1381گردنــد (ضــرغام،یتبــدیل مــ

بـه سـه    گردشگري از سوي سازمان جهانی جهانگردي
 -هـاي فرهنگـی  جاذبه هاي طبیعی،جاذبهعمده  دستۀ

                                                             
1.Talent 
2. Technology 
3. Tolerance 
4. Florida 
5. Gun 

ــاریخی و  ــهت ــژه جاذب ــاي وی ــی  ه ــیم م ــدتقس  گردن
باتوجـه بـه ماهیـت شـهرها،      .)19: 1991، 6(اینسکیپ

هاي طبیعی کمتـري در درون شـهرها مشـاهده    جاذبه
 در مورد مناطق شهري به ویژه کـالن گردد. معموال می

ســاخت کــه شــامل هــاي انســانشــهرها تنهــا جاذبــه
شـود، مـورد   هاي فرهنگی و تاریخی و ویـژه مـی  جاذبه

  یرند.گبررسی قرار می
کلی به طوراصطالح کیفیت زندگی به: کیفیت زندگی

نند مثـل  کوضعیت محیطی که مردم در آن زندگی می
چنین به برخـی صـفات و   آلودگی و کیفیت مسکن، هم

هاي خود مردم مانند سالمت و دسترسی اشـاره  ویژگی
کیفیت زندگی به معنـاي   ).20: 2003، 7(پاسیون دارد

رضایت از آن اسـت یـا    داشتن زندگی خوب و احساس
تجربه شده به وسیله که می توان میزان واقعی رفاه این

و اقتصاد عمومی  ها تحت شرایط اجتماعیافراد و گروه
 ).45: 1983، 8(شـلممر و مـولر   را کیفیت زندگی نامید

کیفیت زندگی یک فرد میزان برخـورداري او را نشـان   
دسـت  هـا  لبته نه فقط به چیزهایی کـه بـه آن  دهد، امی

شـخص فرصـت    هایی کـه گزینهیافته است، بلکه تمام 
کیفیـت  ). 25: 1998، 9(مکگرگورها را دارد انتخاب آن

یـک اصـطالح کلـی مفهـومی بـراي       زندگی به عنـوان 
شـدن نیازهـاي انسـانی و    دادن چگونگی بـرآورده نشان

چنین معیاري براي ادراك رضـایت و عـدم رضـایت    هم
(ضـرابی و  ف زندگی اسـت  وهها از ابعاد مختلافراد و گر

ــاران، ــ 17:1393 همک ــات در زمین ــت ). تحقیق ه کیفی
دهـد کـه گردشـگري    زندگی و گردشـگري نشـان مـی   

مزایاي مثبت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم زیـادي نظیـر      
سطوح باالتري از شاد بودن، ارتقـاء سـالمتی، افـزایش    

نفـس، بـاال بـردن سـطح     امید به زندگی، افزایش عزت 
کلی طورهاي مختلف زندگی و بهمندي در جنبهرضایت

، 10(نیال و همکـاران  رضایت از زندگی را به همراه دارد
ي مـورد بررسـی در کیفیـت    هـا شاخص ).154: 2007

زندگی شامل مسکن، محیط کالبـدي، زیبـایی فضـاي    

                                                             
6. Inskeep 
7. Pacione 
8. Schlemmer and Moller 
9. Macgregor 
10. Neal et al. 



  53                                             و همکاران                                                                                                                    شاطریان  محسن

 

شهر، بهزیستی فـردي، تسـهیالت خـدماتی، امنیـت و     
زیست، اقتصـاد، حمـل و نقـل و    ایمنی، فرهنگ، محیط

شـود (زیـاري و همکـاران،    فراغت را شـامل مـی  اوقات 
1394.(  

 
 روش تحقیق 

ــیفی   ــوع توص ــق از ن ــن تحقی ــت.  -ای ــی اس تحلیل
هـاي اسـنادي و   هـا، از طریـق بررسـی   آوري دادهجمـع 

 نامه) انجـام مطالعات میدانی (با استفاده از ابزار پرسش
هـاي  و آزمـون  Spssافـزار  گیري از نـرم و با بهره گرفته

ــآمــاري و هــم ــاچن ــق مــدل ی بی معــادالت ین از طری
مـورد تجزیـه و     Amos 23افزارساختاري به وسیله نرم
آمـاري ایـن پـژوهش     . جامعـۀ تحلیل قرار گرفته است

کـه در سـال    مانشاه استشهر کرشامل ساکنان محلی 
ــا    1395 ــر ب ــکن براب ــوس و مس ــماري نف ــق سرش طب

(سرشماري نفـوس و مسـکن،    نفر بوده است 946651
س فرمول کوکران و بـا سـطح اطمینـان    . براسا)1395

که بـا روش   نفر 385ونه در این پژوهش حجم نم 95%
اطالعات از پاسخ دهنـدگان  نمونه گیري تصادفی ساده 

هایی کـه  در این پژوهش از شاخص جمع آوري گردید.
است  هاي خالق عنوان کردهسازمان یونسکو براي شهر

 ۀهـا براسـاس منطقـ   استفاده شده است البتـه شـاخص  
مدل معـادالت  یا  Amos .اندتخاب شدهمورد مطالعه ان

، یک تکنیک تحلیل چندمتغیري از )SEM( 1ساختاري
تر بسـط  خانواده رگرسیون چندمتغیري و به بیان دقیق

دهد تا مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می
همزمـان   رگرسیون را به گونـۀ  ي از معادالتامجموعه

یـابی معـادالت سـاختاري    مـدل مورد آزمون قرار دهد. 
 هـایی دربـاره  رویکرد جـامع بـراي آزمـون فرضـیه    یک 

اه روابط متغیرهاي مشاهده شده و مکنون است کـه گـ  
ی و گـاه نیـز   یابی علّتحلیل ساختاري کوواریانس، مدل

ا اصـطالح غالـب در ایـن    نامیده شده است، امـ  2لیزرل
 خالصـه  یابی معادلۀ ساختاري یا بـه گونـۀ  روزها، مدل

SEM ،ــۀ ). 11:1384 اســت (هــومن یــک مــدل معادل
از دو نوع مدل و انـواعی  اش ساختاري در شکل عمومی

                                                             
1. Structural equation modeling  
2. Lisrel 

تشـــکیل شـــده اســـت. دو نـــوع مـــدل هـــا از متغیر
) 1ختاري عبارتنـد از:  سـا  دهنده مـدل معادلـۀ  تشکیل

ــدازه ــدل ان ــرم ــدل  2ي گی ــک م ــدل ســاختاري. ی ) م
گیري جزئی از مدل معادلۀ سـاختاري اسـت کـه    اندازه
سنجش یک متغیر پنهان را بـا اسـتفاده از دو یـا     نحوة

کنـد.  شتري متغیري مشاهده شده تعریف مـی تعداد بی
غیرهاي پژوهش، متغیر پنهان در این جا هر کدام از مت

طور مسـتقیم  یري است که بهند. متغیر پنهان متغهست
شود، بلکـه بـا اسـتفاده از دو یـا چنـد      گیري نمیاندازه

شـود.  سنجش مـی  در نقش معرفمتغیر مشاهده شده 
نـد کـه   انامههاي پرسشمتغیرهاي آشکار همان پرسش

مربـوط   نامـۀ پرسش سنجیم.ها متغیر پنهان را میبا آن
گویـه اسـت    120اه داراي به مردم ساکن شهر کرمانش

هاي عمـومی و  پرسش اول آن مربوط به پرسش 10که 
اي لیکــرت گزینـه  5هــا در قالـب طیــف  بقیـه پرسـش  

نامه با اسـتفاده از  ی شده است. روایی این پرسشطراح
نظرات اساتید مورد تأیید قـرار گرفـت و پایـایی آن بـا     

دســت آمــدن مقــدار هاســتفاده از آلفــاي کرونبــاخ و بــ
  تأیید شد. 895/0

  
  قلمرو پژوهشمحدوده و 

ــرخ  ــه کــوه ف شــاد، از شــهر کرمانشــاه از شــمال ب
کوه سـفید  بستان و از جنوب بهغربی به کوه طاقشمال

 19درجـه و   34 شود. کرمانشاه با موقعیـت منتهی می
دقیقـه   7درجـه و   47دقیقه عرض شـمالی از اسـتوا و   

النهـار گرینـویچ تقریبـا در مرکـز     طول شرقی از نصـف 
 1200استان کرمانشاه قرار گرفته است و داراي ارتفاع 
بالغ بـر  متر از سطح دریا است. مساحت شهر کرمانشاه 

ــار 6/9568 ــا همــدان اســت و فاصــلۀ هکت ، 189 آن ت
 525و تهـران   197آبـاد  ، خرم208، ایالم 136سنندج 

ر دومین شهر بزرگ و پرجمعیت کیلومتر است. این شه
غربـی کشـور (پـس از تبریـز) و     منطقۀ غرب و شـمال 

  .بزرگترین شهر استان کرمانشاه است
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  مورد مطالعه : محدودة1شکل 

  
و  تانی ایـران اسـت  کرمانشاه یکی از شهرهاي باسـ 

بنـد، پادشـاه   گفته مـی شـود کـه آن را طهمـورث دیو    
 افسانه پیشدادیان ساخته است و برخی نیز بنـاي آن را 

دهنـد. اســتان  بـه بهـرام پادشـاه ساسـانی نسـبت مـی      
 اثر تاریخی و گردشـگري اسـت   4000کرمانشاه داراي 

ــاریخی و  ــار ت ــی از آث ــهر   ول ــگري در داخــل ش گردش
سـتان، پـارك کوهسـتان،    ه طـاق ب توان بکرمانشاه می
الملـک، تکیـه بیگلربیگـی، سـراب نیلـوفر،      تکیه معاون

ــاغ ســراب قنبــر، مســجد ــه، ب جامع، مســجد عمادالدول
پرندگان، باغ گلهـا و بـازار سرپوشـیده (تاریکـه بـازار)      

   اشاره کرد.
  

 بحث اصلی
گویـان را مـرد و   درصد از پاسخ 47در این پژوهش 

 6/62چنـین  هـم  د،انـ دهدرصد را زنـان تشـکیل دا   53
درصد افراد مجـرد   4/37أهل و درصد از پاسخگویان مت

دسته  5دهندگان در خوضعیت سطح سواد پاس اند.بوده
د. سطح سواد در مقطع لیسـانس بـا   بندي گردیتقسیم

دهندگان بیشترین درصد فراوانی را در بین پاسخ 3/42
دسـته شـامل:    7عیت شـغلی افـراد در قالـب    وض دارد.

آموز، دانشجو، بیکار ، آزاد، بازنشسته، دانششغل دولتی
 و مشاغل سنتی مورد پرسش قرار گرفـت کـه مشـاغل   

بیشـترین درصـد فراوانـی را بـه خـود       3/30 دولتی بـا 
  اند.  اختصاص داده

در بـین   1مطـابق جـدول   : شاخص کیفیت زنـدگی 
دگی، گویـه گردشـگري و افـزایش    هاي کیفیت زنگویه

هـاي  ترین میانگین را دارد. گویهشهاي تفریح بیفرصت
گردشـگري و اوقـات فراغـت، گردشـگري و کمـک بـه       

سبز شهري، اقتصاد محلی، گردشگري و افزایش فضاي 
ترتیــب اي شــغلی بـه هـ گردشـگري و افـزایش فرصــت  

 لــیکند. دار 26/3و  27/3، 31/3، 28/3ي هــامیــانگین
ي گردشگري و بهبود حمـل و نقـل شـهري بـا     هاگویه

و گردشـگري و دسترسـی بـه خـدمات      94/2میانگین 
ــانگین  ــا می ــا 96/2شــهري ب نگین نظــري کمتــر از می

  .باشند) می3 برابر با(میانگین نظري 
در بین متغیرهاي : هاي گردشگريشاخص پتانسیل

بیشـترین   11/4گردشگري، بـازار سـنتی بـا میـانگین     
از نظر  03/4میزان را دارد. پارك کوهستان با میانگین 

گیـرد. میـانگین   گان در رتبۀ بعدي قرار مـی دهندپاسخ
، سـراب  87/3ترتیب مسـجد جـامع بـا    ها بهسایر گویه

ــا   ــوفر بـ ــتی  86/3نیلـ ــنایع دسـ ــه  84/3، صـ و تکیـ
بودند. این نتایج توصیفی، حـاکی از   51/3الملک معاون

هاي میراث تاریخی اهمیت بسیار آن است که پتانسیل
، ولی مسـجد  زیادي در گردشگري شهر کرمانشاه دارند

ــا  ــافعی ب ــان   61/2ش ــانگین را دارد و نش ــرین می کمت
  تري دارد.دهد که اهمیت گردشگري پایینمی
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  هاي کیفیت زندگیپاسخگویان به گویه توزیع فراوانی :1جدول 
هاگویه  میانگین بسیار زیاد زیاد تا حدودي کم بسیار کم 

31/3 51 138 108 57 31 گردشگري و اقتصاد محلی  
26/3 46 126 121 67 25  هاي شغلیشگري و فرصتگرد  

04/3 37 93 132 95 28  گردشگري و افزایش اشتغال  
27/3 44 124 138 52 27  گردشگري و افزایش فضاي سبز  

28/3 43 124 143 51 24  گردشگري و اوقات فراغت  
37/3 60 123 125 57 20  گردشگري و تفریح  

081 130 68 22  گردشگري و فرصت تفریحی  57 28/3  
96/2 27 90 142 96 30  گردشگري و دسترسی به خدمات شهري  

10/3 28 128 124 65 40  گردشگري و مراکز خرید  
94/2 25 93 152 64 51  گردشگري و حمل و نقل  

  
  هاي گردشگريهاي پتانسیلیان به گویه: توزیع فراوانی پاسخگو2جدول 

هاگویه زیاد بسیار زیاد تا حدودي کم بسیار کم   میانگین 
11/4 155 143 69 13 5 بازار سنتی  

84/3 97 155 110 22 1 صنایع دستی  
الملکتکیه معاون   11 45 139 116 74 51/3  

03/4 162 113 81 21 8 پارك کوهستان  
38/3 63 117 132 50 23 سراب قنبر  
86/3 114 145 99 15 12 سراب نیلوفر  

41/3 70 117 113 71 14 غار پرآو  
87/2 52 67 107 82 77 مسجد جامع  

83/2 32 92 132 52 77 مسجد عماد الدوله  
61/2 23 52 152 70 88 مسجد شافعی  

  
  هاي گردشگري خالقتوزیع فراوانی پاسخگویان به گویه :3جدول 

هاگویه مبسیار ک  ادبسیار زی زیاد تا حدودي کم   میانگین 
216 101 31 17 صنایع دستی و رونق گردشگري  74 63/3  

83/3 112 153 77 32 11 صنایع دستی و حفظ فرهنگ و هویت ساکنان  
88/3 109 171 68 25 12 صنایع دستی و حفظ میراث فرهنگی  
22/3 39 129 133 48 36 استعداد شهروندان در زمینه خالقیت  

51/3 62 144 122 46 11 گردشگري و آشکار کردن هنرها  
رندان و عالقه به هنگردشگري و تقویت تعداد هنرم  11 40 111 158 65 58/3  

ادموسیقی و آرامش افر  12 46 122 123 82 56/3  
60/3 87 122 124 39 13 موسیقی و حفظ میراث فرهنگی  

76/3 107 134 102 32 10 موسیقی و حفظ فرهنگ و هویت ساکنان  
  

، از بـین  3مطابق جـدول   شاخص گردشگري خالق:
خالقیت و گردشگري،  ر زمینههاي مورد بررسی دگویه

متغیـر صـنایع دســتی و اهمیـت آن در حفـظ میــراث     
بیشـترین اهمیـت را از نظـر     88/3نگی با میانگین فره

صـنایع   ،دهنـدگان که پاسخضمن آن یان دارد،گوپاسخ
داراي ن ســتی را در حفــظ هویــت و فرهنــگ ســاکناد

انـد. در مجمـوع از نظـر    اهمیت بسـیار بـاالیی دانسـته   
ندگان صنایع دستی در رونق گردشگري، حفظ دهپاسخ
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. ي ارزش بسیار باالیی داردفرهنگ اصیل و میراث بشر
اهمیت کمتري در مقایسه با صـنایع   ازموسیقی سنتی 

ن و ، هویـت ســاکنا در حفــظ میـراث فرهنگــی دسـتی  
چه در پاسخ شـهروندان  آن .برخوردار استآرامش افراد 

است که تمام  د این نکتهبه گردشگري خالق اهمیت دار
ین نظري (میانگین هاي این شاخص باالتر از میانگگویه

پتانسـیل بـاالي    دهندة) هستند که این نشان3نظري=
  گردشگري خالق در شهر کرمانشاه است.

  
  بحث اصلی

    هايپتانسیل وقـف ساختاري مدل ،2 شکل براساس    

 ضـریب  گـذارد مـی  تـأثیر  زندگی کیفیت بر گردشگري
ــیونی ــن رگرس ــأثیر ای ــت 24/0 ت ــه اس ــا ک ــطح ب  س

ــی ــیه 013/0 داريمعن ــه اول فرض ــیل ک ــايپتانس  ه
 تأییـد  دارد معنـاداري  اثر زندگی کیفیت بر گردشگري

 دهنــدةتشــکیل پنهــان متغیرهــاي بــین در. شــودمــی
 بــا طبیعـی  هــايپتانسـیل  گردشــگري، يهـا پتانسـیل 

 از و بوده دارا را رــاث بیشترین 85/0 رگرسیونی ضریب
ــین ایــن ــا قنبــر ســراب ب  79/0 رگرســیونی ضــریب ب

 کرمانشـاه  شـهر  در زنـدگی  کیفیـت  بر را اثر بیشترین
.دارد

  

 
  تأثیر متغیرهاي پتانسیل گردشگري بر کیفیت زندگی و شهر خالق ساختاري معادلۀنمودار : 2شکل 

  
ــر اســاس مــدل مــذکورکیفیت ، 4طبــق جــدول  ب

 p valueبـا   84/0زندگی بر شهر خـالق داراي ضـریب   
بنابراین فرضـیه دوم تحقیـق نیـز مـورد      ،است 000/0

در اینجـا کمتـر از    P (چـون مقـدار   گیردتأیید قرار می
شگري بـر  هاي گردیلپتانس از طرف دیگر. است) 05/0

که طوريیمی دارد بهمستقروي خالقیت شهري اثر غیر
خالقیت شـهري اثـر   بر  23/0ها با ضریب این پتانسیل

هـاي  دهنـده پتانسـیل  یلهـاي تشـک  گذار است. جاذبه
ــگري  ــهگردش ــامل  ب ــب ش ــارك  ترتی ــر، پ ــراب قنب س

با ضـریب رگرسـیونی    کوهستان، غارپرآ و سراب نیلوفر
 512/0، 542/0، 548/0، 644/0 مستقیماستاندارد غیر

هـاي گردشـگري   مرتبـۀ دوم پتانسـیل   پنهان بر متغیر
  .گذارندبیشترین تأثیر را می
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  مدل ساختاري پیش فرض جدول رگرسیون وزنی مدل: 4جدول 
  سطح 

  داريمعنی
نسبت 
 بحرانی

خطاي 
 معیار

تخمین 
هامتغیر غیراستاندارد  

جهت 
هاشاخص مسیر  

013/0  474/2  169/0  419/0 یها بر کیفیت زندگتأثیر پتانسیل    

هاي پتانسیل
  گردشگري

000 310/5  129/0  686/0   تأثیر کیفیت زندگی بر شهر خالق 
   000/1 یبازار سنت   Sa1 

000 471/7  142/0  060/1  Sa3 صنایع دستی 
000 579/7  188/0  423/1 الملکتکیه معاون   Sa4 

 
 

  000/1  Sa5 پارك کوهستان 
000 288/10  120/0  238/1  Sa6 سراب قنبر 
000 543/8  098/0  841/0  Sa13 سراب نیلوفر 
000 212/9  109/0  008/1  Sa15 غار پرآو 

   000/1 معمسجد جا   Sa7 
000 533/11  094/0  085/1  Sa14 مسجد عماد الدوله 
000 306/11  081/0  913/0  Sa16 مسجد شافعی 

   000/1  Sc28 گردشگري و اقتصاد محلی 

کیفیت 
 زندگی

000 298/11  107/0  213/1 هاي شغلیگردشگري و فرصت   Sc29 
000 920/8  070/0  698/0  SC11 گردشگري و افزایش اشتغال 
000 428/8  093/0  787/0  SC22 گردشگري و افزایش فضاي سبز 

   000/1  SC23 گردشگري و اوقات فراغت 
000 019/11  100/0  103/1  SC24 گردشگري و تفریح 
000 350/10  098/  015/1 فرصت تفریحی گردشگري و   SC25 

   000/1  Sb16 گردشگري و دسترسی به خدمات شهري 
000 212/8  128/0  052/1  Sb17 گردشگري و مراکز خرید 
000 863/7  119/0  932/0  Sb18 گردشگري و حمل و نقل 

  
شـاخص کـاي   : هاي نکوئی مدل ساختاريشاخص

اسـت   810/605) برابر بـا  CMINاسکوئر غیر معنادار (
گذارد با توجه بـه  اي مطلوب را به نمایش مینتیجهکه 
بـه   دل تحقیق از صـفر بـه دور و  آزادي م که درجۀاین

شـود بایـد تلقـی    آزادي مدل مستقل نزدیک می درجۀ
مطلوب از مدل داشت. نسبت کاي اسکوئر بـه درجـات   

) خوانـده  CMIN/DFآزادي که کـاي اسـکوئر نسـبی (   
شود و به جهت قضاوت درباره مدل تـدوین شـده و   می

ایـن   .تـري اسـت  ها از آن شاخص مناسـب حمایت داده
 ،شـود قـی مـی  براي آن خوب تل 3تا  1شاخص مقادیر 

 655/1بنابراین در مدل مورد نظر ما این مقدار برابر بـا  

حاکی از وضعیتی خوب براي مدل است. مقدار شاخص 
RMSEA     که ریشـه دوم میـانگین مربعـات باقیمانـده 

اراي برازشی خوب براي که د است 047/0است برابر با 
مقتصـد   باشد. شـاخص بـرازش هنجـار شـدة    مدل می

PNFI   اســت ایـن شــاخص نیــز   729/0کـه مقــدار آن
شـاخص بـرازش    ، همچنـین داراي برازشی خوب اسـت 

اســت،  823/0کــه مقــدار آن  PCFIتطبیقــی مقتصــد 
 همچنین شاخص برازش تطبیقـی و  برازشی خوب دارد

CFI  اسـت داراي بـرازش قابـل قبـول      913/0که برابر
  .باشدمی
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  مدل ساختاري پژوهش جدول نیکویی برازش: 5جدول 
  نام شاخص  عالئم اختصاري مقدار مدل  خوب   قابل قبول   سبنا منا
-  -  -  810/605  CMIN  (کاي اسکوئر) خی دو  
-  -  -  366  DF  درجه آزادي  
5 +  5 -3  3 -1   655/1  CMIN/DF  (بهنجار شده) کاي اسکوئر نسبی  

  شاخص برازش تطبیقی  CFI  913/0  +95/0   90/0 - 95/0  90/0کمتر از 
  شاخص برازش هنجار شده مقتصد  PNFI  729/0  + 60/0  50/0تا  60/0  50/0کمتر از 
  شاخص برازش تطبیقی مقتصد  PCFI  823/0  + 60/0  50/0تا  60/0  50/0کمتر از 
  ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد  RMSEA  047/0  05/0کمتر از   05/0تا  08/0  08/0بزرگتر از 

  
  گیرينتیجه

در  ق مبحثـی جدیـد و مـورد توجـه    شهر خال ایدة  
گردشـگري   هاي شهري و به ویژه توسعۀحوزة پژوهش

تفکرات نو بر شهري بوده و براي ارتقاي کیفیت زندگی 
شهروندان تأکیـد دارد. ایجـاد شـهرهاي خـالق باعـث      

گردد، که این خـود  رونق و شکوفایی حیات شهري می
سطح مناسبات یک شهر را در پیوند با سایر شهرها در 

اي دهـد. شـهره  رش مـی مقیاس ملـی و فراملـی گسـت   
هــر شــهري  خــالق نقــش اساســی در رشــد و توســعۀ

هــاي فرهنگــی و خواهنــد داشــت و وجــود زیرســاخت
اقتصادي، رهبري خالقانه و نقش افراد خالق و نوآور از 

ــق و تو   ــت رون ــاختی جه ــات زیرس ــه امکان ــعۀ جمل س
. شهر خالق مکانی اسـت  گردشگري پایدار شهري است
پایان و فراگیر ر نیروي بیکه در عصر توسعه با تمرکز ب

خالقیت و مشارکت دانایی محور شهروندان و با تأکیـد  
بر فراهم نمودن منابع و امکانات براي گسترش صـنایع  

 عی در جذب گردشـگر بـراي تحقـق توسـعۀ    خالق، س
طـی  شهري و افزایش کیفیت زندگی شـهروندان دارد.  

هاي اخیر گردشگري تبـدیل بـه صـتعتی رقـابتی     سال
شورها براي کسب درآمد بیشـتر متمایـل بـه    شده و ک

 انـد. هاي جدید و ارائه نوآوري در این صنعت شدهروش
توان به اثرات گردشگري بر کیفیت زندگی میاز جمله 

ر ایــن مــوارد اشــاره کــرد: پویــایی اقتصــاد، بهبــود زیــ
هـاي محلـی، افـزایش غـرور محلـی و شـادابی       ساخت

 توســعۀ ي محلــی.هــاجامعــه و تقویــت ســنن و ارزش
ت بــر افــزایش عــدال گردشــگري در یــک شــهر عــالوه

ورود افراد گونـاگون در   ... به واسطۀاجتماعی، اشتغال و
جامعه منجر به افزایش تنوع اجتماعی خواهد شـد، بـا   

میزان مـدارا افـزایش    ،افزایش تنوع اجتماعی در جامعه
یافته و بنـابراین قابلیـت تبـدیل شـدن یـک شـهر بـه        

؛ بنـابراین بـا توجـه بـه     یابـد مـی شهري خالق افزایش 
هاي گردشـگري  سابقۀ تاریخی، فرهنگی و وجود جاذبه

تـوان بـا معرفـی درسـت ایـن      فراوان در کرمانشاه مـی 
و گسترش زیرساخت جهت رونق ها به همگان پتانسیل
 گردشگري شهر را به سوي خالقیت سوق داد. و توسعۀ
ــیل   فرضــیه ــر پتانس ــر اث ــی ب ــق مبتن ــاي اول تحقی ه
یــت زنــدگی معنــادار بــوده و    گري بــر کیفگردشــ
هـاي  هاي گردشگري اثر مستقیمی بر شاخصپتانسیل

ــی  ــدگی م ــت زن ــم کیفی ــه مه ــد. از جمل ــرین گذارن ت
هاي گردشگري شهر کرمانشـاه کـه بـر کیفیـت     جاذبه

زندگی شهر اثرگذار است به ترتیب سراب قنبر، پـارك  
ن ایـن بـدی   اسـت  کوهستان، غـارپرآو و سـراب نیلـوفر   

امکانـات و   هـا، است کـه بـا افـزایش زیرسـاخت     معنی
 ،ها و در نتیجه جذب گردشـگر تسهیالت در این جاذبه

زنـدگی در شـهر کرمانشـاه    هاي کیفیت بهبود شاخص
ــی  ــار م ــأثر از  انتظ ــدگی مت ــت زن ــزایش کیفی  رود. اف

خالقیـت  هاي گردشـگري، گردشـگري خـالق و    جاذبه
فرضیه دهد، بنابر آزمون شهري را به شدت افزایش می

دوم کیفیت زندگی اثر معناداري با ضـریب رگرسـیونی   
ارد. ایـن نتیجـه بـا    گـذ بر خالقیـت شـهري مـی    84/0

 ) که افـراد طبقـۀ  2007اهان و وجان (مک گرپژوهش 
ه سـطح  شـوند کـ  خالق به سمت مناطقی کشیده مـی 

نتـایج ایـن    تطابق دارد. ،دباالیی از کیفیت زندگی دارن
) 1393همکـاران (  تحقیق برخالف پـژوهش یوسـفی و  

هـاي تـاریخی، مـذهبی، هنـري،     است که نقش جاذبـه 
مــوثر فرهنگــی و مــذهبی را در تشــکیل شــهر خــالق 
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هـاي طبیعـی   در این تحقیـق، جاذبـه   داند، چرا کهمی
هـاي  ي نسـبت بـه سـایر جاذبـه    شهر اثر بسیار بیشـتر 

  نماید.فرهنگی و مذهبی در خلق شهر خالق ایفا می
یلی مــدل ســاختاري و بــا توجــه بــه نتیجــه تفضــ  

و  هـا ي عاملی هر یک از شـاخص هامشخص شدن وزن
  گردد: پیشنهادات زیر ارائه می هازیر شاخص

هــاي گردشــگري بهبــود کیفیــت محیطــی پتانســیل -
بخصـوص پـارك کوهسـتان، سـراب قنبـر، سـراب       

  .نیلوفر، غار پرآو
ریزي و طرح ریزي گسترش تنـوع گردشـگري   برنامه -

گـردي بـراي مثـال    هاي طبیعـت متناسب با جاذبه
  .تقویت گردشگري ورزشی در سایت غار پرآو

ــه ســازي و ارتقــاء کیفیــت خــدماتبهینــه - رســانی ب
  .گرديهاي طبیعتگردشگردان با تأکید بر سایت

هاي گردشـگري بـا اولویـت    بهبود و ارتقاء زیرساخت -
کـار گردشـگري و تأکیـد بـر     وایجاد اشتغال، کسب

    .هاي طبیعیجاذبه
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