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مقدمه 
گردشگری نمودی از هویت فرهنگی کشور و یکی از منابع مهم کسب درآمد آن است .توسعة گردشگری برای کشورهای
درحالتوسعه که با معضالتی چون بیکاری ،محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تکمحصولی مواجه هستند اهمیت ویژهای
دارد (صباغ کرمانی و امیریان .)52 :9031 ،گردشگری این روزها ابزاری قدرتمند برای رشد اقتصادی ،فقرزدایی ،حفظ
منابع طبیعی و فرهنگی ،ترویج و تقویت تفاهم و احترام متقابل میان ملتها و جوامع است (عزیزی و محمدی:9013 ،
 .)8ایران از نظر داشتن ابنیه و آثار تاریخی جزو  1کشور نخست دنیاست و از نظر جاذبههای اکوتوریستی در میان 93
کشور برتر دنیا قرار دارد؛ در حالی که رتبة آن از نظر سهم درآمد گردشگری جهان  18است (ارمغان .)9021 ،گفتنی است
وجود اماکن تاریخی و فرهنگی در شهرهای کشورمان از پتانسیلها و امکانات بالقوهای است که در صورت استفادة بهینه
و کارآمد از آنها ،بهویژه در زمینة گردشگری ،تأثیرات بسزایی بر شکوفایی شهرها و بهبود وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی ساکنان آنها خواهد داشت (عباسزاده .)8 :9019 ،در این بین ،شهر تهران واجد ظرفیت و پتانسیلهای متعدد
گردشگری ملی و بینالمللی است که علیرغم حجم زیاد سفر در آن ،مغفول مانده است و کاربردی ندارد .طبیعت متنوع،
زمینههای غنی تاریخی ،جاذبههای تجاری و حضور همزمان سبکهای مختلف معماری در کنار یکدیگر ،هریک بهانهای
برای رونقبخشیدن به گردشگری تهران است؛ درحالیکه بهنظر میرسد این شهر در شرایط کنونی از ظرفیت و
پتانسیلهای گردشگری خود بهرهای نمیبرد .این وضعیت از عوامل متعددی تأثیر میپذیرد و بخشی از آن از بیتوجهی
به میراث فرهنگی و تاریخی سرچشمه میگیرد؛ میراثی که با برنامهریزی و مدیریت صحیح به عامل مهمی در جذب و
هدایت گردشگران مبدل میشود (فرجیراد و نصیری .)38 :9022 ،تاکنون گردشگری از دیدگاههای مختلف و در
رشتههای متعدد بررسی شده است .رشتههای مدیریت ،جغرافیا و برنامهریزی از جملة این رشتهها هستند که هریک با
بررسیهای فنی یا توصیفی سعی داشتهاند به شیوة قیاسی به گردشگری نگاه کنند .بهتازگی رفتارگرایان ذهن محققان را
در توسعة گردشگری بیش از پیش به سمتوسوی شناخت ویژگیهای فردی شهروندان سوق دادهاند .آنچه ذهن
برنامهریزان گردشگری را بیش از پیش به خود معطوف کرده ،اتخاذ راهکارهایی است که جاذبة الزم را برای طرحهای
گردشگری داشته باشد .بیتردید فراهمکردن امکانات و تجهیزات پرهزینة گردشگری هرچند بر مبنای اصولیترین قواعد
علمی صورت گیرد ،اگر بر مبنای درک مناسب محیطی نباشد ،رضایت چندانی برای گردشگران نخواهد داشت .بر اساس
این ،توسعة گردشگری بر مبنای الگوی رفتاری گردشگران راهکاری مؤثر و مطلوب است (وارثی و دیگران.)998 :9013،
بهتازگی محققان گردشگری توجه بیشتری به عوامل زمانی در رفتار گردشگران داشتهاند .مسیر فضا-زمان هستة اصلی
جغرافیای زمان است که با استفاده از آن ،امکان گرفتن و تجزیهوتحلیل اطالعات رفتار گردشگر در دو بعد زمانی و مکانی
وجود دارد که این مسئله به پیشبرد درک ما از رفتار گردشگر در هر دو بعد تئوری و عملی کمک میکند .درک بهتر
الگوهای رفتاری گردشگران ممکن است مبنای علمی را در گردشگری بهمنظور مدیریت جاذبه ،نوسازی محصول و
بازاریابی جاذبه ارائه کند (هوانگ تینگ شیائو و وو بیهو.)103 :8398 ،
مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدآباد یکی از پربازدیدترین جاذبههای گردشگری شهر تهران است که در پهنة
پرطراوت کوهپایههای توچال و درة سرسبز دربند و در بخش دلانگیزی از شمال تهران با مساحتی حدود  993هکتار قرار
گرفته است (سایت مجموعة سعدآباد) و بهطور متوسط ساالنه حدود  9میلیون و  833هزار گردشگر از این مجموعه بازدید
میکنند (بختیاری.)85 :9013،
باید توجه داشت که گردشگران رفتار مشابهی در مجموعة سعدآباد ندارند و مدت توقف در سایتهای خاص ،زمان
بازدید و انگیزههای آنها با هم متفاوت است .در این بین ،شناخت و کشف این الگوهای رفتاری مدیریت گردشگری را
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بهبود میبخشد و با ذائقه و نیاز بازدید گردشگران متناسب است .برخی معابر مجموعة سعدآباد بیشترین رفتوآمد
گردشگران را دارد و تسهیالت و خدمات الزم در این مسیرها پیشبینی میشود ،همچنین بعد فاصله و خستگی ناشی از
آن بر انگیزة حرکت گردشگران اثری مستقیم میگذارد .این مطالعه بر خصوصیات فضایی-زمانی رفتار گردشگران تمرکز
دارد و تالش میکند الگوهای ساختاری رفتار آنها را تشخیص دهد و بتواند برای بهروزرسانی امکانات جاذبه و بهبود
نهایی کیفیت تجربة گردشگری در مجموعة سعدآباد و جاذبههای گردشگری مشابه در سراسر کشور استفاده کند .این
پژوهش بهدنبال پاسخگویی به این پرسش است که الگوی فضایی-زمانی رفتار بازدیدکنندگان سعدآباد چگونه است و از
چه عواملی تأثیر میپذیرد؟


پیشینةپژوهش 
مفهوم مسیر فضا-زمان که برگرفته از جغرافیای زمان است ،عالوهبر گردشگری در مطالعات کاربردی در زمینههای
مختلف از جمله مطالعات جنسیتی (کوان ،)9111 ،انتشار مخاطرات بهداشتی (سینها و مارک ،)8335 ،مطالعات
حملونقل (شاو و وانگ  ،8333میلر  ،)9111-9119جغرافیای بیخانمانان (رولینسو )9112 ،و زندگی روزمرة افراد (الگارد،
 ،9111آدامز  )8333کاربرد دارد که میتوان آن را دلیلی بر اهمیت این بحث در مطالعات کاربردی دانست (شی النگ
شاو .)681 :8332 ،هرچند مطالعات رفتار فضایی-زمانی براساس مفهوم جغرافیای زمان در حوزههای علمی مختلف از
جمله گردشگری ،از زمان ارائة جغرافیای زمان هاگراستراند آغاز شد و طی دهههای بعد گسترش روزافزونی یافت ،در
ایران تحقیقاتی که در زمینة رفتار گردشگران انجام شده است بیشتر بر پایة مفاهیم جغرافیای رفتاری (ادراکات و تصویر
ذهنی) بوده و هیچیک از مطالعات انجامشده براساس مفهوم جغرافیای زمان انجام نشده است .از جمله پژوهشهای
انجامشده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
شکویی و موحد ( )9029در مقالهای تحت عنوان شناخت «الگوهای فضایی شهر اصفهان با استفاده از سیستم
 ،»GISبه شناخت فضای گردشگری در ارتباط با فضای فیزیکی و اجتماعی با توجه به حرکت و رفتار گردشگران
پرداختهاند.
محمدی و رخشانینسب ( )9021در پژوهش «تحلیل رفتاری عوامل کمی و کیفی مؤثر بر جذب شهروندان به
پارکهای شهری در اصفهان» ،متغیرهای تعیینکنندة رفتارهایی همچون وضعیت اشتغال ،جنسیت ،سن و نوع وسیلةنقلیة
در اختیار خانوارها را بر زمان استفاده از پارکهای شهری و دسترسی و جذب شهروندان به آنها بررسی کردهاند.
لیاقتی ( )9021در مقالهای با عنوان «واکاوی ویژگیها و الگوی فراغت در گردشگری شهری (مطالعة موردی:
تهران)» در مقایسه با تحقیقات دیگر ،توجه بیشتری به عامل زمان کرده است .نتایج بررسی وی نیز در سه بخش
ویژگیهای فردی و حرفهای ،وضعیت زمانی و مکانی گردشگری (فاصلة مکان زندگی تا مکان مورد استفاده و دورة
زمانی و مدت استفاده) و الگوی فراغت در گردشگری بیان شده است .این پژوهش در مقایسه با تحقیقات دیگر ارتباط
نزدیکتری با موضوع دارد.
وارثی ،تقوایی و سلطانی ( )9013در مقالهای با عنوان «تحلیل فضای گردشگری پارک کوهستانی صفه براساس
الگوی رفتاری و ادراک محیطی شهروندان اصفهانی» به بررسی شاخصهای رفتاری گردشگران از جمله ویژگیهای
جمعیتی و اجتماعی ،زمان مراجعه ،میزان رضایت و دیدگاه گردشگران در چگونگی توسعة فضای گردشگری پرداخته
است .در این میان آنچه به تحقیق بیشتر نیاز دارد ،رفتارشناسی گردشگران در قالب زمان و مکان است که موضوع
تحقیق حاضر را تشکیل میدهد.
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جدول.1مطالعاترفتارگردشگرانبرپایةجغرافیایزمان 
پدیدآور 

موضوعپژوهش 

افتهها 
ی 

سال 

Dietvorst

Cultural tourism
and time–space
behavior

بر اهمیت تجزیهوتحلیلهای زمانی و مکانی تأکید کرده و به بررسی رفتار
فضایی-زمانی بازدیدکنندگان شهر فرهنگی  Enkhuizenپرداخته است.

9116

Fennell

tourist space–time
behavior

individual travel
Asakura and
behaviour
hato
Analysis of tourist Asakura and
behaviour
Iryo
Market segments
based on the
Xia et al.
movement patterns
of tourists
Tourist Temporal - Huang XiaoSpatial -Behaviour Ting and Wu
Bi-Hu
Patterns
منبع:نگارندگانپژوهش 

تئوری  core–peripheryدر زمینة رفتار گردشگران ،بهعنوان یک ساختار
مکانی و روانی برای بررسی جابهجایی گروه گردشگران بهکار برده و
گردشگران را به گروهی با عالقهمندی عمومی و گروهی با عالقهمندی
خاص طبقهبندی ،سپس بودجة فضا-زمان گردشگران را تحلیل کرده است.
دادههای مکانی-زمانی را به دو بعد تقسیم کرده و رفتار مکانی و زمانی را
بهطور جداگانه تجزیهوتحلیل کرده است.

9111

8336

گردشگران را به دو الگوی یک شبکه و چندضلعی خوشهبندی کردهاند.

8333

روشی جدید را برای تقسیمبندی بازار گردشگری براساس الگوهای غالب
حرکت گردشگران (توالیهای سفر یا الگوهایی که بیشتر گردشگران استفاده
میکنند) توسعه دادند.

8393

الگوهای رفتار فضایی-زمانی گردشگران را به هفت خوشه تقسیم کرده و
عوامل رفتار زمانی بزرگترین سهم را در تجزیهوتحلیل خوشه داشته است.

8398



مبانینظری 
الگوهای رفتاری گردشگران دربرگیرندة طبقهبندی آنها در گروههای مشابه و همگن براساس رفتار آنها در سه مرحلة
تصمیم به سفر ،طول سفر و اتمام سفر است (ابراهیمزاده و یاری .)1 :9013،بهطورکلی برداشت از این الگوها برنامهریزی
گردشگری بر مبنای رفتار گردشگران را میسر میکند که پشتوانههای فردی یا اجتماعی متنوع و متعددی دارد (وارثی و
دیگران .)998 :9013،برای درک بهتر تقاضای گردشگری ،ارزیابی رفتار مصرفکننده ضروری است (موحد.)53 :9021،
در برنامهریزی برای کاربریهای گردشگری الزم است وضع موجود عرضه و تقاضای این کاربریها شناسایی شود؛ زیرا
کاربریهای گردشگری بهشدت از الگوهای فعالیتی-رفتاری و فرهنگ جوامع تأثیر میپذیرد .بررسی رفتار و آرای
بازدیدکنندگان و عرضة امکانات در ارتقای سطح کیفی عرضه و به طریق اولی حفظ تقاضا در سطحی مطلوب یکی از
ابزارهای اصلی مدیریت است؛ بنابراین ،نیازسنجی و بررسی الگوهای فعالیتی-رفتاری مردم کمک میکند برنامهریزی
برای این کاربریها یکطرفه نباشد ،نیازسنجی واقعی صورت گیرد و به مشارکت غیرمستقیم مردم در این امر منجر شود
(ابراهیمزاده و یاری.)2 :9013 ،
گفتنی است هر دانشی برداشت خاصی از زمان دارد که خاص آن دانش است .برداشت جغرافیدانان از زمان چیزی
است که آنها از آن تعریف میکنند؛ یعنی آنچه در آن پدیدههای جغرافیایی زاییده یا متحول میشود یا به میرایی
میرسد .همة جغرافیدانان به نحوی برای پدیدهشناسی جغرافیایی با مقولة زمان کار میکنند و نتایج بهدستآمده از این
کار را در تصمیم و اظهارنظرهای خود دخالت میدهند .در جغرافیا زمانمندی همة پدیدههای جغرافیایی ،ماندگاری
غیریکنواخت پدیدهها و تنوع آنها زمینة فلسفی اساسی برای بروز مفهوم زمان شده است .دانش جغرافیا و جغرافیدانان
مانند سایر علوم از زمان در تحلیل پدیدههای جغرافیایی استفاده میکنند؛ زیرا همة پدیدههای جغرافیایی زمانمند هستند و
تحول و تکامل خود را در زمان و تحت شرایط خاصی انجام میدهند (مقیمی .)086 :9023 ،در سال  9135تورستن
هاگراستراند ،استاد جغرافیای اجتماعی در دانشگاه الند سوئد عنوان جغرافیای زمان را وارد ادبیات جغرافیایی کرد که در
مطالعات اولیة خود درمورد پخش فضایی به آن دست یافته بود .درواقع ،هاگراستراند میخواست بعد زمانی را به تحلیل
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فعالیتهای فضایی بیفزاید و بر زندگی اجتماعی و زیستگاه انسانی تأکید کند .او در این تفکر جغرافیایی خود سه اصل
عمده را درنظر داشت:
 .9زندگی انسانی در بعد زمانی-فضایی سامانمند است؛
 .8زندگی انسانی دو بعد فیزیکی و اجتماعی دارد؛
 .0فعالیتهایی که زندگی انسانی را شکل میبخشند با موانع زمانی -فضایی معین محدود شده است.
گفتنی است جغرافیای زمان هاگراستراند چارچوب مفید مفهومی برای مطالعة الگوهای فعالیت فردی تحت
محدودیتهای مختلف در حوزة فضایی-زمانی پیشنهاد میکند (شکویی )898 :9021 ،مانند اینکه شالودة عمدة جغرافیای
زمان از شرایط زیر تشکیل میشود:
 .9حرکت در فضا حرکت در زمان است؛ یعنی ما همواره با نوعی همگرایی زمانی-مکانی روبهرو هستیم که در شیوة
زندگی ما تأثیرگذار است؛
 .8هر فعالیتی استمرار زمانی دارد؛
 .0ظرفیت فضا محدود است؛
 .6کنش متقابل اجتماعی در زمان و مکان صورت میگیرد.
بهتازگی محققان گردشگری بیشتر به عوامل زمانی در رفتار گردشگران توجه کردهاند .زمان ،فضا و زمینه سه حوزة
مهم تجربة گردشگری است و زمان یکی از سه محدودیت اصلی (دو محدودیت دیگر :پول و کنترل سیاسی) در تقاضای
گردشگری بهشمار میآید (هوانگ تینگ شیائو و وو بیهو.)103 :8398 ،

شکل.1مدلجغرافیایزمانهاگراستراند 
منبع:چنودیگران 930:5511،

فضا-زمان پیوستگی چهاربعدی است که سه بعد فضا یعنی طول و عرض و ارتفاع را با بعد زمان ترکیب میکند؛
بنابراین ،هر شیء در فضای جغرافیایی نهتنها باید ابعاد فضایی داشته باشد ،بلکه باید با تداوم زمانی نیز همراه باشد .وقتی
بعد چهارم (زمان) را به فضا وارد کنیم ،به تکامل و پویایی و تحول فضا توجه کردهایم (طوالبی و محمدجانی:9022 ،
 .)803مسیر فضا-زمان هستة اصلی جغرافیای زمان است که محدودیتهای اعمالشدة فعالیتهای محدود به فضا و
زمان ،و نیاز به زمان جابهجایی هنگام حرکت میان فعالیتها را برجسته کرده است .مسیر فضا-زمان نشاندهندة حرکات
فضایی فردی در طول زمان است و روش مؤثری برای مدلسازی ویژگیهای مکانی زمانی فعالیتهای فردی پیشنهاد
میکند (چن و دیگران .)015 :8399 ،با استفاده از مفهوم مسیر فضا-زمان (شکل  )8امکان گرفتن و تجزیهوتحلیل
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اطالعات رفتار گردشگر در دو بعد زمانی و مکانی وجود دارد که به پیشبرد درک ما از رفتار وی در هر دو بعد تئوری و
عملی کمک میکند (شکل  ،)8همچنین بیانگر حرکت یک فرد و مشارکت در فعالیت در سه مکان است .برای ترسیم
یک مسیر فضا-زمان ،جمعآوری اطالعات دربارة مکان ،زمان و نوع فعالیتی که اشخاص در آن شرکت دارند ضروری
است .با استفاده از مفهوم مسیر فضا-زمان میتوان رفتار گردشگران را در سه بعد عوامل رفتار زمانی ،عوامل رفتار فضایی
و عوامل انتخاب فعالیت شرح داد .عوامل رفتار زمانی شامل کل زمان در یک جاذبه ،طرح زمان ،زمان ورود ،زمان خروج
و کل زمان اقامت است .عوامل رفتار فضایی و عوامل انتخاب فعالیت نیز با توجه به شرایط جاذبه تغییر میکند .برای
تجسم الگوهای رفتاری گردشگران ،عوامل مشخصة مسیر به عوامل توصیفی افزوده میشود .عوامل مشخصة مسیر
شامل نقاط توقف ،طول مسیر فضا-زمان ،مناطق بازدیدشده و زمان توقف است .شایان ذکر است که با استفاده از مفهوم
مسیر فضا-زمان ،امکان گرفتن و تجزیهوتحلیل اطالعات رفتار گردشگر در دو بعد زمانی و مکانی وجود دارد که به
پیشبرد درک ما از رفتار گردشگر در هر دو بعد تئوری و عملی کمک میکند .در این بین ،چه کاری؟ کجا؟ و چه زمانی؟
سه عامل توصیف اصلی است که برای شناسایی الگوهای فضایی-زمان رفتار گردشگران استفاده میشود.
باید توجه داشت که بهمنظور رسیدن به شناسایی الگوهای معمول رفتار فضایی-زمانی گردشگران سه گام وجود دارد.
نخست شرح رفتار فضایی و زمانی گردشگر با استفاده از مفهوم مسیر فضا-زمان ،دوم تجزیهوتحلیل مجموعهای از
دادههای رفتار فضایی-زمانی با استفاده از توضیح عوامل و سوم ،تجسم مسیر فضا-زمان معمول با توجه به نتایج حاصل
از تجزیهوتحلیل خوشه است.
برای ترسیم مسیر فضا-زمان ،جمعآوری اطالعات مکان ،زمان و نوع فعالیتی که اشخاص در آن شرکت دارند
ضروری است (هوانگ تینگ شیائو و وو بیهو.)103 :8398 ،

شکل.5مدلمفهومیتعیینالگویفضایی-زمانیرفتارگردشگران 
منبع:نگارندگانپژوهش 
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محدودةپژوهش 
مجموعة فرهنگی-تاریخی سعدآباد با مساحتی حدود  993هکتار در پهنة پرطراوت کوهپایههای توچال و درة سرسبز
دربند قرار گرفته است .سعدآباد از شمال با کوههای البرز ،از شرق با گالبدره ،از مغرب با ولنجک و از جنوب با تجریش
همسایه است .مساحت آن که جزء اراضی دربند است 9 ،میلیون متر مربع و درازای آن از شمال به جنوب در امتداد
رودخانه دربند است که قسمت اعظم این باغ از همین رودخانه مشروب میشود و شامل دوازده رشته قنات است .سعدآباد،
مجموعهای زیبا با آب و هوایی مناسب و کوهستانی و شامل فضای سبز ،محیط جنگلی ،شش گلخانه و هجده کاخموزه
است (عزیزی و محمدی .)3 :9013 ،کاخموزههای مجموعه عبارتاند از :کاخموزة ملت ،کاخموزة سبز ،موزة هنرهای زیبا،
موزة هنر و مردم ،موزة هنر و ملل ،موزة خط و کتابت میرعماد ،موزة نظامی ،موزة استاد حسین بهزاد ،موزة استاد
فرشچیان ،موزة برادران امیدوار ،موزه و سرای چهرههای ماندگار ،موزة سالحهای دربار ،موزة اتومبیلهای سلطنتی ،موزة
آشپزخانة سلطنتی ،موزة آب ،موزة ظروف سلطنتی ،موزة اسناد و مدارک تاریخی سعدآباد و باغموزه.

شکل.9موقعیتمجموعةسعدآباد 



دادههایپژوهش 

در مطالعات رفتار فضایی-زمانی بهطورمعمول از دو روش جمعآوری داده استفاده میشود:
 .9استفاده از فنآوری ردیابی نوین (:)GPSجیپیاس مزایای طبیعی در ارائة دادههای رفتار مکانی و زمانی با دقت و
صحت باال دارد که بیشک به مطالعات رفتاری گردشگران کمک بسیاری خواهد کرد .با این حال سه مشکل اصلی در
تجزیهوتحلیل دادههای فضایی-زمانی در  GPSعبارت است از:


جدایی اطالعات زمانی و مکانی؛



تغییر رفتار بازدیدکنندگان درصورتیکه شرکتکننده در تحقیق بداند برای بررسی رفتار فضایی تحت نظارت است؛
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نیازداشتن نظرسنجیهای جیپیاس به بودجههای تحقیقاتی باالتر در مقایسه با روش مطالعة خاطرات.

 .8روش مطالعة خاطرات :با روش مطالعة خاطرات فعالیت فضایی -زمانی بازدیدکنندگانی که سفر خود را بهتازگی
پایان دادهاند ،میتوان مطمئن شد که رفتار بازدیدکننده بدون تغییر باقی مانده است .در این روش محققان اطالعات را از
طریق انجامدادن مصاحبه یا پرسشنامه از بازدیدکنندگانی که بهتازگی بازدید خود را به پایان بردهاند بهدست میآورند.
گفتنی است بحث و گفتوگو دربارة این دو روش تحقیق ادامه خواهد داشت؛ زیرا هر دوی آنها بهطور طبیعی مزایا
و معایبی دارند .محققان نیز باید با توجه به هدف و بودجة تحقیق خود روش مطالعاتیشان را انتخاب کنند (هوانگ تینگ
شیائو و وو بیهو.)100 :8398 ،
در این پژوهش از روش مطالعة خاطرات فعالیتهای فضایی-زمانی برای جمعآوری دادههای رفتاری گردشگران
استفاده شده است و اطالعات از طریق توزیع پرسشنامه میان بازدیدکنندگانی که بهتازگی بازدید خود را به پایان بردهاند
بهدست آمده است .بر اساس این ،در دو مرحله (نوروز و تابستان  )9010در محل دربهای مجموعة سعدآباد (درب دربند
و درب زعفرانیه) ،پرسشنامهای میان تعدادی از بازدیدکنندگانی که بازدید خود را بهپایان رساندند و قصد خروج از
مجموعه را داشتند توزیع ،و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه  953نفر محاسبه شد.
پارامترهای مفروض آن عبارت بودند از:
z 2 pq
 150 z  1 / 96, p  q  0 / 5
d2

n

اطالعات مسیر با استفاده از نقشة راهنمای مجموعة سعدآباد جمعآوری ،و از بازدیدکنندگان خواسته شد مسیر خود را
بر روی نقشه مجموعه ترسیم کنند و مسیر را با درب ورودی آغاز و با درب خروجی پایان دهند ،همچنین از آنها خواسته
شد تا هر سایتی را که بازدید کردهاند شماره بزنند و زمان سپریشده را در جدول موجود در هر سایت یادداشت کنند (تنها
از بازدیدکنندگانی که بهتازگی بازدید خود را به پایان برده بودند درخواست شد پرسشنامه را پر کنند).

روشپژوهش 
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش اکتشافی ،توصیفی است .با توجه به اینکه تحلیل خوشهای یکی از
بهترین روشهای آماری است که در زمینة کاهش دادهها و یافتن گروههای واقعی استفاده میشود ،در پژوهش انجامشده
از خوشهبندی

K-MEANS

و خوشهبندی شبکههای عصبی بهمنظور دادهکاوی برای کاهش دادهها استفاده شده،

همچنین بهمنظور ساختارسازی دادهها و ارائة تصاویر دیداری نتایج خوشهبندی در تجزیهوتحلیل ،روش استخراج روابط
مستقیم و غیرمستقیم بر مبنای تئوری گراف بهکار رفته است.
با توجه به شرایط مجموعة سعدآباد 82 ،عامل توصیفی برای تجزیهوتحلیل رفتار فضایی-زمانی گردشگران تعیین
شده که عبارت است از:
عوامل زمانی رفتار .9 :کل زمان سپریشده در مجموعه .8 ،زمان ورود .0 ،زمان خروج .6 ،کل زمان توقف در هر
سایت؛
عوامل فضایی رفتار )5 -91( :نقاط گردشگری (نقاط گردشگری درنظر گرفتهشده عبارت است از :موزة سالح ،موزة
ظروف سلطنتی ،موزة استاد فرشچیان ،موزة آشپزخانه ،کاخموزة ملت ،موزة اتومبیلهای سلطنتی ،موزة خط و کتابت
میرعماد ،موزة استاد حسین بهزاد ،موزة نظامی ،کاخموزة سبز ،موزة برادران امیدوار و موزة آب) )93 -89( .مناطق
گردشگری ()a-b-c-d-e؛
عوامل انتخاب فعالیت .88:گشتوگذار .80 ،بازدید از کاخموزهها .86 ،پیادهروی .85 ،عکاسی حرفهای؛
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عوامل مشخصة مسیر .81 :مناطق بازدیدشده .83 ،نقاط گذر .82 ،نقاط گردشگری بازدیدشده.
در این پژوهش اطالعات بهدستآمده از پرسشنامهها به دو روش خوشهبندی

K-means

و شبکههای عصبی

تقسیمبندی شده است .در روش  K-meansدادهها در  5خوشه و در روش شبکههای عصبی دادهها در  1و  85خوشه،
خوشهبندی شدهاند .با مقایسة نتایج ،خوشهبندی  1دستهای شبکههای عصبی مناسبتر بوده و بهعنوان نتایج نهایی
تجزیهوتحلیل شده است .در بررسی خوشهها ،پنج منطقه ( 96 ،)a-b-c-d-eنقطة گذر (مکانهای گردشگری و دربهای
ورودی) و  98مکان گردشگری (کاخموزهها) درنظر گرفته و نتایج خوشهبندی بازدیدکنندگان با توجه به این عوامل
بررسی شد .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل خوشه نیز بهصورت تصاویر دیداری ارائه شد.

گرفتهشدهدرمجموعةسعدآباد 

شکل.3مناطقگردشگریدرنظر
منبع:نگارندگانپژوهش 

شبکههایعصبیمصنوعی 
شبکههای عصبی مصنوعی الگوریتمهای ریاضی هستند که میتوانند نگاشتهای پیچیده بین ورودی (ها) و خروجی (ها)
را از طریق آموزش تحت نظارت بیاموزند یا اطالعات ورودی را بدون نظارت ردهبندی کنند .قوانین آموزش این شبکهها
از علم زیستشناسی الهام گرفته شده است و روش یادگیری شبکه را تعیین میکند (عشورنژاد و دیگران.)813 :9018 ،
گفتنی است از شبکههای عصبی برای کشف دانش ،کشف الگو و طبقهبندی استفاده میشود و در این پژوهش نیز این
روش طبقهبندی کاربرد دارد.
ساختارسازیدادهها(برمبنایتئوریگراف) 
زمانی که با مسائل پیچیده سروکار داریم کشف روابط متقابل بین شاخصها اهمیت زیادی دارد .در این بین ،به کمک
تئوری گرافها میتوان به حل و مدلسازی این روابط پرداخت .یکی از روشهای مناسب برای ساختارسازی ،استخراج
روابط مستقیم و غیرمستقیم بر مبنای تئوری گراف است که بر مبنای آن میتوان معیارها را به دو گروه علت و معلول
تقسیم کرد تا با شناخت بهتر از روابط متقابل علت و معلولی ،شبکهای از روابط متقابل ترسیم ،و بهصورت گراف جهتدار
(دیاگراف) ارائه شود.
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بحثویافتهها 
مجموعة فرهنگی-تاریخی سعدآباد یکی از پربازدیدترین جاذبههای گردشگری شهر تهران با سطح عملکرد ملی است که
بهطور متوسط ساالنه حدود  9میلیون و  833هزار نفر از آن بازدید میکنند .در پژوهش حاضر با بررسی ویژگیهای
شخصی بازدیدکنندگان دریافتیم که درصد زنان و مردان بازدیدکننده با  58/1درصد زن و  63/9درصد مرد ،تقریباً برابر
بوده است و از نظر سنی بیشتر بازدیدکنندگان با  69/8درصد و  81/6درصد ،در گروه سنی  05 -81و  85-92سال قرار
داشتهاند .از نظر تحصیالت 60/6 ،درصد گردشگران دارای مدرک کارشناسی 82/1 ،درصد دیپلم 8 ،درصد دکتری و 0/1
درصد دانشآموز بودند.
انجامشدهدرمجموعه 

فعالیتهای
درصد فراوانی فعالیتهایی که بازدیدکنندگان مجموعه انجام دادهاند در جدول ذیل بیان شده است .همانطور که در
جدول  8مشاهده میشود ،بیشترین فعالیت انجامشدة بازدیدکنندگان ،بازدید از کاخموزهها و گشتوگذار در مجموعه بوده
است .فعالیت انجامشدة  65/1درصد بازدیدکنندگان ،بازدید از کاخموزهها و  08/1درصد آنها گشتوگذار و بازدید از
کاخموزهها اعالم شد.
انجامشدهبازدیدکنندگاندرمجموعه 

تهای
جدول.5فراوانیفعالی 
انجامشده

فعالیت

فراوانی(درصد)

فعالیتنجومشده

فراوانی(درصد)

 .9گشتوگذار

1/2

8و6

8/9

 .8بازدید از کاخموزهها

65/1

9و8و0

3/3

 .0عکاسی حرفهای

6/9

9و8و6

8/3

 .6پیادهروی

9/6

8و0و6

3/3

9و8

08/1

9و8و0و6

9/6

9و0

9/6

منبع:نگارندگانپژوهش 

نتایجعواملزمانیرفتاربازدیدکنندگان 
میانگین زمان ورود گردشگران به مجموعة سعدآباد ،ساعت  98:91ظهر و میانگین ساعت خروج آنها از مجموعه،
ساعت ̍ 95:03بعدازظهر بوده است .زودترین زمان ورود گردشگران 1 ،صبح و دیرترین زمان ورود آنها 95:95̍ ،ظهر بوده
است .زودترین زمان خروج از مجموعه 98 ،ظهر و دیرترین زمان خروج 93 ،عصر بوده است .میانگین کل زمان حضور
گردشگران در مجموعه 0 ،ساعت و  93دقیقه ،حداقل کل زمان حضور  65دقیقه و حداکثر کل زمان حضور  1ساعت و
 03دقیقه بوده است.
جدول.9آمارزمانورود،خروجوکلزمانحضوردرمجموعه
کلزمانحضوردرمجموعه

زمان ورود

زمان خروج

̍0:93

̍98:91

̍95:03

میانگین

̍3:65

1:33

98:33

حداقل

̍1:03

̍95:95

93:33

حداکثر

منبع:نگارندگانپژوهش 

تحلیلاکتشافیالگوهایفضایی-زمانیرفتاربازدیدکنندگان...

51



همانطور که در نمودارهای زیر نیز مشاهده میشود 80 ،درصد بازدیدکنندگان  99صبح ،و  93درصد  90بعدازظهر
وارد مجموعه شده و بیشترین تعداد بازدیدکنندگان 93درصد 95 ،ظهر و  99درصد  91.03عصر از مجموعه خارج شدند.
بیشترین زمان حضور در مجموعه نیز  8الی  6ساعت بوده است 93 .درصد از بازدیدکنندگان  0ساعت در مجموعه حضور
داشتند 90 ،درصد از آنها  6ساعت ،و  98درصد نیز  8ساعت در مجموعه بودهاند.

وکلزمانحضورآنهادرمجموعه 

شکل.0نمودارهایزمانورودوخروجبازدیدکنندگان
منبع:نگارندگانپژوهش 
ازهرکاخموزهومیزانزمانتوقفدرهر یك 

جدول.3توزیعفراوانیدرصدبازدیدکنندگان
نامموزه

فراوانی
بازدیدکنندگان
(درصد)

میزانزمان
توقف
(دقیقه)

9

ظروف سلطنتی

83/5

95

93

8

چهرههای ماندگار

5/8

93

99

استاد بهزاد

0

استاد فرشچیان

89

65

98

نظامی

86/2

6

هنرهای زیبا

0/0

83

90

هنر و مردم

0/0

95

5

کاخ ملت

26/0

03

96

کودکی

-

-

1

آشپزخانة سلطنتی

81/9

83

95

خط میرعماد

5/1

03

3

کاخ سبز

13/2

03

91

کاخ احمدشاهی

-

-

2

برادران امیدوار

89/1

93

93

آب

90/3

93

1

اسناد و مدارک

0/0

93

92

سالح

99/2

83

منبع:نگارندگانپژوهش 

نامموزه

فراوانی
بازدیدکنندگان
(درصد)

میزانزمان
توقف
(دقیقه)

اتومبیلهای سلطنتی

59/1

93

1/5

03
95
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سالح

آب

میر عماد

هنر و مردم

نظامی

بهزاد

اتومبیل

اسناد

امیدوار

سبز

آشپزخانه

ملت

هنرهای زیبا

زمان توقف به دقیقه

ظروف

درصد بازدیدکنندگان از هر موزه

فرشچیان

13.7 11.8

5.6

3.3

24.8

6.5

51.6

3.3

84.3 26.1 60.8 21.6

3.3

21

5.2

27.5

چهره های ماندگار

20

10

30

15

15

30

10

10

10

30

20

30

20

45

10

15

ازهرکاخموزهومیزانزمانتوقفدرهریك 

شکل.2نمودارتوزیعفراوانیدرصدبازدیدکنندگان
منبع:نگارندگانپژوهش 

کاخموزههای ملت و سبز با  26/0درصد و  13/2درصد پربازدیدترین مکانهای گردشگری مجموعه بودهاند.
کمبازدیدترین موزههای مجموعه نیز عبارتاند از :موزة چهرههای ماندگار با  5/8درصد و موزههای هنرهای زیبا ،هنر و
مردم و اسناد و مدارک تاریخی با  0/0درصد( ،موزة نیمقرن کودکی و کاخ احمدشاهی در روزهای جمعآوری دادهها
تعطیل بودهاند) .باید توجه داشت که در تجزیهوتحلیلهای بعدی پژوهش ،موزههایی با پایینترین درصد بازدید از
فهرست مکانهای گردشگری بررسیشده حذف شدند .از نظر میزان زمان توقف در هر مکان گردشگری ،بازدیدکنندگان
بیشترین زمان را در موزة فرشچیان با  65دقیقه ،کاخ ملت ،کاخ سبز ،موزة آشپزخانة سلطنتی ،موزة استاد بهزاد و موزة
خط میرعماد  03دقیقه گذراندهاند.
نتایجعواملفضاییرفتاربازدیدکنندگان 
در بررسی خوشههای شبکههای عصبی ،پنج منطقه (98 ،) a-b-c-d-eمکان گردشگری (کاخموزهها) و  96نقطة گذر (98
مکان گردشگری و  8درب ورودی) ،درنظر گرفته و نتایج خوشهبندی بازدیدکنندگان با توجه به این عوامل مکانی بررسی
شد .از میان کاخموزههای واقع در هر منطقه ،موزههایی با پایینترین درصد بازدید از فهرست مکانهای گردشگری
منطقه حذف شدند ،درنتیجه مکانهای گردشگری درنظر گرفتهشده عبارتاند از .9 :کاخموزة ملت .8 ،کاخموزة سبز.0 ،
موزة خط و کتابت میرعماد .6 ،موزة نظامی .5 ،موزة استاد حسین بهزاد .1 ،موزة استاد فرشچیان .3 ،موزة برادران امیدوار،
 .2موزة سالحهای دربار .1 ،موزة اتومبیلهای سلطنتی .93،موزة آشپزخانة سلطنتی .99 ،موزة آب .98 ،موزة ظروف
سلطنتی.
چگونگی قرارگیری مکانهای گردشگری در هر منطقه نیز عبارت است از :منطقة ( aموزة سالح و موزة ظروف
سلطنتی) ،منطقة ( bموزة استاد فرشچیان) ،منطقة ( cموزة آشپزخانه ،کاخموزة ملت و موزة اتومبیلهای سلطنتی) ،منطقة
( dموزة خط و کتابت میرعماد ،موزة استاد حسین بهزاد ،موزة نظامی) و منطقة ( eکاخموزة سبز ،موزة برادران امیدوار و
موزة آب) .نتایج تحقیقات از مجموعة سعدآباد بهجای یک گروه همگن ،هفت خوشة الگوهای فضایی-زمانی رفتار را
نشان میدهد که عوامل فضایی رفتار ،بزرگترین سهم را در تجزیهوتحلیل خوشه دارد .همة بازدیدکنندگان از منطقة ،C
و همه به غیر از یک خوشه از منطقة  Aبازدید کردند که بهنظر میرسد دلیل آن وجود دربهای ورودی در این دو منطقه
و قرارگیری پرجاذبهترین کاخموزة مجموعه (کاخ ملت) در منطقة  Cباشد .همچنین با توجه به درصد بازدید گردشگران از
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هر کاخموزه بهنظر میرسد دلیل بازدید باال از منطقة  ،dبا توجه به ویژگیهای مسیر در مجموعه ،امکان دسترسی به
منطقة  Eو بازدید از کاخموزة سبز است که دومین جاذبة اصلی مجموعة سعدآباد بهشمار میآید.
بهمنظور ترسیم مسیرهای طیشده گردشگران میتوان شبکهای از روابط متقابل را بر مبنای تئوری گراف ترسیم کرد
و روابط متقابل جهتدار را بهصورت گراف یا ماتریس نشان داد .ماتریس  Tدر شکل  3نشان داده شده است.
جدول.0نتایجعواملرفتارفضایی 
خوشه 

دربورود 

دربخروج 

مکانهایگردشگریبازدیدشده  مناطقبازدیدشده 

تعداد

9

دربند

دربند

0

a-b- c

1 ،5 ،8

زعفرانیه

زعفرانیه

1-1

a-b-c-d-e

0

دربند

دربند

2-3

a-b-c-d-e

6

زعفرانیه

زعفرانیه

5-8

c-d-e

1

دربند

دربند

93 - 1

a-c-d-e

3

دربند

دربند /زعفرانیه

6

a-b-c-d-e

2

زعفرانیه

دربند /زعفرانیه

3-5

a-b-c-d-e

منبع:نگارندگانپژوهش 

شکل.1ماتریس T
منبع:نگارندگانپژوهش 

گفتنی است میتوان ماتریس دادهها را به گراف تبدیل کرد و اثرات را بهصورت دیاگراف نشان داد .گرافهای زیر،
سطوح آلفای  3/85 ،3/5 ،3/35 ،9و  3را نشان میدهند .در این گرافها ،گره  .9درب دربند .8 ،موزة سالح .0 ،موزة
ظروف سلطنتی .6 ،موزة استاد فرشچیان .5 ،موزة آشپزخانه .1 ،کاخموزة ملت .3 ،درب زعفرانیه .2 ،موزة اتومبیلهای
سلطنتی .1 ،موزة خط و کتابت میرعماد .93 ،موزة استاد حسین بهزاد .99 ،موزة نظامی .98 ،کاخموزة سبز .90 ،موزة
برادران امیدوار و  .96موزة آب است.
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دادههاوگرافسطحآلفای1
ماتریس 


دادههاوگرافسطحآلفای 5/10
ماتریس 



دادههاوگرافسطحآلفای5/0
ماتریس 

دادههاوگرافسطحآلفای 5/50
ماتریس 
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دادههاوگرافسطحآلفای 5
ماتریس 
گرافهایسطوحآلفای5/50،5/0،5/10،1و 5

دادههاو
شکل.1ماتریس 
منبع:نگارندگانپژوهش 

از میان گرافها با سطوح آلفای مختلف ،مناسبترین گراف برای ترسیم الگوهای رفتاری انجامشده در مجموعه،
گراف سطح آلفای  3/85است که جدول  1خطوط واردشده ،خارجشده و دو طرفة هر گره در این گراف را نشان میدهد.
خطوط خروجی از هر گره نشاندهندة میزان مبدأبودن آن گره و خطوط ورودی به هر گره بیانگر میزان مقصدبودن
آن گره است.
خارجشدهودوطرفةهرگرهدرسطحآلفا 5/50

جدول .2خطوطواردشده،
شمارة
گره 

خطوط
واردشده 

خطوط
خارجشده 


خطوط
دوطرفه 

شمارة
گره 

خطوط
واردشده 

خطوط
خارجشده 


خطوط
دوطرفه 

9
8
0
6
5
1
3

2
3
8
0
3
6
5

2
3
1
5
9
6
0

1
3
9
9
3
9
9

2
1
93
99
98
90
96

1
3
3
9
3
9
3

8
9
3
3
3
3
3

9
3
3
3
3
3
3

منبع:نگارندگانپژوهش 

شکل.3مسیرحرکتگردشگرانبراساسگرافسطحآلفا 5/50
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نتیجهگیری
توصیف و بهتصویرکشیدن الگوهای فضایی-زمانی رفتار گردشگران به درک بهتر فعالیتهای آنها و تقاضا در جاذبه
کمک میکند .درک بهتر این الگوهای رفتاری پایههای علمیتری را برای فعالیتهای گردشگری مانند محل ارائة
خدمات و حملونقل درون جاذبهای فراهم میکند ،درنتیجه این مطالعه اهمیت عملی برای بهروزرسانی امکانات جاذبه و
درنهایت بهبود کیفیت تجربة گردشگران دارد .در پژوهش انجامشده ،بهمنظور بررسی الگوهای فضایی-زمانی رفتار
بازدیدکنندگان مجموعة سعدآباد ،عوامل رفتار زمانی ،عوامل رفتار فضایی ،عوامل انتخاب فعالیت و عوامل مشخصة مسیر
بررسی شد .نتایج تحقیق  1خوشة الگوهای فضایی-زمانی رفتار را نشان داد که عوامل فضایی رفتار بزرگترین سهم را
در تجزیهوتحلیل خوشه داشته است .پربازدیدترین نقاط گردشگری مجموعه ،کاخ ملت واقع در منطقة  cبا  26/0درصد ،و
کاخ سبز واقع در منطقة

e

با  13/2درصد بود که بیشتر بازدیدکنندگان  03دقیقه در این مکانها توقف داشتهاند.

اصلیترین فعالیت انجامشده در مجموعه نیز بازدید از کاخموزهها بوده است .بهمنظور ترسیم الگوهای رفتاری
شناساییشده از ساختارسازی دادهها با استفاده از روش استخراج روابط مستقیم و غیرمستقیم بر مبنای تئوری گراف
استفاده شده است؛ بدین منظور سطوح آلفای  3/35 ،3/5 ،3/85 ،3و  9بررسی ،و نتایج سطح آلفا  3/85برای ترسیم
الگوهای رفتاری انجامشده در مجموعه مناسبتر تشخیص داده شد .در تحقیقی مشابه در کشور چین ،هوانگ تینگ
شیائو و وو بیهو ،هفت خوشة الگوهای فضایی زمانی را در کاخ تابستانی شناسایی کردند که در این تحقیق عوامل زمانی
رفتار بزرگترین سهم را در تجزیهوتحلیل خوشه داشته است.
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