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بررسی کیفیت معماری اقامتگاه های سنتی شهر یزد در ایجاد رضایت برای 
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چکیده
هدف این تحقیق بررسی اثرات کیفیت معماری اقامتگاه های سنتی شهر یزد در ایجاد رضایت برای گردشگران با نقش 
میانجی ارزش ادراک شده از معماری بنا است. از این رو با بررسی مبانی نظری، ارزش ادراک شده در دو سطح ارزش های 
دو  در  و هم چنین  یزد  اقامتگاه های سنتی شهر  در  اقامت  در مدت  توسط گردشگران  دریافت شده  اجتماعی  و  عاطفی 
سطح کیفیت عینی و ذهنی معماری بنا در نظر گرفته شد. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد و داده هاي 
مورد نیاز با بهره گیری از نظرات 111 نفر از گردشگران اقامت کننده در اقامتگاه های سنتی شهر یزد، به عنوان دومین 
شهر تاریخی جهان که از اقامتگاه هایی با معماری متناسب با شرایط اقلیمی و طبیعت برخوردار است، گردآوري شد و 
شاخص های پیشنهادي، محاسبه شد. این شاخص ها می تواند دید مناسبي از تمایل به اقامت گردشگران در اقامتگاه های 
سنتی شهر یزد و تاثیراتی که معماری آن ها می تواند در رابطه با درک کیفیت محیط، تامین انتظارات از فضای اقامت و 
درک ارزش هایی که در معماری بناهای سنتی وجود دارد، ارائه دهد. هم چنین اثر درک این ارزش ها، در ایجاد رضایت 
برای گردشگران مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و برای تحلیل عاملی 
تاییدی و بررسی متغیرهاي اثرگذار و اثرپذیر از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد 
که اقامت گردشگران در اقامتگاه های سنتی شهر یزد با دریافت ارزش های اجتماعی و عاطفی همراه است که در ایجاد 
رضایت گردشگران موثر است. هم چنین کیفیت عینی و ذهنی معماری بنا نیز در ایجاد ارزش های عاطفی و اجتماعی و 

رضایت گردشگران تأثیرگذار است.

واژگان کلیدی: گردشگری، ارزش درک شده، کیفیت معماری بنا، رضایت گردشگران، اقامتگاه های سنتی شهر 
یزد.
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۱. مقدمه 
امروزه گردشگري، به عنوان بخش مهمي از اقتصاد جهاني، 
منطقه ای  و  ملي  اقتصاد  رونق  در  توجهی  قابل  نقش 
کشورهاي در حال توسعه ایفا می کند )سلیمانی و همکاران 
که  است  رقابتی  و  پویا  صنعت  یک  گردشگری   .)1393
گردشگران  خواسته های  و  نیازها  با  مستمر  طور  به  باید 
انطباق پیدا کند )Roy et al. 2016(. در ادبیات گردشگری 
و  خاص  مقصد  یک  از  دیدار  در  گردشگران  تجربه های 
هم چنین احساساتی که به آن ها در طول دیدار و پس از 
آن دست می دهد، اهمیت زیادی دارد )احمدی، خیراللهی، 

و چراغی 1396(.
انتظارات آن ها  بین  تناسب  مبنای  بر  رضایت گردشگران 
است  مقصد  در  ادراک شده  تجربه  نتیجه  و  مقصد  از 
بسیاری  محققان   .)1393 کریمی  و  یزدانی،  )حقیقی نسب، 
افراد  رضایت  در  به سزایی  تأثیر  ارزش،  که  کردند  مطرح 
به  امروزه   .)Ryu et al 2010( دارد  رفتاری  نیت های  و 
دلیل گسترش رقابت جهانی در صنعت گردشگری، ارزش 
درک شده از جانب گردشگران اهمیت زیادی یافته است 
)Song et al. 2015(. این که چگونه گردشگران ارزش های 
کیفیت  آن ها،  رضایت  بر  می کنند،  درک  را  گردشگری 
درک شده، تصمیمشان برای بازگشت به مقصد و توصیه به 

.)Rasoolimanesh et al. 2016( دوستان تأثیر می گذارد
به  امروز،  تا  اقامتگاه ها  و  جاذبه ها  نخستین  پیدایش  از 
گردشگری و معماری در پیوندی پایدار بوده اند و معماری 
همواره نقش مهمی در گردشگری داشته است )فرجی راد و 
افتخاریان 1391(. این ارتباط، بیش تر مرتبط با چشم انداز 
 Hudman and Jackson( است  مکان  معماری  فرهنگی 
را  مقصد  چگونه  دیدارکنندگان  که  معنی  بدین   .)2002
میزان  به  زیادی  حد  تا  بصری  نظر  از  و  می کنند  درک 
جذاب بودن مکان بستگی خواهد داشت. در حوزه معماری 
در گردشگری درک فرهنگ مکان و تأثیر هنری که بناها بر 
 Lasansky( اساس آن شکل گرفته اند، حائز اهمیت است

 .)and McLaren 2004
کیفیت، عنصر بسیار مهم در درک و تحلیل آثار معماری 
امروزه کیفیت یک مکان  است )فیضی و همکاران 1396(. 
به معنای خصایص و ویژگی های موجود و نهفته در آن و 
مشتمل بر وجوه گسترده ای است که در هر یک از نظریات 
و  روان شناختی  نظریه های  در  ویژه  به  مکان،  با  مرتبط 
فرایندهای ادراک مکان، به مواردی از این خصایص اشاره 

شده است )رحمانی 1396(. 
کیفیت  میزان  سنجش  در  اصلی  معیارهای  جمله  از 
محیط،  یک  باالی  کیفیت  است.  رضایت مندی  محیطی، 
ویژگی های  طریق  از  را  رضایت مندی  و  رفاه  احساس 
می کند.  منتقل  افراد  به  سمبلیک  یا  اجتماعی  فیزیکی، 
رضایت  از سکونت در یک مکان، متاثر از طیف گسترده ای 
از شرایط ادراک شده عینی و ذهنی است )عابدی، کریمی 

مشاور، و مددی 1393(.

ارزش  تاثیر  بررسی  با  رابطه  در  تحقیق  انجام  علی رغم 
 Eid and El-Gohary 2015;( رضایت  بر  ادراک شده 
 Rasoolimanesh et al. 2016; Ryu et al. 2010;
کیفیت  بررسی  موضوع   ،)Demirgünescedil 2015
معماری در اقامتگاه ها با معماری بومی و درک ارزش های 
آن توسط گردشگران، به ویژه در ایران، کم تر مورد توجه 

قرار گرفته است. 
در این پژوهش، شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی 
شرایط  با  متناسب  معماری  با  اقامتگاه هایی  از  که  جهان 
انتخاب شده  این شهر برخوردار است،  اقلیمی و طبیعت 
اقامتگاه های  بومی  معماری  کیفیت  ویژگی های  و  است 
سنتی آن در رابطه با ادراک گردشگران از کیفیت معماری 
و تاثیر آن در ایجاد رضایت آنان مورد بررسی قرار گرفت. 
درک روابط بین کیفیت مکان، ارزش درک شده و رضایت 
گردشگر به مدیران گردشگری در مقصدها در مورد این که 
چگونه یک تصویر جذاب و بهبودیافته را برای استفاده موثر 
Ramseook-( می کند  کمک  کنند،  ایجاد  خود  منابع  از 

.)Munhurrun et al. 2015
بنا  معماری  و  مکان  مورد  در  مقوله  دو  تحقیق  این  در 
مطرح شده است، یکی کیفیت و توجه به نیازهای انسانی 
کیفیت  درک  دیگری  و  رفته  کار  به  بنا  معماری  در  که 
تحقیق  در  است.  گردشگران  توسط  آن  ارزش گذاری  و 
حاضر، در مورد کیفیت معماری اقامتگاه های سنتی شهر 
به  توجه  با  کیفیت  ذهنی  و  عینی  ابعاد  بررسی  به  یزد، 
کیفیت ساختاری و عملکردی و کیفیت محیطی و فضایی 
پرداخته شده است و هدف، بررسی رابطه کیفیت معماری 
ارزش های  و  گردشگران  حسی  و  ادراکی  جنبه های  با 

درک شده آنان در رابطه با معماری بنا می باشد. 
بر اساس موارد مطرح شده، این پژوهش سعی در یافتن 

پاسخ برای سواالت زیر است:
و  یزد  شهر  سنتی  اقامتگاه های  معماری  کیفیت  بین   -
ارزش درک شده توسط گردشگران رابطه معناداری وجود 

دارد؟
- آیا درک ارزش های معماری اقامتگاه های سنتی شهر یزد 

می تواند باعث بروز احساس رضایت در گردشگران شود؟
در  یزد  شهر  سنتی  اقامتگاه های  معماری  کیفیت  آیا   -

ایجاد رضایت در گردشگران مؤثر است؟

2. ادبیات تحقیق 
در ادامه به بررسی اصلی ترین موضوعات و مفاهیم نظری 

مرتبط با پژوهش پرداخته می شود.

2-۱- کیفیت معماری محیط 
یا صفات مشخص  از ویژگی ها  کیفیت شامل مجموعه اي 
مورد  در  داوری  به  می تواند  فرد  طریق  این  از  که  است 
برتری و مشابهت چیزی در مقایسه با چیز دیگر و بررسی 
عملکرد آن از نظر کارآمدی یا ناکارآمد بودن بپردازد )سامه 
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 .)1392
آغاز  محیط  عینی  ویژگی های  از  کیفیت  ارزشیابی  روند 
و  اهداف  ذهنیت،  اساس  بر  را  آن ها  که شخص  می شود 
ارزش های خود، ادراک و ارزیابی می کند )رحمانی و ندیمی 
1398(. کیفیت محیط، ادراک تمام و کمال مکان است و 
محیط  زیرساخت،  قبیل  از  محیط  تشکیل دهنده  عناصر 
امکانات و منابع محیطی و فضاي  ساخته شده، طبیعـت، 
باز، هر کدام داراي ویژگي هاي خاص و کیفیـت نسبي اند 

)رضایی، مؤذن، و نفر 1393(. 
بر  مکان  یک  معماری  کیفیت  تاثیر  بسیاری  مطالعات 
دیدارکنندگان،  توسط  درک شده  اجتماعی  ارزش های 
کردند  تایید  را  مکان  از  مناسب  تصویر  و  رضایت 
)Rattanaprichavej 2019(. هم چنین بسیاری از محققان 
کیفیت  و  جذاب  فیزیکی  فضای  یک  ایجاد  اهمیت  بر 
درک شده  ارزش  و  تصویر  ایجاد  در  مکان  یک  معماری 
برای گردشگران در جهت دستیابی به مزیت رقابتی تأکید 

.)Ali et al. 2013( کردند
و  از صفات خاص  به مجموعه اي  اشاره  معماري،  کیفیت 
آن  شکل گیری  نحوه  که  دارد  مشخص  پدیده  از  اساسی 
این  است.  فضا  یا  محیط  و  فرد  متقابل  تأثیر  به  مربوط 
ادراک  بین  تعامل  اثر  در  معماري  در  کیفیت  از  جنبه 
ذهني انسان با مشخصه هاي عیني محیط یا فضا معنا پیدا 
بیش تر  اول  درجه  در  کیفیت  این  )سامه 1392(.  می کند 
یا فرهنگی  به کیفیت ترکیبي و بصري و معناي نمادین 
با کیفیت  بعدی  در درجه  و  مربوط مي شود  معماري  اثر 
ساخت و عناصر ساختماني بنا مرتبط است )سامه و اکرمی 

 .)1393
می باشد:  مطرح  معماري  کیفیت  موضوع  در  جنبه  دو 
»ساختاري«،  کیفیت هاي  به  معطوف  که  عیني  وجه 
»عملکردي« و »محیطي« است و به قابلیت هاي معماري 
بنا بستگي دارد و وجه ذهني که معطوف به کیفیت هاي 
»فضایي« و »معنایي« است و به ادراک و دریافت انسان 
برخالف  به  عالوه  )سامه 1392(.  است  وابسته  معماري  از 
ارزشی است  بار  بعد ذهنی آن دارای  بعد عینی کیفیت، 
و به مطلوب و دلخواه بودن، مناسب بودن، خوب بودن و 
مثبت بودن، داللت دارد. وجه ذهنی در تعیین وجه عینی 
کیفیت معماری بسیار تأثیرگذار بوده و به میزان زیادی به 
شناخت انسان از کیفیت زندگی خود متکی است )رحمانی 

و ندیمی 1398(.
انواع کیفیت شامل کیفیت ساختاری و عملکردی، کیفیت 
محیطی و فضایی و کیفیت بی نام است. کیفیت عملکردی 
و ساختاری به فرم و کارایی بنا، کاربرد و قابلیت استفاده 
 Voordt and( دارد  اشاره  آن  اجرای  نیز کیفیت  و  عملی 
در  و  است  معماری  در  کالبدی  وجه   .)Wegen 2007, 6
این نوع کیفیت، بنا باید فضاهای کافی ارائه کرده، دارای 
چیدمان مشخص باشد و از انعطاف پذیری مناسب برخوردار 
باشد. کیفیت محیطی مربوط به تعامل بین ادراک ذهنی 

انسان با مشخصه های عینی محیط یا فضا است. رویکرد 
عینی مرتبط با ماهیت اثر و رویکرد ذهنی به شناخت و 
ادراک از فضای معماری اشاره دارد. کیفیت بی نام، بیانگر 
و  سازگاري  و  انسان  براي  محیط  نامطلوبي  و  مطلوبي 
عدم سازگاري رفتار انسان در محیط است. این کیفیت به 
انسان و محیط وابسته است و مفاهیم زنده بودن، انسجام، 
راحتي، سازگاري، جاودانگي و غیره از مشخصه هاي اصلي 

آن هستند )سامه 1392(.

2-2- رضایت گردشگر
رضایت در مقصدهای گردشگري، حالت شناختی- عاطفی 
شاه کوهی  )خواجه  است  گردشگر  فردي  تجربه  از  حاصل 
جهاني  سازمان  تعریف  طبق   .)1398 پارسایی  موسوی  و 
و  روان شناسانه  مفهـومی  مشتري  رضایت  گردشگري، 
دست  به  از  ناشي  لذت  و  خوشي  احساس  دربرگیرنده 
انتظار  یا خدمت  محصول  یک  از  فرد  که  آن چه  آوردن 
دارد، می باشد )ایمانی خوشخو و جاودانه 1390(. از مهم ترین 
سود،  رشد  تضمین  شاخص  بهترین  و  رقابتی  عوامل 
رضایتمندی گردشگران است )شیرخدایی و همکاران 1395(.

مطالعات مختلف بیانگر تأثیر ادراک از کیفیت و ارزش بر 
در   .)Chen and Chen 2010( است  گردشگران  رضایت 
منعکس کننده  مشتری  رضایت  اقامتی،  مراکز  با  ارتباط 
اساس  بر  زمان  طول  در  که  است  مهمان  کلی  برداشت 

.)El-Adly 2019( عملکرد مراکز اقامتی شکل می گیرد
است.  ارتباط  در  مشتری  رضایت  با  درک شده  ارزش 
پیوند بین ارزش و رضایت به ماهیت بین این دو مفهوم 
برمی گردد زیرا هر دوی آن ها از قضاوت های ارزشی افراد 
پیامد  رضایت  است  ممکن  که  حالی  در  می شوند.  ناشی 
بر  محققان  اما  باشد  درک شده  ارزش  از  نتیجه حاصل  و 
رابطه مستقیم بین ارزش درک شده و رضایت افراد تأکید 
 García-Fernández et al. 2018; Rasoolimanesh( دارند

 .)et al. 2016

2-3- ارزش درك شده
در  که  است  پویا  و  ذهنی  سازه ای  ادراک شده،  ارزش 
است  متفاوت  مختلف،  فرهنگ های  و  گردشگران  میان 
)سالجقه 1395(. ارزش درک شده عامل مهمی در توصیف 
رفتار مصرف کننده و ارزیابی کلی از مطلوبیت خدمات بر 
اساس ادراک نسبت به آن چه دریافت و ارائه شده است، 
می باشد )Ramseook-Munhurrun et al. 2015(. اصطالح 
درک شده  ارزش  که  است  باور  این  بر  مبتنی  درک شده 
Eid and El-( دارد  مصرف کنندگان  تجربه  به  بستگی 

 .)Gohary 2015
قابل  تأثیر  ارزش،  مختلف،  تحقیق های  نتایج  اساس  بر 
بازدید  و  رفتاری  نیت های  مشتری،  رضایت  بر  توجهی 
ارزش   .)Ryu et al. 2010( دارد  مکان  یک  از  مجدد 
قرار  تاثیر  تحت  درک شده،  کیفیت  طریق  از  درک شده 
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می گیرد )شیرخدا و همکاران 1395(. ارزش درک شده دارای 
جنبه های متعددی شامل ارزش عاطفی و اجتماعی است. 
ارزش عاطفی مهم ترین ارزش درک شده در بین مشتریان 
تصمیم گیری  در  که  است  احساساتی  شامل  و  است 
و  خوشحالی  عاطفی،  نظر  از  است.  تأثیرگذار  مشتری 
الزم  مشتری  رضایت  به  دستیابی  برای  زیبایی  تجربه 
 Rattanaprichavej 2019; Rasoolimanesh et al.( است
2016(. ارزش عاطفی بیش از سایر ارزش های درک شده 
Eid and EI-( دارد  تأثیر  رفتاری  تمایالت  و  رضایت  بر 

.)Goharyh 2015
در  که  است  اجتماعی  هنجارهای  بیانگر  اجتماعی  ارزش 
درک  در  که  می شود  رفتارهایی  به  منجر  خاص  شرایط 
ارزش  دارد.  نقش  فرد  یک  اجتماعی  وضعیت  پذیرش  و 
اجتماعی در ادراک مسافران از تجربه  ای که کسب کردند، 
نقش مهمی دارد. زمانی که تجربه گردشگر با سایر افراد 
به  منجر  می تواند  می شود،  گذاشته  اشتراک  به  جامعه 
در  اجتماعی  ارزش  شود.  مکان  یک  از  فرد  تصور  بهبود 
افزایش جذابیت یک مکان بسیار تأثیرگذار است و رضایت 
 .)Rattanaprichavej 2019( گردشگران را افزایش می دهد
مشتریان  رضایت  و  درک شده  ارزش  بین  ارتباط  بررسی 
بیانگر این است که رضایت مشتری نتیجه ادراک مشتری 
از ارزش درک شده است. تحقیق های زیادی ارتباط مستقیم 
بین ارزش درک شده و رضایت مشتری را تأیید کردند. به 
عبارتی سطح باالیی از ارزش ادراک شده منجر به رضایت 
 Demirgünescedil( می شود  مشابه  سطح  در  مشتری 

.)2015

2-4- پیشینه تحقیق
بهاری و همکاران )1394(، در تحقیقی در تبریز به بررسی 
روابط ارزش درک شده، تصویر مقصد و وفاداری و رضایت 
ذهني  تصویر  که  داد  نشان  نتایج  پرداختند،  گردشگری 
مقصد گردشگري بر رضایت گردشگر و ارزش ادراک شده 
نسبت  گردشگر  وفاداری  رضایت  این  که  است  تأثیرگذار 
ادراک شده  ارزش  هم چنین  دارد.  دنبال  به  را  مقصد  به 
تأثیر  مقصد  آن  از  او  رضایت  بر  مقصد  یک  از  گردشگر 

معناداری دارد.
جابه جایی  و  اجتماعی  اهمیت  بررسی  به  تحقیقی  در 

شهری در شکل گیری ارزش های معماری منظره های شهر 
در حوزه گردشگری پایدار پرداخته شده است. بر اساس 
یافته های این تحقیق، منابع فرهنگی و طبیعی برای رشد 
 Rahman et al.( است  موفق صنعت گردشگری ضروری 

 .)2018
ارزش های  شامل  یکپارچه  ساختار  یک  مطالعه ای،  در 
عملکردی، عاطفی و اجتماعی، ایجاد شده است که بر این 
اساس، استقرار، خدمات، میزبانان )به عنوان مثال پرسنل( 
و قیمت به عنوان ابعاد ارزش عملکردی و احساس خوشی 
و نوآوری به عنوان ارزش عاطفی در نظر گرفته شده و تأثیر 
ارزش درک شده بر رضایت گردشگران در اقامتگاه بررسی 
ارزش  قوی  اثر  بیانگر  تحقیق  این  یافته های  است.  شده 
 Rasoolimanesh et( درک شده بر رضایت مهمانان است

 .)al. 2016
مقصد،  تصویر  بین  روابط  بررسی  با  دیگری  تحقیق  در 
رضایت گردشگر، ارزش درک شده و وفاداری به این نتیجه 
رسیدند که ارزش درک شده گردشگران به طور مستقیم بر 
رضایت آن ها تاثیرگذار است، رضایت نیز تأثیر مستقیم بر 
وفاداری آن ها نسبت به مقصد دارد. هم چنین نتایج نشان 
داد که رضایت، به عنوان واسطه ای بین وفاداری و ارزش 
درک شده است و ارزش درک شده نقش مهمی در رضایت 
.)Ramseook-Munhurrun et al. 2015( گردشگران دارد

ارزش  بین  معناداری  ارتباط  پیشین،  مطالعات  اساس  بر 
ادراک شده و رضایت وجود دارد. هم چنین در تحقیق هایی 
که تاکنون در زمینه رضایت گردشگر و ارزش ادراک شده 
انجام شده است، موضوع معماری بنا و به ویژه تاثیر معماری 
ایران در رضایت گردشگر چندان مورد توجه قرار  سنتی 
معماری سنتی  که  این  علی رغم  رو  این  از  است.  نگرفته 
شهرهای  در  گردشگران  جذب  در  تاثیرگذار  عامل  ایران 
این موضوع در تحقیق های گردشگری مورد  است،  ایران 

غفلت قرار گرفته است. 

2-5- مدل مفهومی تحقیق
شکل  تحقیق،  ادبیات  در  مطرح شده  موارد  اساس  بر 
ارزش  سنتی،  اقامتگاه های  معماری  کیفیت  ارتباط   ،1
ادراک شده گردشگران و تاثیرات آن بر رضایت گردشگران 

را نشان می دهد.

شکل ۱: مدل مفهومی تحقیق
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3. روش تحقیق
ماهیت،  نظر  از  و  کاربردی  از حیث هدف  حاضر  تحقیق 
توصیفی- تحلیلی است. به منظور استخراج مبانی نظری 
منابع  و  متعدد  تحقیق  ادبیات  مطالعه  به  مختلف  عوامل 
آماری  جامعه  است.  شده  پرداخته  زمینه  این  در  معتبر 
اقامتگاه های  در  اقامت کننده  گردشگران  مطالعه،  مورد 
تعداد 23  بهار سال 1398 می باشد.  یزد در  سنتی شهر 
میراث  کل  )اداره  دارد  وجود  یزد  شهر  در  سنتی  اقامتگاه 
به   .)1399 یزد  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
دلیل نامشخص بودن تعداد اعضای جامعه آماری، اعضای 
نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تصادفی 
نمونه  نماینده  بودن  احتمال  افزایش  باعث  نمونه ها  بودن 
می شود.  خاص  جهت  گیری  و  سوگیری  بدون  جامعه  و 
تعداد نمونه انتخاب شده در این تحقیق برابر با 300 نفر 
دو  یا  یک  حداقل  که  شدند  انتخاب  افرادی  و  می باشد 
داده در  ابزار گردآوری  داشتند.  اقامت  اقامتگاه  ها  در  روز 
تحقیق حاضر پرسش نامه محقق ساخته است و متغیرهاي 
این پرسش نامه شامل 27 سوال می باشد که در سیستم 
لیکرت پنج ارزشی مورد سنجش قرار می گیرند. جدول 1، 
متغیرها، ابعاد و مؤلفه  های مورد استفاده در این تحقیق را 
نشان می  دهد. از مجموع 300 پرسش نامه توزیع شده در 

بین 20 اقامتگاه سنتی شهر یزد، به دلیل عدم همکاری نُه 
اقامتگاه و عدم تمایل گردشگران به پاسخ دهی، تنها 111 
از  بودند. پس  پاسخگو  اقامتگاه سنتی  یازده  گردشگر در 
حذف پرسش نامه هاي ناقص و حذف داده هاي پرت، تعداد 
109 پرسش نامه مبناي تحلیل قرار گرفت. روایی محتوایی 
پرسش نامه با بررسي متون و پژوهش هاي مشابه و مشورت 
با صاحب نظران در حوزه گردشگری بررسی شد. هم چنین 
با استفاده از روش تحلیل عاملی روایی پرسش نامه مجددا 
 )7.76(  KMO آماره  مقدار  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 
یک  ایجاد  برای  گویه ها  مناسب  همبستگی  نشان دهنده 
تحلیل عاملی و مطلوبیت روایی پرسش ها است. به منظور 
کرونباخ  آلفای  آزمون  از  پرسش نامه ها  پایایی  سنجش 
پرسش نامه  پایایی  که  این  جهت  به  است.  شده  استفاده 
در  تحقیق  این  در  بررسی  مورد  عوامل  از  یک  هر  برای 
رو  این  از   ،)Wang et al. 2016( محدوده 0.7-0.6 است 

پرسش نامه پایا است.
ضمن  پرسش نامه  از  حاصل  داده های  تحلیل  منظور  به 
استفاده از روش های آمار توصیفی برای تعیین ویژگی های 
 )SEM( معادالت ساختاری  از مدل سازی  تحقیق  شواهد 
و نرم افزار PLS برای بررسی مناسب بودن مدل تحقیق و 

سنجش ارتباط بین متغیرها استفاده شد. 

جدول ۱: متغیرها، ابعاد و مؤلفه  های مورد استفاده در تحقیق

شماره بُعدمتغیر
منابعآلفای کرونباخمؤلفه  هامؤلفه  ها

کیفیت 
معماری

کیفیت 
ذهنی 

معماری بنا

)رحمانی و ندیمی 0.818توجه به ویژگی های معماری در انتخاب یک مکان1
1398؛ سامه 1392( میزان جذابیت اقامت در اقامتگاه سنتی2

برقراری ارتباط با محیط و معماری بنا3

درک ویژگی های معماری موجود در بنا4

کیفیت بنا از لحاظ زیبایی و دل پذیري5

حس ماندگار بودن بنا6

کیفیت 
عینی 

معماری بنا

0.758نحوه دسترسی های بنا 7

وجود بام صاف و کاربردی8

تاثیر وجود حیاط و حوض در مرکز9

تزئینات بنا10

وجود سلسله مراتب در بنا11

سازگاری معماری بنا با محیط12
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شماره بُعدمتغیر
منابعآلفای کرونباخمؤلفه  هامؤلفه  ها

ارزش 
ادراک شده

ارزش 
عاطفی 

ادراک شده

)شیرخدایی و 0.809حس امنیت روانی و آرامش13
همکاران 1395؛ 

 Rasoolimanesh et
al. 2016؛ سالجقه 
و همکاران 1395؛ 
 Rattanaprichavej

)2019

فضای دنج و خلوت14

فضا و ایجاد شادابی15

حس رفاه و راحتی 16

زیبایی  های جدید و جذاب17

ارزش های 
اجتماعی 
ادراک شده

0.633افزایش عالقه به تاریخ و فرهنگ18

تجربه یک زندگی سنتی19

اثر معماری بنا در شناساندن شیوه زندگی سنتی 20
و قناعت

تاثیر معماری در ایجاد محیط اجتماعی21

)ایمانی خشخو و 0.821تاثیر کیفیت معماری در ایجاد رضایت22رضایترضایت
 Roy ;1390 جاودانه

)et al. 2016
شباهت بنا با تصورات ذهنی23

تاثیر بنا در تامین نیازهای اقامتی 24

میزان رضایت با توجه به هزینه مادی و غیرمادی25

انطباق تجربیات و انتظارات از بنا26

عالقه مندی به اقامت مجدد در بنا27

3-۱- محدوده تحقیق
عوامل مهم و موثر در شکل گیري انواع فضاهاي معماري 
را در طبقه بندي کلي مي توان به دو گروه دسته  بندي کرد: 
فرهنگي  عوامل  دوم،  و  محیطي  و  مادي  عوامل  نخست، 
تاریخي. عوامل مادي و محیطي، شامل مصالح و مواد  و 
ساختماني، محیط طبیعي و عوامل اقتصادي است. تأثیر 
این پدیده ها در شکل گیري انواع فضاهاي معماري به ویژه 
فضاهاي سکونتگاهي در دنیاي گذشته بسیار تعیین کننده 
کلي  دسته بندي  در  سادگي  بـه  که  چنان  است،  بوده 
را  کهن  تمدن هاي  در  معماري  سبک هاي  انواع  مي توان 
آن ها  طبیعي  محیط  خصوصیات  با  مرتبط  و  هماهنگ 

دانست )حسین زاده 1390(. 
نظر  در  واقع خانه هایی  در  یزد،  اقامتگاه های سنتی شهر 
کرده  تبعیت  بومی  معماری  عناصر  از  که  گرفته می شود 
استفاده کنندگان  فرهنگ  و  طبیعت  با  همسویی  نوعی  و 
آن، در زمان گذشته را بیان می کند و معرف شیوه زندگی 
در گذشته و تاثیرات اقلیم در زندگی و کنترل اثرات آن 
با استفاده از معماری بناست. معنادار نمودن طبیعت در 
و  شده  صحیح  مصرف  فرهنگ  ایجاد  موجب  معماری، 
خانه ها  این  می دهد.  افزایش  را  طبیعت  به  احترام  حس 
اسالمی  و هنرهای معماری دوره  تزئینات  از  که جلوه ای 
و در دهه های  بوده  افراد  دائم  زندگی  زمانی محل  است، 

اقامت  برای  موقت  اقامتگاه های  به  کاربری  تغییر  با  اخیر 
مکان ها  این  اکثر  در  که  است  شده  تبدیل  گردشگران 
رستوران  مانند  گردشگران خدماتی  برای  اقامت  کنار  در 
)پیوسته گر،  می گردد  ارائه  هم  عموم  برای  کافی شاپ  و 

حیدری، و اسالمی 1396(.
این  معماری  شکل گیری  در  مؤثر  ویژگی هاي  جمله  از 
از آن در فضاهای  بهره گیری  با طبیعت و  ارتباط  خانه ها 
برای  درخت  و  حوض  مرکزی،  حیاط  ایجاد  مانند  خانه، 
تعدیل دما و استفاده از باد برای خنکی فضا با ایجاد بادگیر 
است. ساختار فضایی این خانه های سنتی با سبک زندگی 
ایجاد  و  برای ساکنان  به خلوت  نیاز  و  ایرانی در گذشته 
درون گرایی با محصوریت بنا و پاسخگویی به نیاز محرمیت 
متناسب  ساکنان،  برای  بیرون،  از  نشدن  دیده  و  فضایی 
می توان  معماری،  این  دیگر  ویژگی های  از  است.  بوده 
و  اجتماعی  زندگی  آداب  با  متناسب  فضاهای  داشتن  به 
جمعی اشاره کرد )عبداله زاده و ارژمند 1391(. در معماری 
این خانه ها که هم  اکنون به عنوان اقامتگاه های سنتی در 
ایجاد  در  معماری  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  یزد  شهر 
بوده  اثرگذار  بسیار  انسان  برای  روانی  و  آسایش جسمی 
است. با تغییر کاربری خانه های قدیمی شهر یزد به هتل 
سنتی، شرایط مناسبی برای جذب گردشگران فراهم شده 
شهر  این  سنتی  هتل های  در  گردشگران  اقامت  و  است 
افزایش یافته است. اقامت در فضاهای سنتی نقش موثری 
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در آشنایی با آداب و رسوم تاریخی و بومی هر محل دارد. 
در تحقیق حاضر اقامتگاه هایی در نظر گرفته شد که تمامی 
خصوصیات معماری ذکر شده را دارا بوده و شکل و اصل 
معماری سنتی خود را حفظ کرده بودند، ضمن این که این 
اقامتگاه ها در محله های قدیمی و تاریخی یزد واقع شده اند.

نمونه های آماری این تحقیق شامل گردشگران اقامت کننده 
در اقامتگاه های سنتی شهر یزد هستند، از این رو با توجه 
به این که مدت اقامت کوتاه و شبانه برای درگیری بیش تر 
مخاطب با معماری مدنظر بود از خانه های سنتی که تبدیل 
به اقامتگاه شده بودند استفاده شد و از خانه ها با کاربری 
رستوران و کافی شاپ به دلیل حضور کوتاه مخاطب، صرف 

نظر شد.

4. یافته ها
در دسترس  نمونه  ناکافی  دلیل حجم  به  تحقیق  این  در 
غیرپارامتریک  به  علت  ماهیت  توزیع  داده  ها  از  آزمون   و  
 استفاده  شده  است. به منظور شناسایی عوامل مربوط به 
عاملی  تحلیل  ابتدا  ادراک  شده،  ارزش  و  معماری  کیفیت 
با  تاییدی  عاملی  تحلیل  به  سپس  شد،  انجام  اکتشافی 
استفاده از نرم افزار PLS  پرداخته شد. در تحقیق حاضر 
در ارتباط با داده های گمشده از روش جایگزیني داده هاي 
با میانگین و از شاخص های چولگی و کشیدگی  گمشده 
برای بررسي نرمال بودن متغیرها استفاده شد، به جهت 
این که داده ها در بازه ]2-،2+[ و ]1-،1+[ از نظر چولگی 
نرمال  داده ها  توزیع  رو  این  از  داشتند  قرار  کشیدگی  و 
می باشد. در ادامه به بیان نتایِج به دست آمده در تحقیق 

حاضر، پرداخته شده است.
در تحقیق حاضر از مجموع 109 پاسخ دهنده، 43.6 درصد 
مرد و 52.7 درصد زن و 3.6 درصد از پاسخ گویان جنسیت 
خود را مشخص نکردند. 12.7 درصد در گروه سنی 20-

 24.5 سال،   30-20 سنی  گروه  درصد   39.1 سال،   15

درصد گروه سنی 40-30، 10 درصد گروه سنی 40-50 
و 13.6 درصد در گروه سنی 50 و باالتر بودند. هم چنین 
دیپلم،  زیر  پاسخ گویان  از  درصد   10.9 تحصیالت  میزان 
درصد   20.9 لیسانس،  درصد   40.9 دیپلم،  درصد   25.5
پاسخ  گویان میزان  از  باالتر و 1.8 درصد  و  لیسانس  فوق 

تحصیالت خود را مشخص نکردند. 
 66.4 علم آموزی،  پاسخ  گویان  از  درصد   10 سفر  هدف 
درصد   4.5 تجارت،  درصد   17.3 تفریح،  و  لذت  درصد 
از سفر  پاسخ گویان هدف  از  و 1.8 درصد  بستگان  دیدار 
درمانی  اهداف  گزینه  بودند.  نکرده  مشخص  را  خود 
از  یک  هیچ  توسط  اما  بوده  تحقیق  گزینه های  جزء  هم 

پاسخ دهندگان انتخاب نشده بود.

4-۱- تحلیل عاملی
بنا  معماری  کیفیت  متغیرهای  مورد  در  تحقیق  این  در 
)کیفیت عینی و ذهنی( و ارزش ادراک شده )ارزش عاطفی 
منظور  گروه بندی  به  سوال،   21 مجموع  با  اجتماعی(  و 
متغیرهای  حذف  و  درونی  همبستگی  دارای  متغیرهای 
اضافی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج آزمون 
نشان دهنده   )0.70 از  بزرگ تر  و   8.22 )مقدار   KMO
کفایت نمونه برداری و مناسب بودن همبستگی بین داده ها 

برای انجام تحلیل عاملی است. 
درصد  و  شده  استخراج  عوامل  نشان دهنده   ،2 جدول 
ویژه  مقدارهای  شامل  اول  بلوک  است.  آن ها  تغییرات 
ماتریس همبستگی است. این جدول بیانگر این است که 
مقادیر ویژه چهار عامل بیش تر از یک است )مقدار ویژه 
ردیف های چهار به بعد کم تر از یک است، از این رو بدون 
 68.09 مجموع  در  عوامل  این  هستند(.  معینی  مقادیر 
از  تبیین می کنند. هم چنین  را  تغییرات داده ها  از  درصد 
مجموع 21 گویه، تنها 13 گویه به عنوان مولفه های اصلی 

شناسایی شده است.

جدول 2: توضیح واریانس کلی

مقادیر بارهای مربعمقادیر ویژهشماره عامل

درصد اشتراکاتدرصد واریانسدرصد اشتراکاتدرصد واریانس
134.79234.79234.79234.792
29.48744.2789.48744.287
38.28752.5658.28752.565
47.82260.3877.82268.090
57.70368.090
66.17174.261
75.11079.372
84.62284.034
94.39188.424



156

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
01
یز
پای
.4

ه0
مار

ش


مقادیر بارهای مربعمقادیر ویژهشماره عامل

درصد اشتراکاتدرصد واریانسدرصد اشتراکاتدرصد واریانس
103.69592.119
113.13095.249
122.47097.719
132.281100.00

تاثیرگذاری  میزان   ،)3 )جدول  الگو  ماتریس  به  توجه  با 
هر یک از مولفه های کیفیت معماری و ارزش ادراک  شده 
اساس  بر  شد.  مشخص  رضایت  بر  آن ها  تاثیر  اهمیت  و 
خلوت  و  دنج  فضای  وجود  گردشگران،  دیدگاه  از  نتایج 
 0.893 تاثیر  ضریب  با  یزد  شهر  سنتی  اقامتگاه های  در 
آن،  از  پس  است.  عاطفی  ارزش  برای  مولفه  مهم ترین 
احساس شادی با ضریب تاثیر 0.827 دومین مؤلفه موثر 
راحتی  و  رفاه  آرامش، حس  و  امنیت  است. سپس حس 
عاطفی  ارزش  عنوان  به  و جذاب  تجارب جدید  و کسب 
درک  شده، اولین عامل موثر در رضایت گردشگران است. 
بنا،  معماری  عینی  کیفیت  به  مربوط  مؤلفه های  بین  از 
وجود سلسله مراتب در بنا، سازگاری معماری بنا با محیط 
و تزئینات بنا با بیش ترین ضریب تاثیر، دومین عامل در 

ایجاد رضایت گردشگران می باشد.
در شناسایی مولفه های موثر بر بعد کیفیت ذهنی معماری 
به ویژگی های معماری در  نتایج نشان داد که توجه  بنا، 
انتخاب یک مکان برای اقامت با ضریب تاثیر 0.971 برای 
گردشگران بسیار مهم است بدین معنی که ضمن جذاب 
بودن اقامت در اقامتگاه های سنتی شهر یزد، ویژگی های 
معماری موجود در بنا را درک می  کنند. این موارد سومین 
آخرین  هستند.  گردشگران  در  رضایت  ایجاد  در  عوامل 
عامل موثر بر رضایت گردشگران، بعد ارزش های اجتماعی 
تاثیر معماری در شناساندن  مؤلفه های  است.  ادراک  شده 
محیط و اقلیم و اثر معماری بنا در شناساندن شیوه زندگی 
از دیدگاه گردشگران، مهم ترین مؤلفه ها  سنتی و قناعت 

در ساخت این عامل بودند.

جدول 3: ماتریس الگو

ارزش اجتماعی 
درک شده

کیفیت ذهنی 
معماری بنا

کیفیت عینی 
معماری بنا ارزش عاطفی گویه ها سواالت

0.893 فضای دنج و خلوت Q14

0.827 فضا و ایجاد شادابی Q15

0.693 حس امنیت روانی و آرامش Q13

0.649 حس رفاه و راحتی Q16

0.605 زیبایی های جدید و جذاب Q17

 0.761 وجود سلسله مراتب در بنا Q11

0.749 سازگاری معماری بنا با محیط Q12

0.673 تزئینات بنا Q10

0.971 توجه به ویژگی های معماری در انتخاب یک 
مکان Q1

0.600 میزان جذابیت اقامت در اقامتگاه سنتی Q2

0.377 0.574 درک ویژگی های معماری موجود در بنا Q4

0.914 تاثیر معماری در ایجاد محیط اجتماعی Q21

0.305 اثر معماری بنا در شناساندن شیوه زندگی 
سنتی و قناعت Q20
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روایی  بررسی  به  تاییدی  عاملی  تحلیل  انجام  منظور  به 
همگرا و پایایی ترکیبی ابعاد پرداخته شد. پایایی ترکیبی 
شاخص  می شود.  تایید   0.6 از  باالتر  مقادیر  واسطه  به 
میانگین واریانس استخراجی برای تمام ابعاد باالتر از 0.5 
در  عاملی  بارهاي  مقادیر  تمامی  آمد. هم چنین  به دست 
سطح پنج درصد معنی دار هستند )شفیعی ثابت و هراتی فرد 
1397(. بر این مبنا، روایی تحقیق مورد تایید قرار گرفت. 
هم چنین در مورد پایابی ترکیبی، همه ابعاد دارای همسانی 

درونی بوده و از حد مطلوب برخوردار می باشد.

و  ابعاد  با  )متناسب  تحقیق  نشان  دهنده  مدل    2 شکل 
در  است.  عاملي  بارهای  ضرایب  و   )1 جدول  مؤلفه  های 
از 0.4 شود،  یا بیش تر  برابر  بار عاملی  صورتی که مقدار 
پایایی در مورد آن سازه قابل قبول است. در این تحقیق، 
بار عاملی بین ارزش عاطفی ادراک شده از بنا و رضایت و 
به  ادراک شده  ارزش عاطفی  بنا و  کیفیت عینی معماری 
ترتیب برابر با 0.533 و 0.488 است، بنابراین پایایی در 

مورد این دو بعد قابل قبول است.

شکل 2: مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرایب معناداری

2-4- ضریب تعیین 
که  تعیین   برای  بررسی  برازش  مدل  ساختاری،  ضرایب 
برای  است   نشان  دهنده  تأثیر  متغیر  برون زا  بر  درون زا  
تحقیق  در  است.  شده  مدل  بررسی  وابسته  متغیرهای  
برابر  رضایت  وابسته  متغیر  برای  تعیین  ضریب  حاضر، 
0.642 و برای ابعاد ارزش عاطفی و اجتماعی ادراک شده 
به ترتیب برابر 0.439 و 0.106 است. این مقادیر بیانگر 

قوت رابطه بین این ابعاد و متغیرهای درون زای مدل است.

3-4- برازش مدل کلی
برازش  بررسی  برای  آمده  دست  به  مقدار  به  توجه  با 
برازش  بسیار  مناسب  مدل  تأیید   تحقیق )0.472(،  مدل 
می شود. جدول 4 نتایج معنی  داری  فرضیه ها را بر اساس 

شاخص   t-value نشان می  دهد. 

جدول 4. رابطه مستقیم و ضرایب معناداری روابط مدل تحقیق

نتیجه T Statistics P Values رابطه بین ابعاد تحقیق
پذیرش رابطه 2.203 0.028 ارزش اجتماعی ادراک شده            رضایت
پذیرش رابطه 6.526 0.000 ارزش عاطفی ادراک شده              رضایت



158

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
01
یز
پای
.4

ه0
مار

ش


نتیجه T Statistics P Values رابطه بین ابعاد تحقیق
رد رابطه 1.280 0.201 کیفیت ذهنی معماری بنا            ارزش اجتماعی ادراک شده

پذیرش رابطه 4.391 0.000 کیفیت ذهنی معماری بنا           ارزش عاطفی ادراک شده
پذیرش رابطه 2.784 0.006 کیفیت ذهنی معماری بنا           رضایت
پذیرش رابطه 2.114 0.035 کیفیت عینی معماری بنا           ارزش 
پذیرش رابطه 4.619 0.000 کیفیت عینی معماری بنا           ارزش 
پذیرش رابطه 5.662 0.000 کیفیت عینی معماری بنا           رضایت

متغیرهای  بین  فرعی  و  اصلی  روابط   4 جدول  داده  های 
عینی  کیفیت  نتایج،  اساس  بر  می  دهد.  نشان  را  تحقیق 
معماری بنا با تاثیر بر ارزش اجتماعی و عاطفی ادراک  شده 
باعث رضایت گردشگران می  شود. کیفیت ذهنی معماری 
باعث  ادراک شده  عاطفی  ارزش  بر  اثرگذاری  با  نیز  بنا 
معماری  ذهنی  کیفیت  اما  می  شود  گردشگران  رضایت 
)ضریب  ندارد  تاثیری  ادراک  شده  اجتماعی  ارزش  بر  بنا 
معناداری کم تر از 1.96(. بر اساس نتایج جدول 5، سایر 
ضریب  زیرا  است،  گرفته  قرار  پذیرش  مورد  فرضیه  ها 

معناداری آن ها از مقدار 1.96 بزرگ تر است.

5. نتیجه گیری
ارزش  بین  روابط  توصیف  براي  مدلي  تحقیق  این  در 
ادراک شده، کیفیت معماری اقامتگاه های سنتی شهر یزد 
معماری  به  توجه  است.  شده  ارائه  گردشگران  رضایت  و 
بومی در برنامه ریزی و سرمایه گذاری های آینده در صنعت 
دنبال  به  حاضر  تحقیق  است.  موثر  یزد  شهر  گردشگری 
یافتن پاسخی برای شناسایی میزان تاثیر کیفیت معماری 
بومی این اقامتگاه ها بر ادراک و رضایت گردشگران است. 
ادراک شده،  ارزش درک  شده می تواند توسط کیفیت  زیرا 

تحت تاثیر قرار بگیرد.
در این تحقیق ارزش ادارک شده در دو سطح ارزش های 
عاطفی و اجتماعی دریافت شده توسط گردشگران در مدت 
اقامت در اقامتگاه های سنتی شهر یزد و هم چنین کیفیت 
بنا  معماری در دو سطح کیفیت عینی و ذهنی معماری 
در نظر گرفته شد. با در نظر گرفتن ویژگی های معماری 
بین  روابط  شد  سعی  یزد،  شهر  سنتی  اقامتگاه های 
ارزش های ادراک شده و کیفیت معماری اقامتگاه ها و میزان 
درک آن توسط گردشگران بررسی شود. سپس تاثیر درک 
این ارزش ها بر رضایت گردشگران در این مکان با در نظر 

گرفتن معماری بومی بنا مورد بررسی قرار گرفت. 
عاطفی  و  اجتماعی  ارزش  بین  رابطه  نتایج،  اساس  بر 
نتایج  با  هم راستا  که  شد  تایید  رضایت  بر  ادراک  شده 
 Rasoolimanesh( تحقیق های انجام شده در این زمینه است
et al. 2016; Ramseook-Munhurrun et al. 2015؛ بهاری 
رابطه  تاثیر  مورد  در  مشابهی  نتایج  و   )1394 همکاران  و 

مثبت بین ارزش ادارک شده و رضایت به دست آمد. 
معماری  عینی  کیفیت  بین  رابطه  تحقیق،  نتایج  طبق 
بنا و ارزش عاطفی ادراک  شده تایید شد بدین معنی که 

بنا،  در  بنا شامل وجود سلسله مراتب  عیني کیفیت  وجه 
ایجاد  در  بنا،  تزئینات  و  محیط  با  بنا  معماری  سازگاری 
ویژگی های  عبارتی  به  است.  موثر  ادراک  شده  ارزش 
معماری بنا برای گردشگران ارزش  عاطفی ایجاد می کند. 
بر  بنا  معماری  ذهنی  کیفیت  بین  رابطه  تحقیق  این  در 
نشان می  دهد  که  نشد  تأیید  ادراک  شده  اجتماعی  ارزش 
که  معماری  کیفیت  ذهني  وجه  گردشگران،  دیدگاه  از 
معطوف به کیفیت هاي فضایي و معنایي، ادراک و دریافت 
اجتماعی،  ارزش های  ایجاد  در  است،  معماري  از  انسان 
تاثیر زیادی ندارد. اما کیفیت ذهنی معماری بنا در درک 
ارزش های عاطفی بنا که شامل احساسات مختلف است، 

موثر است.
اقامتگاه های  معماری  ارزش های  درک  تأثیر  مورد  در 
رابطه  قوی ترین  گردشگران،  رضایت  در  یزد  شهر  سنتی 
معماری  از  ادراک شده  عاطفی  ارزش  تاثیر  به  مربوط 
اقامتگاه های سنتی شهر یزد بر رضایت گردشگران است. 
با درون گرایی که  اقامتگاه ها،  این  بومی  واقع معماری  در 
دارد نیاز به حریم خصوصی و امنیت را برای افراد در نظر 
گرفته است. به دلیل ماهیت مردم واری بنا، حس امنیت و 
آرامش، شادی و رفاه را برای گردشگران ایجاد کرده و از 
نظر عاطفی، خوشحالی و تجربه زیبایی که برای دستیابی 
به  معماری  این  می کند.  فراهم  را  است  نیاز  رضایت  به 
در  نظرگردشگران  از  فرهنگ،  و  اقلیم  با  سازگاری  دلیل 
قناعت  و  زندگی سنتی  و شیوه  اقلیم  شناساندن محیط، 
به آن ها موثر بوده و برای آن ها ارزش های اجتماعی ایجاد 

می کند که در رضایت آنان موثر است.
بومی  معماری  ارزش های  درک  ضمن  گردشگران 
اقامتگاه های سنتی شهر یزد، از آن استقبال می کنند و در 
واقع این معماری ارزشمند، گامی در جهت حفظ الگوهای 
فرهنگی و هماهنگی با اقلیم و طبیعت و در نتیجه توسعه 

گردشگری و دستیابی به توسعه پایدار است.
سنتی  اقامتگاه های  معماری  کیفیت  بین  رابطه  مورد  در 
بین کیفیت عینی  رابطه  یزد و رضایت گردشگران،  شهر 
و ذهنی معماری بنا و رضایت گردشگران مطرح می شود.

احساسات  زمینه  در  ایران  کشور  گردشگری  حوزه  در 
عاطفی گردشگران و ارزش های دریافتی آن ها در ارتباط 
است.  گرفته  صورت  اندکی  مطالعات  بنا  معماری  با 
رضایت  بر  عاطفی  ارزش های  تاثیری  به  باتوجه  بنابراین، 
گردشگری  صنعت  مدیران  می شود  پیشنهاد  گردشگران، 
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با در نظرگرفتن زمینه هایی برای ایجاد ارزش های عاطفی، 
آن را هدفی راهبردی در نظر بگیرند. در تحقیق حاضر، 
عینی  کیفیت  شاخص  دو  با  ادراک شده  عاطفی  ارزش 
عینی  کیفیت  که  شد  سنجیده  بنا  معماری  ذهنی  و 
ارتباط  این موضوع نشان دهنده  بود.  تاثیرگذارتر  معماری 
ایجاد ارزش های عاطفی برای گردشگران  بین معماری و 
است. این تحقیق در واقع گامی در جهت ارزش نهادن به 
اهمیت  رو  این  از  است.  دستاوردهای معماری گذشتگان 
دادن به بناهای سنتی که همواره بخشی از معمای بومی 
هر منطقه و همسو با حفظ ارزش های محیطی و فرهنگی 
می باشد می تواند گامی موثر در جهت حفظ اثار معماری و 
رضایت گردشگران باشد. بنابراین پیشنهاد می شود ایجاد 
همسو  معماری  دانش  با  گردشگری  فضاهای  طراحی  و 
با  یزد  شهر  گردشگری  بازاریابی  مدیران  هم چنین  باشد. 

تمرکز بر عناصر معماری اقامتگاه های سنتی، می توانند با 
استفاده از این امکانات بالقوه و جاذبه های معماری سنتی، 
گردشگران بیش تری را جذب کنند و در حفظ و احیای 

معماری سنتی تالش کنند. 
به منظور ایجاد ارزش عاطفی برای گردشگران زمینه های 
مختلفی وجود دارد که در این تحقیق تنها به جنبه  معماری 
خانه های سنتی پرداخته شده است. پیشنهاد می شود در 
تحقیق های آینده در زمینه ارزش های عاطفی ادراک  شده 
بر معماری بناهای دیگر مانند مساجد، کاروانسراها و دیگر 
قرار  گردشگران  بازدید  مورد  که  ایران  معماری  عناصر 
ارزش  می شود  پیشنهاد  هم چنین  شود.  توجه  می گیرد، 
معماری  از  غیر  دیگری  جنبه های  از  ادراک  شده  عاطفی 

مانند خدمات نیز مورد بررسی قرار گیرد.
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