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  11/8/1388: تأييد نهايي    17/1/1388: پذيرش مقاله
  

  هچكيد
شهرها داراي جاذبه هاي گردشگري فراوان مي باشند و همواره گردشگران زيادي را به سوي خـود  

لذا توسعه گردشگري شهري پايدار و مديريت خردمندانه آن نيازمند برنامه ريزي . جذب مي نمايند
    در دهه هاي اخير رشد و توسـعه صـنعت گردشـگري و اتخـاذ آن بـه عنـوان يكـي از        .مي باشد

ريزان را بر آن هاي عمده اقتصادي از طرف كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، برنامه ليتفعا
اول افـزايش كيفيـت   : هاي گردشگري به دو مقوله مهم توجه نماينـد داشته تا جهت توسعه فعاليت

در اين مطالعه هـدف سـنجش و    نتجربه گردشگري، دوم تالش در جهت حفظ منافع جوامع ميزبا
اين  .ظرفيت پذيرش گردشگري شهر اصفهان در راستاي توسعه پايدار گردشگري بوده استارتقاء 

در اين تحقيق شهر اصفهان  .تحقيق از نوع توسعه اي و روش آن كمي، تحليلي، پيمايشي مي باشد
به دليل وجود جاذبه هاي فراوان گردشگري و اهميت وافر آن در سطح ملي و منطقه اي و همچنين 

 1388تـا اذر   1388قلمرو زماني تحقيـق فـروردين   . د نقشي بودن انتخاب گرديده استبه دليل چن
دهد كه ظرفيت پذيرش و كيفيت گردشگري اين شهر از ديـد  نتيجه اين تحقيق نشان مي .بوده است

 هرچند كه تسهيالت و زير ساخت هاي باشدگردشگران بيش از ظرفيت پذيرش بالفعل اين شهر مي
اين مقصد در مرحله اي قرار گرفتـه اسـت   . د هنوز در مرحله توسعه قرار داردگردشگري اين مقص

و . ن از سوي گردشـگران درك مـي شـود   آاقتصادي  –كه به تدريج اثارمخرب محيطي واجتماعي 
در . مدل تحقيق نيز تاييد نموده كه حجم گردشگران بيش از ظرفيت پـذيرش ايـن شـهرمي باشـد    

ظرفيت پذيرش كالبـدي  دليل حجم ورودي گردشگران بيش از ه بمجموع مي توان نتيجه گرفت كه 
اين مقصد گردشگري جامعه ميزبان نيز تاثيرات نامطلوب ومنفي گردشـگري را در ابعـاد مختلـف    

سو كيفيت تجربه گردشگري نيـز در   از ديگر. اقتصادي اجتماعي محيطي كالبدي احساس نموده اند
جاذبه هاي بـا اهميـت در ايـن شـهر باعـث جـذب        شهر اصفهان رو به كاهش است و تنها وجود

تسهيالت مناسب گردشگري نتوانسته اسـت نقـش    امكانات و گردشگران به اين مقصد شده است و
  .مناسبي در اين ميان ايفا نمايد

                                                 
 ∗ E.mail: seifolddini_faranak@hotmail.com                                                           09122973829: نويسنده مسئول        
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هـاي گردشـگري، سـنجش كيفيـت     ظرفيـت پـذيرش، گردشـگري شـهري، جاذبـه       :كليد واژه ها
  .گردشگري

  

  مقدمه
، صدهايي كه روندهاي گردشگري جهان را در دهه هاي گذشته تحت تاثير قرار دادهيكي از مهم ترين مق
رشد سفرهاي كوتاه مدت اين مقصدها را به يكي از اصلي ترين مراكز گردشگري تبديل . مراكز شهري است

خود را در كاهش ميانگين سفر گردشگران در بيشتر مقصدهاي دنيا نشان داده  پديدهاين  و نموده
  .)Cooper & Others, 1998،145(است

آن ها به عنوان دروازه ورودي : شهرها به عنوان مقاصدهاي گردشگري داراي عملكرد چند منظوره هستند
عالوه بـر ايـن شـهرها فقـط     . به كشور، مراكز اقامت و مبدأ سفر به روستاها و مقصدهاي مجاور خود هستند

صادي، زندگي فرهنگي و تحت كنترل نيروهـاي سياسـي   ي اقتفعاليت هاها جمعيتي با مقصدهاي را كه در آن
. كنار هم جمع مي شوند، نمي باشند؛ بلكه نقش مهمي را به عنوان مراكز فعاليت گردشگري بـر عهـده دارنـد   

رهنمـايي،  (بنابراين بايستي به جاي گردشگري در شهرها مفهوم گردشگري شهري مورد بررسـي قـرار گيـرد   
1386.(  

گردشگري در شهر بايد محيط شهر را به عنوان يك محصول گردشگري در نظـر   براي درك ابعاد مختلف
گرفت، كه اين محصول گردشگري خود ظرفي است كه فعاليت هاي انساني و تسهيالت صنعت گردشـگري  

  .را در بر مي گيرد
اين مقاصد شامل مناطق . كنندگردشگران مقاصد مختلفي را جهت گذران فراغت و بازديد انتخاب مي

ها، ها، درياچهها و قلل مرتفع، جنگل مناطق غيرسكونتي مانند كوه. گردند كونتگاهي و يا غيرمسكوني ميس
هاي ناپايدار گردشگري ممكن است است كه درصورت افزايش فعاليت... شناسي ومناطق ويژه زمين

ز ابعاد ها ا يكپارچگي محيطي اين مقاصد دستخوش تغييراتي گشته و ظرفيت پذيرش گردشگري آن
  . )Sun & Wash, 1998, 145( اكولوژيكي كاهش يابد

جا قابل ذكر است اين بوده كه ظرفيت پذيرش گردشگري اين مقاصد تنها مربوط به  اي كه در ايننكته
اند اما امروزه يكي از مقاصد مهمي كه در گردشگري مورد توجه قرار گرفته. ظرفيت اكولوژيكي منطقه است

گردي، فرهنگي و لي از توسعه گردشگري در ابعاد مختلف گردشگري طبيعتشهرها هستند كه شك
گردشگري ويژه در اين نقاط در حال رخ دادن است و اين مقاصد برخالف ساير مقاصد گردشگري طبيعي از 

هاي جمعيت انساني برخوردار بوده و همين موضوع اهميت ظرفيت پذيرش گردشگري و محاسبه آن را طرح
اي كه در  اما نكته. )Hall, 1994, 1997(نمايدهاي فرادست اين نقاط دوچندان مي مچنين طرحمطالعاتي و ه

- هاي جامع، هادي و تفصيلي اينهاي فرادست و كالن از قبيل طرحتوجهي طرح جا قابل ذكر است بي اين

- ن بر محيط اينهاي گردشگراگونه نقاط به مواردي از قبيل اهميت بروندادهاي گردشگري و تاثيرات فعاليت

گونه مقاصد، نحوه افزايش ميزان رضايت گردشگران از تجربه گردشگري، افزايش حداكثر كارايي گردشگري 



  
  69                                    و جامعه ميزبان گردشگري شهري بر اساس الگوي رفتاري گردشگرانسنجش كيفيت و ظرفيت 

  
ها به توسعه كالبدي اين شهرها گونه طرحهاي اهالي و ساكنان بومي بوده و توجه صرف اينمنطبق با خواسته

هاي توسعه پايدار در راستاي اهداف و برنامه بايستي توجه داشت كه در اين نقاط نيز اگر گردشگري. است
رخ خواهد داد كه باعث تخريب محيط  برنامه گردشگري در اين نقاطحركت ننمايد شكلي از توسعه بي

 نمونه موردي اين تحقيق شهر .دگرد طبيعي و انساني اين شهرها و كاهش ظرفيت پذيرش اين نقاط مي
توجه به آب و هواي مناسب و اقليم خوشايند و همچنين وجود باشد كه با اصفهان در استان اصفهان مي

- هاي متعدد طبيعي و فرهنگي مورد توجه گردشگران بسياري در سطوح مختلف محلي، ملي و بينجاذبه

مانند ديگر مقاصد پراهميت گردشگري ه رسد اين مقصد مهم گردشگري نيز بنظر ميه اما ب. المللي قرار دارد
ي اخير بصورت نامدون و بدون برنامه رشد يافته و در صورتي كه چنين روندي طي هاكشور، در طي دهه
طور كه در فوق ذكر گرديد از جمله  همان. اي مواجه گردد هاي آتي با مشكالت عديده گردد در طي سال

مباحث بسيار مهم و كليدي كه امروزه در غالب مقاصد گردشگري مورد توجه انديشمندان و برنامه ريزان 
رار گرفته است توجه به ظرفيت پذيرش گردشگري در راستاي توسعه پايدار در اين مقاصد است كه بايستي ق

از ). 91، 1382 ،زاهدي(هاي محيطي، انساني و حتي توان مديريت گردشگري مقصد باشدمتناسب با ويژگي
در اين شهر هدف اين رو در اين نوشتار نيز جهت برداشتن گامي در راستاي توسعه گردشگري پايدار 

محاسبه ظرفيت پذيرش گردشگري، سنجش پايداري توسعه گردشگري و ارتقاء توان ظرفيت پذيرش 
  .باشدگردشگري از بعد جامعه مهمان يا گردشگران در اين مقصد مي

مطالعه موردي در مقاله حاضر گردشگري شهر اصفهان مي باشد كه مركزيت گردشگري استان در مقياس 
اصفهان از شهرهاي مهم گردشگري و به عنوان سرمايه اي ارزشمند و منحصـر  . منطقه اي دارد استاني، ملي و

به فرد از قدمت تاريخي، وجود آثار فرهنگي و مذهبي گرانبها در قلمرو ملي و جهاني و داراي شرايط ممتـاز  
به عنوان پايتخت  و از مراكز عمده گردشگري كشور ايران و جهان شناخته شده است به طوري كه از اصفهان

همچنين الزم به ذكر است كه شهر اصـفهان عـالوه بـر نقـش     . فرهنگي خاورميانه و جهان اسالم ياد مي كنند
. ممتاز در عرصه گردشگري داراي نقش هاي بسيار مهم صنعتي و كشاورزي در سـطح اسـتاني و ملـي اسـت    

قطب اصلي گردشگري و يك شـهر  مشخصه هاي گردشگري شهر اصفهان باعث شده كه از آن به عنوان يك 
  .چند كاركردي ياد كرد

  
  پيشينه تحقيق

گردشگري شهري داراي ماهيت دوگانه است به اين معنا كه از يك سـو شـهر بـه معنـاي اصـلي تـرين مبـدا        
شـهرهاي  . نظر قـرار گيـرد   گردشگران به شمار مي آيد و دوم اين كه مي توان به عنوان مقصد گردشگري مد

  ).12، 1386رهنمايي، (سيار عظيم و متنوع در بخش محصوالت گردشگري مي باشندبزرگ يك ظرفيت ب
در حقيقت الگوي بازديد گردشگران از جاذبه هاي شهري تابع متغيرهاي گوناگوني مي باشد، كه البته اين 

  .متغيرها با توجه به نقش و وسعت شهرهاي گردشگري، الگوهاي متفاوتي منتهي مي شود
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تي در اين راستا مطالعـا . ردشگري شهري در چند دهه اخير افزايش وسيعي داشته استادبيات آكادميك گ
نيز در زمينه الگوي سنجش كيفيت گردشگران صورت پذيرفته اسـت كـه بـر اسـاس متغيرهـا و روش هـاي       

مطالعات در اين زمينه براي تبيين ظرفيت و سنجش كيفيت گردشگران و الگوي مصـرفي  . متفاوت بوده است
  .بر روي شهرهاي بزرگ و چند كاركردي به صورت محدود صورت پذيرفته استآن ها 

او . رفتار فضايي گردشگران را در جزيره چانل را مورد بررسي قرار داده اسـت ) 1981(كوپر  در اين زمينه
موقعيـت و پايگـاه   )2( چرخه زنـدگي؛ )1(تفاوت هايي را در الگوي فضايي گردشگران را بر اساس دو متغير 

اعي، اقتصادي مطالعه كرد و دريافت كه گردشگران با درآمد پايين فقط به بازديد از جاذبـه هـاي اصـلي    اجتم
گردشگري شهر تمايل دارند، در حالي كه گردشگران با درآمد باال از جاذبه هايي كه كمتر مورد بازديـد قـرار   

  .گرفته است، بازديد مي كنند
به كار، كوپر انجام گرفته است ولي بيشتر اين تحقيقـات در   تحقيقات زياد ديگري نيز از لحاظ روش شبيه

زمينه شهرهاي گردشگري كوچك صورت پذيرفته است و بيشتر روش هاي آنان از متدولوژي و ارزيابي هاي 
  .تصميم گيري بر اساس نظرات گردشگران صورت نپذيرفته است

  
  روش تحقيق

كه به صورت انفرادي از شهر اصفهان بازديد نموده انـد  داده هاي الزم براي اين تحقيق از گردشگران داخلي 
) 1(هـا از دو روش   پرسـش نامـه  . صـورت گرفتـه اسـت    پرسش نامهجمع آوري شده است كه با استفاده از 

هنگامي كه گردشگران از جاذبـه هـا   ) 2(هنگامي كه گردشگران قصد خروج از هتل و عزيمت را داشته اند و 
. پـر شـده اسـت    87تا اواخر شهريور  1387ها بين فروردين  پرسش نامه. شته استمي نموده اند، پر گديدن 

 500بـه طـور كلـي از    . نفر انتخاب گرديد 500براي نمونه گيري از گردشگران انفرادي حجم نمونه به اندازه 
به دليل ناقص بودن و يا اين كـه توسـط گردشـگراني كـه بـه       پرسش نامه 100جمع آوري شده  پرسش نامه

به طور كلي به دليل اين كه گردشـگري بـين المللـي در    . ، حذف گرديدرت گروهي مسافرت كرده بودندصو
ايران هنوز از يك ساختار و نظم كلي پيروي نمي كند ما بررسي خود را فقـط بـر روي گردشـگران انفـرادي     

دشگري  توجه بـه يـك   در توسعه گر. داخل كشور ايران، كه از شهر اصفهان بازديد كرده اند، متمركز نموديم
را به دنبال داشته باشد و پايگاه قابل اطمينـان تـري بـراي توسـعه      بازار داخلي قوي مي تواند ريسك كمتري

  .تدريجي گردشگري باشد
بر اساس اهداف پژوهش روش پيمايش، مصاحبه و مشاهده براي دستيابي به اطالعات مورد نظر انتخاب 

كار بردن سه روش در كنار ه كند، لذا ب هاي ديگررا تكميل مي ، روشكه هر روش تحقيق جا گرديدند، از آن
  . يكديگر به محقق كمك مي نمايد تا به اهداف پژوهش نزديك تر گردد
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در روش پيمايش بسته و باز بودند و در سواالت بسته شامل سواالت اسمي، ترتيبـي   پرسش نامهسواالت 

 جـدول (نگرش و نقطه نظرات نمونه آماري پرداختـه اسـت  سواالت ترتيبي با طيف ليكرت به سنجش . بودند
1.(  

  
  مشخصات توصيفي پاسخگويان .1جدول 

  درصد  تعداد  طبقه بندي ها  متغير

  مدت اقامت
 روز3تا1
  روز 7 تا 4
  روز و بيشتر 8

102  
175  
123  

5/25  
75/43  
75/30  

  هدف از بازديد

 فراغتي و تفريح
  بازديد از دوستان و خويشاوندان

  تجاري-بازرگاني كاري و
  ساير اهداف

226  
80  
76  
18  

5/56  
20  
19  

5/4  

  جنسيت
 مرد
  زن

260  
140  

65 
35  

  تحصيالت
 ابتدايي

  دبيرستان
  دانشگاهي

71  
164  
165  

75/17  
41  

25/41  

  تعداد بازديد
 اولين بار
  دومين بار

  سه بار و بيشتر

118  
125  
157  

5/29  
25/31  
25/39  

  محل اقامت

 هتل
  نسل آپارتمان

  پذيرمهمان 
  مسافرخانه

  خانه دوستان و آشنايان

139  
64  
100  
76  
21  

75/34  
16  
25  
19  
25/5  

  منبع اطالعات سفر

 بروشور
  كتاب راهنما

  اينترنت
  مركز اطالع رساني

  دوستان

100  
92  
82  
46  
80  

25 
23  

5/20  
5/11  

20  
  1387نويسندگان : منبع
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  بحث و يافته ها
  )جامعه ميهمان(از نگاه گردشگران سنجش كيفيت تجربه گردشگري شهر اصفهان 

روند ورود گردشگران به شهر اصفهان با اندكي نوسان هر ساله رو به فزوني بوده است و برآورد شده ساالنه 
بازديدكننده از شهر اصفهان بازديد مي كنند، بنا به اطالعات شهرداري شهر اصفهان و  بيش از دو ميليون

و فصل  شگران عمدتاً در اواخر فصل زمستان و دو ماهه اول فصل بهار،پايگاه ميراث فرهنگي شهر  اين گرد
جهت سنجش كيفيت تجربه گردشگري از ديدگاه گردشگران شهر . شوندزمستان به شهر اصفهان وارد مي

اصفهان نيز با توجه به اهداف، سواالت تحقيق انجام گرفت، مدل مفهومي اين بخش از مطالعات طراحي 
تا در راستاي اين مدل كيفيت تجربه گردشگري شهر اصفهان از منظر گردشگران مورد  ،)1 نمودار(گرديد

مدل سازي ظرفيت پذيرش با مشخص كردن وضعيت توسعه گردشگري به تصميم گيري  .سنجش قرار گيرد
ها و برنامه ريزي هاي مرتبط و ارتقاء درك و آگاهي محققان حوزه هاي مقصد كمك مي كند، هدف اين 

مي ) گردشگران(طالعه، مدل سازي و تعيين ظرفيت پذيرش حوزه اصفهان با تاكيد بر جامع ميهمان بخش از م
حوزه مورد مطالعه به آستانه و حد اشباع خود  رشيپذيافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه ظرفيت . باشد

لكرد مديريت جامعه گردشگران نسبت به خدمات، تسهيالت، نحوه برخورد جامعه ميزبان و عم. رسيده است
  ها از حد متوسط پايين تر است شهري حوزه گردشگري نگرش منفي داشته و سطح رضايت آن

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل مفهومي تحقيق .1 نمودار
  
  
  

عملكرد حوزه گردشگري شهراصفهان از منظر 
 گردشگران

كيفيت خدمات و كيفيت محيطي
 تسهيالت گردشگري

 ها زيرساختكيفيت 

مهمان نوازي و نحوه عوامل قانوني و مديريتي
 برخورد جامعه ميزبان

 هاي مقصدتوان جاذبه

 كيفيت تجربه گردشگري
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  مدل ظرفيت پذيرش .2نمودار 
  

سنجش ظرفيت پذيرش گردشگري 
 شهر اصفهان از بعد تقاضا

سنجش كيفيت گردشگري و ظرفيت 
 گردشگري شهري اصفهان

شاخص هاي گردشگري 
اجتماعي اقتصادي، (پايدار

 )و محيطي

رويكردهاي مطرح در
زمينه ظرفيت پذيرش 

 )محور، چرخه عمرمقصد(

 

  گردشگري شهري
 انواع •

 جاذبه ها و فعاليت ها •
 توسعه پايدار •

 گردشگران
ــيف   • ــناخت و توصـــ شـــ

 گردشگران

متغيـــر هـــاي مربـــوط بـــه  •
 گردشگران

مربـــوط بـــه متغيـــر هـــاي  •
 سفرگردشگران

 جامعه گردشگران

 به گردشگريسنجش كيفيت تجر

تهيه و تكميل 
 پرسشنامه

مصاحبه
 عمقيهاي

رضايت گردشگران از 
خدمات، تسهيالت، امكانات 

اقامتي و پذيرايي و نحوه 
 ...برخورد جامعه ميزبان و
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  )گردشگري(گردشگري اصفهان با تاكيد بر جامعه ميهمان 
ف اين مطالعه سنجش كيفيت تجربه گردشگري در شهر اصفهان به عنوان يكي از رويكردهاي مطرح در هد

روند تحقيق در راستاي بررسي وضعيت گردشگري شهر اصفهان از . زمينه ظرفيت پذيرش گردشگري است
  .باشدنگاه گردشگران مي

هاي محيطي، اجتماعي،  جاري سواالتي در رابطه با نگرش گردشگران نسبت به شاخص پرسش نامه
سن، جنس، شغل و (هاي اجتماعي، جعيتي گردشگران خدمات، گردشگري زير ساخت ها، ويژگي

  . 2نمودار بود) تحصيالت
  

  هاي عمومي مرتبط با گردشگرانتحليل يافته
ل دهندگان را زنان تشكيدرصد از پاسخ 35دهندگان مرد و درصد از پاسخ 65ها، پرسش نامههاي طبق يافته

. اند درصد مجرد و مابقي جزء ساير اعالم نموده 6/25درصد از گردشگران خود را متأهل،  1/35. دهندمي
  .بندي گرديد كه در جدول زير ذكر گرديده است سنين گردشگران در چند دسته تقسيم

ل، سا 35تا  25درصد بين سنين  5/16باشند و  سال مي 25درصد از گردشگران داراي سنيني زير  8/27
سال سن  55درصد بيش از  5/17سال و  55تا  45درصد نيز بين  3/11سال و  45تا  35بين سنين  8/26

  . سال است 38ميانگين سنين گردشگران . اند داشته
رده ابتدايي، دبيرستان، دانشگاهي و باالتر مورد بررسي قرار  3وضعيت تحصيلي گردشگران در قالب 

درصد  75/17داده هاي اين بخش نشان مي دهد كه . ائه شده استار 1 جدولگرفت كه نتايج آن در 
درصد داراي تحصيالت  25/41درصد تحصيالت دبيرستاني و  41پاسخگويان داراي تحصيالت ابتدايي،

  .دانشگاهي مي باشند
هاي بندي گرديد و گردشگران به گزينهدرآمد گردشگران نيز مانند جامعه ميزبان به چند دسته تقسيم

اند از وضعيت اقتصادي نسبتا متوسطي اكثر گردشگراني كه وارد شهر اصفهان شده. ه پاسخ دادندمربوط
آن در جدول  كه نتايج. باشدبرخوردار بوده و ميانگين درآمد اين گردشگران به نسبت جامعه ميزبان باالتر نمي

  .زير ذكر گرديده است
  

  دهندگانبندي درآمد پاسخدسته .1جدول
  درصد د گردشگرانميزان درآم

  9/22 هزار تومان300كمتر از
  4/35 هزار تومان500–300
  6/39 هزار تومان700–500
  1/2 هزار تومان900تا700

  100 جمع
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  هاي مرتبط با سفر و گردشگري تحليل يافته

غالب گردشگران هاي ميداني بر اساس برداشت. براي اين تحقيق گردشگران داخلي مورد پيمايش قرار گرفتند
 8درصد واستان مركزي و فارس با  12درصد، استان قم با  14درصد، درصد، يزد با  19از استان تهران با 

  .اندرصد به شهر اصفهان وارد شدهد
  مقاصد عمده گردشگر فرست به شهر اصفهان در جامعه نمونه .2جدول

  درصد معتبر شهر مبدا گردشگران
  8/19 تهران
  6/14 يزد
  5/12 قم

 3/8 فارس
 1/2 خراسان رضوي

  3/8  مركزي
 2/6 آذربايجان شرقي

 3/7 كرمانشاه
 20 ساير نقاط
 100 جمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقاصد عمده گردشگر فرست به شهر اصفهان .1 شكل
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اند غالباً تاكنون بيش از يك بار از اين مقصد ديدن كرده. شوندگردشگراني كه به مقصد اصفهان وارد مي
فصل رونق بازديد . انددرصد از گردشگران بيش از يك بار از اين مقصد ديدن كرده 70اي كه بيش از به گونه

نيز تاييدكننده اطالعات موجود بوده يعني فصل بهار و  پرسش نامههاي از شهر اصفهان در تحليل يافته
كه اين امر با حوزه نفوذ . باشددرصد مي 41از تابستان، و بيشترين ايام بازديد نيز روزهاي پايان هفته با بيش 

دهد كه بيشتر و نشان مي. شهر اصفهان كه در باال مورد بررسي قرار گرفت نيز در هماهنگي كامل قرار دارد
گردشگران وارد شده به اين شهر از استان اصفهان، تهران و حوزه نفوذ اطراف آن بوده كه غالباً ايام تعطيل 

  . گذرانندشهر اصفهان مي پايان هفته را در
توان نتيجه گرفت كه مي پرسش نامههاي پس در ارتباط با نوع و تركيب سفر گردشگران در تحليل يافته

اند و فصل بار از اين مقصد ديدن كردهشوند غالباً تا كنون بيش از يكگردشگراني كه به شهر اصفهان وارد مي
اكثر گردشگران وارده به شهر اصفهان از استان يزد و . باشدبستان ميبازديد اكثر اين گردشگران فصل بهار و تا

شوند و تركيب سفر اين گردشگران نيز تهران بوده و بيشتر در روزهاي پايان هفته به اين مقصد وارد مي
  .باشدخانوادگي مي

روز در  7ا ت 4درصد  43دهد كه در مجموع گردشگران ساعات بازديد گردشگران از شهر اصفهان نشان مي
روز بيشتر در شهر اصفهان اقامت  8درصد  31روز و  3تا  1درصد  25شهر اصفهان اقامت داشته و در حدود 

  .داشته اند
هاي فرهنگي ترين داليل بازديد گردشگران از شهر اصفهان فراغتي و تفريح كه شامل بازديد از جاذبه مهم

در صد از بازديد  20. باشددرصد مي27اصفهان با  هاي طبيعي شهر درصد و جاذبه 29ـ تاريخي شهر با 
درصد با هدف تجاري و كاري به اصفهان سفر  19كنندگان با هدف بازديد از دوستان و خويشاوندان و 

اند و درصد از گردشگران با وسايل نقليه شخصي از شهر اصفهان بازديد نموده 8/69در حدود  .نموده اند
  . اندبه شهر اصفهان وارد شدهمابقي با وسايل نقليه عمومي 

ترين عوامل جهت اقامت گردشگران در شهر اصفهان نيز مورد تحليل قرار گرفته و گردشگران بيشتر مهم
در ارتباط با بازديد مجدد گردشگران از . اندبر روي محل اقامت و قيمت مناسب مكان اقامت تاكيد داشته

ران معتقد بوده كه دوباره از اين مقصد گردشگري بازديد درصد از گردشگ 7/89شهر اصفهان نيز در حدود 
  .خواهند نمود
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  قصد سفردوباره .3جدول 

  
  
  
  
  
  
  

  
  هاي اثرگذار بر كيفيت تجربه گردشگريبررسي شاخص

نتايج . اي از سواالت طراحي گرديدجهت سنجش كيفيت تجربه گردشگران از سفر به شهر اصفهان مجموعه
به شهر اصفهان راضي هستند و با ميانگيني  دهد كه گردشگران در حالت كلي از سفرها نشان مياين تحليل

هاي ترين دليل سفر به شهر اصفهان را جهت بازديد از جاذبهاند و مهمبر اين موضوع تاكيد نموده 3/3بيش از 
دهي در مجموع گردشگران از وضعيت امنيت شهر، نحوه خدمات. اندتاريخي ـ فرهنگي و طبيعي دانسته

گردشگران در اين سفر وضعيت تسهيالت و خدمات، . اندرضايت داشته مسئولين و فضاي اجتماعي شهر
امكانات شهر براي توسعه گردشگري، كيفيت واحدهاي پذيرايي، كيفيت عملكرد مديريت شهري، وضعيت 

پرسش نتايج تحليل اين . اند محيطي شهر را مناسب ندانسته و تاييد نكردهبهداشت و محيط و مسائل زيست
جدول  دهد كه ميان تصور گردشگران از شهر اصفهان و وضعيت واقعي آن انطباق وجود دارديها نشان منامه

4 .  
در ارتباط با فضاي اجتماعي شهر اصفهان نيز گردشگران معتقد بوده كه تعارضاتي با اهالي شهر اصفهان 

در كل . توان به اين موارد اشاره كرد در خصوص نحوه برخورد جامعه ميزبان با گردشگران مي. اندنداشته
ها تحليل يافته). 23/2نگين ميا(برخورد فيزيكي خاصي ميان گردشگران و جامعه ميزبان وجود نداشته است 

دهد كه مردم شهر اصفهان در ارتباط با پذيرش گردشگران، و مشاركت فعال در جذب گردشگران نشان مي
با اين وجود به . اند ها بر اين موارد تاكيد داشتهپرسش نامهاند و گردشگران نيز در رغبت بااليي نشان نداده

  .5 جدول اندداشتهدم شهر اصفهان رضايت رصورت كلي گردشگران از وضعيت فرهنگي م

 درصد چه عاملي سبب اقامت شبانه شما خواهد شد؟
 6/14  محل مناسب اقامت

 1/27 قيمت مناسب محل اقامت
 8/19  امكانات پذيرايي

 5/11  زيرساخت مناسب
 7/16  امكانات تفريحي

  درصد  داريد؟ د ديداردوباره راقص
  7/86  بلي
  3/10  خير
  100  جمع
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  سنجش كيفيت تجربه گردشگران .4جدول

  ها پرسش

كم
ار 
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  3/3  100  1/27 7/17  8/20  1/27 3/7 به اين شهر راضي هستيددر حالت كلي آيا از سفر 
هاي طبيعي وترين دليل سفر به شهر اصفهان وجود جاذبهمهم

  تاريخي فرهنگي اين شهر است
0  6/12  2/24  3/26  8/36  100  87/3  

وضعيت مناسب تسهيالت و خدمات اقامتي و پذيرايي شهر در
  جذب شما به شهر موثر بوده است

2/7  1/38  8/26  4/12  5/15  100  9/2  

  03/3  100  8/19 6/15  9/21  3/33 4/9 آيا شما از نحوه خدمات دهي مسئولين رضايت داريد
وضعيت امكانات و خدمات شهر براي گردشگران و توسعه

  گردشگري مناسب است
5/12  51  8/20  2/6  4/9  100  48/2  

  8/2  100  2/8 4/14  34  1/36 2/7 آيا كيفيت واحدهاي پذيرايي اين شهر مناسب است
  06/3  100  4/14 6/18  33  8/26 2/7 وضعيت امنيت گردشگران در اين شهر چگونه است

كيفيت عملكرد مديريت شهري اين شهر در راستاي تقاضا و
  نيازهاي گردشگران چگونه است

4/9  2/31  3/32  5/13  5/13  100  9/2  

لي شما ازاگر براي اولين بار به اينجا سفر ميكنيد ميان تصور ك
  اين شهر و وضعيت و شرايط موجود چقدر انطباق وجود دارد

2/7  32  6/21  6/20  6/18  100  1/3  

به نظر شما فضاي اجتماعي شهر براي گذراندن اوقات فراغت
  چگونه است؟

2/6  9/29  1/35  5/15  4/13  100  3  

  97/2  100  7/16 7/17  1/37  24 6/14 مايليد در صورت توان در اين شهر ويال داشته باشيد
  89/2  100  1/2 9/22  7/41  2/29 2/4 زندگي و فرهنگ مردم شهر چقدر براي شما جاذبه داشت

  87/2  100  3/9 5/16  9/30  2/39 1/4 به نظر شما وضعيت بهداشت و پاكيزگي در شهر چگونه است
  97/2  100  3/9 6/20  8/26  1/35 2/8 تا چه حد از وضعيت زيست محيطي شهر راضي هستيد

  بررسي نظرات گردشگران در ارتباط با نحوه برخورد جامعه ميزبان .5 جدول

  

كم
ار 

بسي
  

سط  كم
متو

  

ياد
ز

ياد  
ر ز

سيا
ب

  

مع
ج

گين  
ميان

  

  23/2  100  0  0  0  7/23  3/76  با گردشگران) درگيري ( برخورد فيزيكي 
  26/2  100  0  3/8  2/30  6/40  8/20  عدم پذيرش گردشگران و غريبه دانستن آنان
  77/2  100  2/7  9/28  4/47  4/12  1/4  بي تفاوت بودن در ارتباط با ورود گردشگران

  53/2  100  1/3  4/12  32  2/40  4/12  پذيرش و استقبال از گردشگران
  53/1  100  0  1/4  2/6  7/24  9/64  مشاركت فعال در جذب گردشگران

  57/3  100  2/29  25  9/22  8/19  1/3  هر راضي هستيدتا چه حد از وضعيت فرهنگي ساكنان ش
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  بررسي جايگاه گردشگري شهر اصفهان در روند چرخه عمر مقصد 

يكي از ابعاد بسيار مهم در بررسي . شناسي و ادبيات موضوع نيز ذكر گرديدگونه كه در فصل روشهمان
به مقصد مورد نظر بوده كه  ظرفيت پذيرش گردشگري، سنجش كيفيت تجربه گردشگري، گردشگران از سفر

  . 3نمودار اين نگاه مبتني بر رويكرد چرخه عمر مقاصد گردشگري است
ارائه شود چرخه ي حيات مقصد ها و سايتهاي گردشگري را به پنج  1986مدلي كه توسط باتلر در سال 

اي بيشتر دار اشاره دارد كه گردشگرانبه زماني . مرحله ي اول مرحله ي كشف است. مرحله تقسم مي كند
در اين مرحله تعداد گردشگران . ويژگيها و تمايالت ماجراجويانه مي باشند و سعي در كشف مقصد دارند

در واقع در اين مرحله توسعه اي رخ نداده . بسيار كم بوده و تاثيرات بسيار كمي بر روي مقصد مي گذارند
ي مناسب تسهيالت و خدمات رفاهي و گردشگري  براي گردشگران در نظر گرفته ساخت هااست و زير 
در اين حالت زماني كه ديداركننده گان به مبدا حركتي خود باز مي گردند افراد بيشتري را به . نشده است

منظور ديدن از مقصد ترغيب مي كنند كه باعث مي شود تعداد گردشگران ورودي به مقصد باال رفته و 
در اين شرايط افراد محلي تسهيالت و خدماتي مشخص را . ي گردشگري تا حدود زيادي باال بگيردها ليتفعا

شان را به منظور اقامت كوتاه مدت ديداركنندگان تا به ديدار كنند گان ارائه مي دهند و الگوي اجتماعي
ر مشخص در مقصد به در اين حالت مي توان گفت كه يك فصل گردشگري به طو. حدودي انطباق مي دهند

  . )Involvement(ي حيات خود يعني مشاركت قرار دارد در مرحله ي دوم چرخه وجود مي آيد و مقصد عمالً
كه اين مرحله با استفاده از ظهور بازارهاي مشخص و  .)Development(سومين مرحله توسعه مي باشد

مشاركت و كنترل محلي و تبليغات  تعريف شده ، افزايش در كنترل و سرمايه گذاري خارجي، كاهش در
در اين مرحله بخش عمده . )Consolidation(مرحله ي بعد مرحله ي تحكيم است. سنگين شناخته مي شود

تسهيالت و كسب و كار هاي عمده ي ارائه . اي از اقتصاد مقصد وابسته و متكي به گردشگري مي باشد
در اين مرحله با استفاده . محل هاي اقامتي مي باشددهنده ي خدمات گردشگري در اين مرحله به طور ويژه 

هاي دورتر به مقصد جذب مي شوند و  ي بازاريابي و تبليغات ديداركنند گان بيشتر از مسافتفعاليت هااز 
در اين مرحله بحث ظرفيت پذيرش گردشگري مطرح مي شود و مقصد . فصل گردشگري طوالنيتر مي شود
عداد ديداركنند گان به اوج مي رسد، در اين شرايط مقصد وارد مرحله ي به ظرفيت پذيرش خود رسيده و ت

اقتصادي، محيطي، (در اين مرحله است كه تاثيرات منفي گردشگري). Stagnation(پنجم يعني بلوغ مي شود
در اين شرايط ضروري است كه تالشهاي قابل توجهي به منظور حفظ . ظهور مي كند) فرهنگي-و اجتماعي

. ها تنزل يابد انجام گيرد از منابع طبيعي و فرهنگي كه ممكن است تخريب شده و يا كيفيت آن سطوح ديدار
بنابراين راهبرد هاي توسعه بايد در جهت حفظ و نگه داري و ارتقاء اين منابع باشد و با استفاده از 

ه ممكن است از در اين مرحل. راهبرداهاي بازاريابي سعي در كاهش تعداد ديداركنند گان داشته باشيم
  . جذابيت مقصد كاسته شود و بايد سعي در جابه جايي تقاضا از لحاظ مكاني و زماني داشته باشيم
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در اين نقطه مقصد ها . )Decline(ي آخر از چرخه ي حيات مقصد گردشگري تنزل مي باشد مرحله
د ديدار كرده اند به مقصد باز تقاضاي خود را تا حدود زيادي از دست داده و بيشتر ديداركنند گان كه از مقص

انتخاب  2جوامعي را كه به اين مرحله رسيده اند . نخواهند گشت و تمايلي به ديدار مجدد از مقصد ندارند
كه گردشگري را كنار گذاشته و به صنعت ديگري رو آورند و يا با استفاده از خالقيت، نو آوري  يا اين: دارند

ازار جديد داشته و امكانات يا منابع طبيعي و فرهنگي را كه تا حدودي و مديريت اثر بخش اقدام به جذب ب
  .در نتيجه ي اقدامات گذشته غير قابل بهره برداري شده اند تجديد و باز سازي كنند

  

  
  منحني عمر مقاصد گردشگري .3نمودار

  
كه اين مقصد دهد نشان مي ها مبتني بر موقعيت مقصد گردشگري اصفهاننتيجه بررسي و تحليل يافته

كه جهت روشن ساختن اين . يك سير ناموزون و ناقص را در چرخه عمر گردشگري خود سير نموده است
ها پرسش نامههاي در اين راستا ابتدا نگاهي به نتايج يافته. شودموضوع به بررسي و تحليل آن پرداخته مي

  . شودانداخته مي
اصفهان، در ابتدا جامعه گردشگران مورد بررسي قرار به منظور بررسي كيفيت تجربه گردشگري در شهر 

. ها استخراج گرديدپرسش نامههاي گرفته شد و سپس شناسنامه سفر اين گردشگران بر مبناي تحليل يافته
طور كلي از نقاط داد كه حوزه نفوذ جذبي گردشگري شهر اصفهان ملي بوده و بهها نشان مينتايج اين يافته

با اين وجود غالب گردشگران اين شهر از استان يزد و تهران از اين . نمايندن شهر سفر ميمختلف كشور به اي
   مقصد بازديد نموده و اكثر گردشگران ورودي به اين شهر تاكنون بيش از يك بار از اين مقصد بازديد 

  .اند نموده
ترين د كه مهمدههاي مورد بررسي جهت سنجش كيفيت تجربه گردشگري نشان مينتايج تحليل شاخص

هاي هاي تاريخي ـ فرهنگي و همچنين جاذبهعامل جذب گردشگران به مقصد شهر اصفهان وجود جاذبه
طور كلي از سفر به اين مقصد رضايت داشته كه اين رضايت به دليل طبيعي اين شهر است و گردشگران به

به . سهيالت اقامتي و پذيرايي مقصدهاي گردشگري اين شهر بوده نه به دليل وجود امكانات و توجود جاذبه
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طور كلي گردشگران از نحوه برخورد جامعه ميزبان، تسهيالت اقامتي و پذيرايي شهر، عملكرد مديريت 

  . اندشهري و محيط زيست شهر رضايت چنداني نداشته
ين ها و مفهوم چرخه عمر مقاصد گردشگري و تطابق وضعيت شهر اصفهان با ابا توجه به تحليل يافته

. توان دريافت كه روند سير مقصد گردشگري شهر اصفهان تا اندازه اي ناموزون و ناقص استبهتر مي شكل
و همچنين امكانات و تسهيالت اقامتي و پذيرايي در  ساخت هاچرا كه وضعيت شهر اصفهان در ارتباط با زير

مقصد به محصول گردشگري  مرحله سوم چرخه يعني مرحله توسعه محصول قراردارد و اين مستلزم تبديل
هاي ظرفيت پذيرش خود حجم گردشگران ورودي در مرحله بلوغ قرار دارد و شهر به آستانه. است طي گردد

نزديك شده است و تاثيرات منفي گردشگري در اين مقصد در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و محيطي در 
  . حال ظهور است

 

 )جامعه ميزبان( ي ـ ادراكي شهر اصفهانسنجش ظرفيت پذيرش اقتصادي و اجتماع

هاي جهت سنجش وضعيت ظرفيت پذيرش گردشگري اصفهان از نگاه جامعه ميزبان نياز به انجام پيمايش
 100جهت دستيابي به اين مهم تعداد . باشدمي پرسش نامههاي عمقي و تكميل ميداني شامل انجام مصاحبه

از فعاالن اقتصادي محدوده گردشگري و مركزي شهر اصفهان  مهپرسش نا 100از ساكنين شهر،  پرسش نامه
  . 4نمودار مي گرددكه نتايج آن در ذيل ذكر  ،دشتكميل 

  

  بررسي تاثيرات اجتماعي ـ ادراكي گردشگري در شهر اصفهان از نگاه جامعه ميزبان
آثار مثبت و منفي  جهت بررسي تاثيرات گردشگري بر وضعيت جامعه ميزبان، تاثيرات اجتماعي در دو دسته

بندي شده است كه در ذيل به بررسي تاثيرات درك شده از سوي جامعه ميزبان در ابعاد مثبت و منفي دسته
  . )6جدول ( شودپرداخته مي

   هاي اجتماعي ـ فرهنگي از نگاه جامعه ميزبان نشان نتيجه بررسي آثار مثبت گردشگري بر شاخص
دهندگان در هر اجتماعي ـ فرهنگي مورد تاييد جامعه ميزبان نبوده و پاسخدهد كه هيچ يك از آثار مثبت مي

نكته قابل ذكر تفاوت نگاه اهالي . انداين آثار را بيش از متوسط ارزيابي ننموده 3سه گروه با ميانگيني كمتر از 
و اهالي اصفهان كمتر باشد كه به طور كلي اين آثار مثبت بيشتر مورد تاييد مسئولين بوده با نگاه مسئولين مي

هاي اجتماعي شامل ارتقاء سطح آثار مثبت گردشگري بر شاخص. انداين آثار را مورد تاييد قرار داده
ها، افزايش سطح آگاهي و دانش مردم، زنده نگهداشتن هويت استانداردهاي زندگي، بهبود وضعيت دسترسي

باشد كه در مجموع د امكانات تفريحي بهتر ميمحلي، شكل گيري تجربه ارزشمند مالقات با ديگران و ايجا
  .مورد تاييد جامعه ميزبان قرار نگرفتند
به طور كلي مورد تاييد جامعه ميزبان قرار گرفته است و اهالي اصفهان  از ديگر سوء آثار منفي گردشگري

غالب آثار منفي . معتقد هستند كه گردشگري باعث ايجاد آثار منفي در حوزه گردشگري اصفهان شده است
اجتماعي ـ فرهنگي گردشگري از قبيل افزايش ازدحام و شلوغي، ايجاد مشكالت اجتماعي ـ فرهنگي، 



  
  1389، بهار 71هاي جغرافياي انساني، شماره   پژوهش                                                                                    82
 

مورد تاييد جامعه ميزبان  3، با ميانگيني بيش از ساخت هاگي، افزايش تقاضا براي خدمات و زيرتغييرات فرهن
  .)7جدول(اندگرفته 2و ساير موارد ميانگيني بيش از . است

  
  

  هاي اجتماعي ـ فرهنگي از نگاه جامعه ميزبانسنجش آثار مثبت گردشگري بر شاخص .6 لجدو
هاي اجتماعي ـ سنجش آثار مثبت گردشگري بر شاخص

 فرهنگي از نگاه جامعه ميزبان

كم
ار 

بسي
 

كم
 

سط
متو

 

ياد
 ز

ياد
ر ز

سيا
 ب

مع
 ج

گين
ميان

 

 ارتقاء سطح استاندارد زندگي

9/14 ساكنين محلي  7/28  5/41  9/14  0 100 

82/2  
فعالين 
 اقتصادي

0 1/28  9/50  1/21  0 100 

6/5 0 مسئولين  3/33  3/33  8/27  100 

ها، خيابان و خدمات عموميبهبود وضعيت دسترسي  

9/17 ساكنين محلي  5/49  9/17  7/14  0 100 

51/2  
فعالين 
 اقتصادي

0 9/43  1/56  0 0 100 

6/5 مسئولين  7/16  2/22  8/27  8/27  100 

 ايجاد و توسعه امكانات تفريحي بهتر براي جامعه محلي

5/10 ساكنين محلي  7/54  7/34  0 0 100 

31/2  
فعالين 
 اقتصادي

14 9/50  1/35  0 0 100 

6/5 مسئولين  7/16  50 2/22  6/5  100 

 افزايش سطح آگاهي و دانش مردم

5/10 ساكنين محلي  4/48  7/33  4/7  0 100 

15/2  
فعالين 
 اقتصادي

6/31  9/57  5/10  0 0 100 

5/22 مسئولين  1/47  5/24  9/5  0 100 

 زنده نگهداشتن فرهنگ محلي و حفظ هويت فرهنگي حوزه

5/10 ساكنين محلي  20 5/30  4/28  5/10  100 

97/2  
فعالين 

صادياقت  
5/3  8/36  6/45  14 0 100 

8/27 0 مسئولين  3/33  2/22  7/16  100 

گيري تجربه ارزشمند مالقات با ديگرانشكل  

9/17 ساكنين محلي  3/26  40 8/15  0 100 

94/2  
فعالين 
 اقتصادي

0 3/5  4/40  1/42  3/12  100 

5/23 0 مسئولين  7/64  9/5  9/5  100 
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  هاي اجتماعي ـ فرهنگي از نگاه جامعه ميزبانسنجش آثار منفي گردشگري بر شاخص .7 لجدو
اجتماعي ـ فرهنگي هايسنجش آثار منفي گردشگري بر شاخص  

كم از نگاه جامعه ميزبان
ار 

بسي
 

كم
 

سط
متو

 

ياد
 ز

ار 
بسي ياد
 ز

مع
 ج

گين
ميان

 

 افزايش ازدحام و شلوغي
9/17 0 ساكنين محلي  2/44  5/30  4/7  100 

02/3 7/10 فعالين اقتصادي   7/35  6/44  9/8  0 100 

2/22 0 مسئولين  3/33  3/33  1/11  100 

 افزايش جرم و جنايت
محلي ساكنين  6/11  3/25  3/46  5/9  4/7  100 

59/2 3/12 فعالين اقتصادي   6/45  8/29  3/12  0 100 

2/22 مسئولين  4/44  2/22  6/5  6/5  100 

 كاهش كيفيت زندگي جوامع محلي
4/7 ساكنين محلي  7/33  2/44  7/14  0 100 

74/2 3/26 14 فعالين اقتصادي   6/38  1/21  0 100 

2/22 0 مسئولين  3/33  8/27  7/16  100 

 ايجاد ناراحتي و عدم ارامش براي جامعه محلي به خاطر گردشگران
3/38 0 ساكنين محلي  8/46  9/14  0 100 

63/2 1/21 فعالين اقتصادي   1/42  1/28  8/8  0 100 

3/33 مسئولين  8/27  2//22  7/16  0 100 

 كاهش دسترسي به امكانات و خدمات تفريحي براي جامعه ميزبان
نين محليساك  4/7  7/33  8/36  1/22  0 100 

99/2 3/19 7 فعالين اقتصادي   3/19  4/40  14 100 

6/5 مسئولين  7/16  9/38  8/27  1/11  100 

هاي تفريحياستفاده بيش از حد گردشگران از منابع و جاذبه  

4/7 ساكنين محلي  5/29  4/47  8/15  0 100 

05/3 3/12 7 فعالين اقتصادي   8/15  1/35  8/29  100 

8/11 مسئولين  3/35  3/35  8/11  9/5  100 

 كاهش انسجام و همبپيوندي خانواده ها
7/54 0 ساكنين محلي  5/29  8/15  0 100 

57/2 1/42 14 فعالين اقتصادي   1/28  8/15  0 100 

1/11 مسئولين  3/33  3/33  7/16  6/5  100 

ساخت هاافزايش تقاضا براي خدمات و زير  

1/22 0 ساكنين محلي  2/44  5/30  2/4  100 

35/3 5/17 0 فعالين اقتصادي   6/24  8/36  1/21  100 

2/22 0 مسئولين  8/27  8/27  2/22  100 

 تغييرات فرهنگي نامطلوب در رفتار ساكنين در تقليد از گردشگران
3/25 0 ساكنين محلي  9/37  8/36  0 100 

3/3 8/15 7 فعالين اقتصادي   3/19  8/29  1/28  100 

ولينمسئ  0 2/22  8/27  3/33  7/16  100 

 ايجاد مشكالت فرهنگي براي مردم محلي
2/23 0 ساكنين محلي  40 4/28  4/8  100 

12/3 8/8 فعالين اقتصادي   3/26  3/33  6/31  0 100 

5/23 0 مسئولين  4/29  4/29  6/17  100 

  

  ه جامعه ميزباني گردشگري بر وضعيت محيط كالبدي ـ فيزيكي شهر از نگافعاليت هاتاثيرات 
در ادامه مبحث اين تحقيق نگرش مردم نسبت به مسائل محيطي حوزه اصفهان مورد بررسي قرار گرفت، آيا 
در اين زمينه حساسيت و آگاهي وجود دارد؟ در حوزه گردشگري شهر اصفهان ظرفيت پذيرش گردشگري 

توسعه گردشگري باعث تخريب و به  در رابطه محيطي كامال ناپايدار و متضاد بوده است به طوري كه رشد و
دهد كه نشان مي پرسش نامههاي حاصل از يافته. پارچگي محيطي شده است هم خوردن نظم و يك
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اي بر ابعاد محيطي اصفهان نداشته است و به طور كلي در رابطه گونه تاثير مطلوب و سازندهگردشگري هيچ
اطالعات حاصل . برددر شرايط ناپايدار به سر مي با محيط به عنوان يك عامل مخرب ظرفيت پذيرش حوزه

دهد كه جامعه ميزبان تمامي تاثيرات نامطلوب گردشگري بر محيط زيست را نشان مي پرسش نامهاز تحليل 
فشار بر امكانات خدماتي و زيرساختي شهر، ايجاد سر و صدا و آلودگي، كاهش . دهدميمورد تاييد قرار 

رويه، استفاده شديد از  ها و پسماندهاي گردشگري، ساخت و سازهاي بيزبالهكيفيت محيط زيست، افزايش 
يا نزديك به  3منابع تفريحي و فرهنگي شهر همگي از نگاه جامعه ميزبان مورد تاييد بوده و ميانگيني بيش از 

تفريحي  ها و فضاهاي اهالي اصفهان معتقدند كه گردشگران امكان دسترسي آنان را به جاذبه. گرفته است 3
خواهند كه بايستي تالش بسيار زيادي  و با ميانگين بسيار بااليي از مسئولين شهر مي. اند دادهشهر كاهش 

نكته جالب توجه تاييد اهالي شهر بر موضوع روند ناپايدار . براي حفاظت از محيط زيست شهر انجام دهند
هاي  با روند موجود گردشگري براي نسلمحيطي گردشگري در شهر است كه معتقد بوده محيط طبيعي شهر 

دهد جامعه مورد مطالعه نسبت به مسايل محيطي خود  هاي تحقيق نشان مييافته. آتي محفوظ نخواهد ماند
  .8 جدول اند گذاري منفي گردشگري را بر ابعاد محيطي را مورد تاييدكرده حساس بوده و اثر
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  ر اصفهان از نگاه جامعه ميزبانمحيطي شه هايشاخصسنجش آثار گردشگري بر  .8جدول

از  هاي محيطي شهر اصفهانسنجش آثار گردشگري بر شاخص
كم نگاه جامعه ميزبان

ار 
بسي

 

سط كم
متو

 

ياد
ز

ار  
بسي ياد
ز

مع 
ج

 

 

در نتيجه توسعه گردشگري امكانات بهتر 
 و بيشتري براي شهر ايجاد شده است

7/33 0 ساكنين محلي  40 3/26  0 100 

87/2 1/35 14 صاديفعالين اقت   3/33  5/17  0 100 

6/5 مسئولين  7/16  2/22  2/22  3/33  100 

گردشگري باعث بهبود وضع خيابانها، 
... معابر، خدمات عمومي، فضاي سبز و

 شده است

6/32 0 ساكنين محلي  2/44  2/23  0 100 

93/2 8/29 14 فعالين اقتصادي   6/31  8/8  6/15  100 

6/5 مسئولين  2/22  2/22  2/22  8/27  100 

فضاها و منابع تفريحي شهر به شدت 
 مورد استفاده گردشگران قرار گرفته است

5/10 0 ساكنين محلي  4/28  2/43  9/17  100 

64/3 5/10 0 فعالين اقتصادي   3/33  6/38  5/17  100 

1/11 مسئولين  1/11  2/22  8/27  8/27  100 

گردشگري باعث فشار بر امكانات 
هاي شهر شده  ساخت خدماتي و زير

 است

4/7 0 ساكنين محلي  6/51  5/30  5/10  100 

39/3 8/15 0 فعالين اقتصادي   1/42  1/28  14 100 

9/38 0 مسئولين  8/27  7/16  7/16  100 

ساخت و سازهاي بي رويه مرتبط با 
) ويالها و باغ مسكوني ها(گردشگري 

 كيفيت زندگي اهالي را كاهش داده است

7/14 0 ساكنين محلي  8/55  1/21  4/8  100 

26/3 8/8 فعالين اقتصادي   8/8  3/33  8/29  3/19  100 

2/22 مسئولين  7/16  2/22  2/22  7/16  100 

گردشگري باعث ايجاد سر و صدا و 
 آلودگي در شهر شده است

6/12 0 ساكنين محلي  20 8/35  6/31  100 

74/3 8/8 0 فعالين اقتصادي   8/22  1/49  3/19  100 

1/11 مسئولين  8/27  8/27  2/22  1/11  100 

گردشگري كيفيت محيط زيست شهر را 
 پايين آورده است

3/25 0 ساكنين محلي  9/38  7/14  1/21  100 

37/3 8/15 0 فعالين اقتصادي   6/24  3/33  3/26  100 

1/47 0 مسئولين  2/41  8/11  0 100 

گردشگري باعث تخريب و تجاوز به 
 ه استحريم منابع طبيعي در شهر شد

2/4 ساكنين محلي  8/15  3/25  8/35  9/18  100 

51/3 5/3 فعالين اقتصادي   8/8  6/31  3/33  8/22  100 

6/5 مسئولين  7/16  9/38  2/22  7/16  100 
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نگرش جامعه ميزبان نسبت به 
 گردشگري و گردشگران

حمايت يا عدم حمايت از گردشگري 
 و گردشگران

كاهش يا افزايش ظرفيت 
 پذيرش

تاثيرات گردشگري بر اقتصاد 
 اصفهانشهر 

تاثيرات اجتماعي ـ فرهنگي 
 گردشگري 

ات فيزيكي ـ كالبدي تاثير
 گردشگري بر محيط شهر

نگرش جامعه نسبت به روند 
 توسعه گردشگري

اثرات مثبت درك شده از سوي جامعه 
 ميزبان

 روند توسعه گردشگري در مقصد

اثرات منفي درك شده از سوي 
 جامعه ميزبان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل مفهومي سنجش ظرفيت پذيرش شهر اصفهان از نگاه جامعه ميزبان .۴نمودار

  
  بندي و نتيجه گيريجمع

اين شهر به دليل نقش چنـد كـاركردي و بـه ويـژه     . لب گردشگري ملي در ايران محسوب مي شوداصفهان ق
گردشگري آن كه ساليانه هزاران نفر از آن بازديد مي كنند براي مطالعـات گردشـگري مـورد بسـيار مطلـوبي      

پـذيرش   ها نشان مي دهد و با توجه بـه مـدل مفهـومي پـژوهش، ابتـداء ظرفيـت      تجزيه و تحليل يافته .است
   گردشگري شهربا توجه به ابعاد اجتماعي و اقتصادي تـاثيرات گردشـگري، سـعي گرديـد كـه بـا اسـتفاده از        

 . به تجزيه و تحليل اين تاثيرات پرداخته شود نامه پرسش

مبتني بر (كيفيت تجربه گردشگري شهر اصفهان از نگاه گردشگران يا به عبارتي با رويكرد تقاضا محور 
نتيجه كلي اين بخش . از گردشگران سنجيده شد پرسش نامهنيز از طريق تهيه و تكميل ) عمر تئوري چرخه

دهد كه مقصد گردشگري شهر اصفهان به علت هجوم گردشگران به اين مقصد در يك از مطالعات نشان مي
قصد ي گردشگري اين مساخت هاهرچند كه تسهيالت و زير. چرخه نسبتا ناقص به مرحله بلوغ رسيده است

اي قرار گرفته است كه به تدريج آثار مخرب محيطي و اين مقصد در مرحله. هنوز در مرحله توسعه قرار دارد
توان ذكر نمود كه تاثيرات منفي و در مجموع مي. شوداجتماعي ـ اقتصادي آن از سوي گردشگران درك مي

اييد جامعه ميزبان، گردشگران بوده نامطلوب گردشگري در ابعاد مختلف محيطي، اجتماعي و اقتصادي مورد ت
و مدل تحقيق نيز تاييد نموده كه حجم گردشگران ورودي به شهر اصفهان بيش از ظرفيت پذيرش اين شهر 

دليل حجم ورودي گردشگران بيش از ظرفيت ه گونه نتيجه گرفت كه ب توان اين در مجموع مي. باشد مي
نيز تاثيرات نامطلوب و منفي گردشگري را در ابعاد  پذيرش كالبدي اين مقصد گردشگري، جامعه ميزبان
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از ديگر سو كيفيت تجربه گردشگري نيز در . اند مختلف اقتصادي، اجتماعي، محيطي كالبدي احساس نموده

هاي با اهميت در اين شهر باعث جذب گردشگران به اين شهر اصفهان رو به كاهش است و تنها وجود جاذبه
امكانات و تسهيالت مناسب گردشگري نتوانسته است نقش مناسبي در اين مقصد گردشگري شده است و 

  . ميان ايفاء نمايد
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