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 تحلیلی بر عوامل تحقق گردشگری پایدار در شهرهای مناطق کوهستانی

 (شهر خوانسارمطالعه:  )مورد
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    30/5/1400پذیرش نهایی:      31/4/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده

 به که مزایایی موازات به گردشگری زیرا است تیغ لبه روی بر حرکت مانند به منطقه یا شهر یک در گردشگری رونق

 یک گردشگری وضعیت توانمی زمانی تنها بنابراین باشد. داشته دنبال به نیز را منفی هاییپیامد تواندمی دارد، همراه

 نسازد. وارد آسیبی میزبان جامعه و منطقه پایداری به گردشگران، رضایت جلب موازات هب که نمود ارزیابی موفق را شهر

 کمک به را کوهستانی مناطق شهرهای در پایدار گردشگری تحقق عوامل دارد سعی حاضر پژوهش رو،همین از

 اسنادی مطالعات بر مبتنی و تحلیلی توصیفی پژوهش روش دهد. قرار شناسایی مورد گردشگران نظر تحلیل و استخراج

 تدوین برای آنها از و شده گردآوری خارجی و داخلی معتبر منابع از موضوع متغیرهای است. میدانی پیمایش و

 1400 فروردین در خوانسار شهر به کننده مراجعه گردشگران هدف، جامعه است. شده گرفته بهره پرسشنامه سواالت

 برابر 5 که است شده انتخاب نفر 170 نمونه حجم است، بوده عدد 34 که سشپر مورد متغیرهای تعداد به توجه با هستند.

 سواالت، پایایی و روایی بررسی از پس لذا است(. مناسب عاملی تحلیل مدل برای نسبت این )که متغیرهاست تعداد

 قرار تحلیل مورد فیاکتشا عاملی تحلیل مدل کمک به و شده وارد SPSS افزارنرم در هاپرسشنامه از مستخرج هایداده

 خدمات» شامل ترتیب به کوهستانی مناطق شهرهای در پایدار گردشگری عوامل دهدمی نشان هایافته اند.گرفته

 ،«طبیعی بومزیست» ،«اقتصادی» ،«میزبان جامعه فرهنگ» ،«تفریحی هایجذابیت» ،«اولیه هاینیازمندی» ،«شهری

 و «پایداری» عامل دو در ضعف بیشترین خوانسار شهر مورد در همچنین شند.بامی «پایداری» و «فرهنگی هایجذابیت»

 گردیده پیشنهاد هاضعف این به پاسخ برای راهبردهایی اساس، همین بر که کندمی خودنمایی «اولیه هاینیازمندی»
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 ه. مقدم1

اسد    شددن جهانی فرایند از ناپذیرجدایی بخشی گردشگری

و  سازیبه ساده ایفزاینده طور به هابه طوریکه امروزه دول 

)سانگ و  پردازندتسهیل رویه جذب گردشگر در مقاصد می

 اقتصدداد نامشددخص وضددعی  علیددر   (.2: 2017، 1همکدداران

 نبزرگتری از یکی به گردشگری گذشته، هایدهه جهانی در

جهدان تدددیل    سراسر در اقتصادی هایبخش ترینپُرشتاب و

المللی با ید  رشدد   تعداد گردشگران بین شده اس  چنانکه

میلیدون نفدر    528، بده  1950میلیون نفر در سال  25وقفه از بی

 سددال در میلیددون نفددر 1235 و در مجمددوب بدده 1995در سددال 

  ایدن صدنع  (. 41: 2018، 2)آلجری و همکداران  رسید 2016

 سال گذشته در اقتصادهای کمتر توسعه یافته، سدریعتر  20در 

 رشددد 3سددازمان همکدداری و توسددعه اقتصددادیکشددورهای  از

 صنع  گردشگری تعامل بین افزایش موجب اس  که کرده

 (؛387: 2018، 4نیل و وزنیاک)م  اس  شده بومی  مردم و

تجدار    تدرین زمینده  تا آنجا که گردشگری تددیل به اصدلی 

 ادی و امکان بقا بدرای بسدیاری از کشدورها شدده اسد      اقتص

  (.8: 2020، 5)استریمیکنی و همکاران

 در راستای اهمی  موضوب گردشگری پایددار، سدازمان  

المللددی بددین سددال رسددمی طدور  را بدده 2017 سددال متحددد ملدل 

نمود. هدف این اقدام،  اعالم توسعه، برای پایدار گردشگری

توجدده گردشددگری  بددلقا نقددش از عمددومی آگدداهی افددزایش

در واقع  (.1: 2021، 6گویتزر-ام) پایدار در توسعه جوامع بود

گردشدگری در جوامدع    توسدعه  در ذینفعدان  مهمترین ساکنان

هدا بدا گردشدگران بده طدور      شدوند زیدرا آن  محلی قلمداد می

کنندد و تجدارب فرامدوش نشددنی را بدرای      مستقی  تعامل می

                                                           
1 Song et al 
2 Algieri et al 
3 OECD 
4 Mac Neill and Wozniak 
5 Streimikiene et al 
6 M-Gutierrez 

 (.368: 2019، 7)لددی و جددان  دهندددگردشددگران ارا دده مددی  

ماحصددل ایددن نگددرش، مشددارک  جامعدده میزبددان در ارتقددا و  

های حوزه گردشگری زیس  محلی و فعالی حفاظ  محیط

  (.32: 2018، 8)امین اس 

شدود بطوریکده   گردشگری ابعداد وسدیعی را شدامل مدی    

شود کده  امروزه گردشگری به عنوان ی  صنع  شناخته می

المللدی(، جوامدع متندوب    های مختلف )محلی تا بیندر مقیاس

هددای مختلددف )تدداریخی،  )روسددتایی و روسددتایی( و حددوزه 

بسددط یافتدده اسدد . در ایددن میددان    یددره(تفریحددی، طدیعددی و 

هدای  گردشگری شهری به سدب در اختیار قدرار دادن محدیط  

های تفریحی و سایر تسهیال  رفاهی، چندعملکردی، جاذبه

ر گردشدگران  نسد  به سایر مقاصد گردشگری با توجه بیشدت 

 ای کده سددب شدده گردشدگری بده     مواجه شده اس . مسداله 

 بددرای اقتصددادی رشددد پایدددارتر راهدردهددای از یکددی عنددوان

  (.1: 2018، 9)کانس و همکاران شود تلقی شهرها

گردشگری شهری مفهومی پیچیده اسد  و تعریدف آن   

مطدر   بده بعدد،    1980از اواخدر دهده    گردشگریدر ادبیا  

بدا تعریدف کمیسدیون اروپدا، گردشدگری      مطدابق  شده اس . 

های گردشدگری و  گروهی از جاذبه»شهری عدار  اس  از 

های قرار گرفته در شهرها که برای بازدیدکنندگان از فعالی 

. سازمان گردشگری جهانی ملل «دیگر، ارا ه شده اس  نقاط

سفرهای انجدام شدده توسدط    »را گردشگری شهری  نیز متحد

تعریدف  « نواحی با تدراک  جمعیتدی بدا    مسافران به شهرها یا 

متفداو  تجداری،   کرده اس . گردشدگرانی کده بدا اهدداف     

به مناطق  ، ورزشی، فرهنگی و سرگرمیشرک  در کنفرانس

بدا  (. 361-363: 2017، 10السعد و آبانده ) کنندشهری سفر می

همه این اوصاف، توسدعه گردشدگری شدهری بددون پسدوند      

                                                           
7 Lee and Jan 
8 Amin 
9 Koens et al 
10 Al-saad and Ababneh 
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گردشددگری شددهری  محکددوم بدده شکسدد  اسدد .« پایددداری»

 باشدد،  سدودآور  اقتصادی نظر زمانی پایدار خواهد بود که از

بخشی به اقتصداد موجدب اخدالل در صدنایع مهد       ضمن تنوب

 محلدی  مدردم  بدرای  را درآمدد  و هدای معیشدتی  نشود، فرص 

 مدواد  و کدار  نیدروی  از اسد   ممکن که آنجا تا کند و فراه 

 حفظ را طدیعی ابعزیستی نیز منبهره بدرد. از نظر محیط محلی

 از نکندد و اسدتفاده   مختل را اکوسیست  دهد، افزایش حتی و

همچندین از   .کندد  تدرویج  را تجدیدپذیر و انرژی پاک منابع

 محلدی  دسدتی  صنایع و هاسن  فرهنگی بتواند-نظر اجتماعی

 جنسیتی، برابری کند، ایجاد هنر در را خالقی  کند، حفظ را

 تدرویج  را بومی مردم حقوق به احترام و جوانان برای فرص 

 نیدز مددنظر قدرار دهدد     را آیندده  نسدل  و در نهای  رفداه  کند

بدده عدددار  دیگددر،  (.33: 2021، 1سددامورینامسدداینز و سددی)

« زیرمجموعدده توسددعه پایدددار»گردشددگری پایدددار بدده عنددوان 

 زمان گردشگرهای باید بتواند نیازهای( 1: 2021، 2سارینن)

 حدال  درعدین  و کندد  آوردهبدر  را میزبدان  و جوامدع  حدال 

 را منابع و دهدمی گسترش و بسط آینده را برای هافرص 

 حفدظ  بدا  زمدان  هد   کده  دهد قرار مورد استفاده ایگونهبه

 و زیستی تنوب اکولوژیکی، فرهنگی، فرایندهای هایارزش

 و اجتماعی اقتصادی، نیازهای به پشتیدان حیا ، هایسیست 

زاده، رهدادی یدونکی و حسدن   فنیز پاسد  دهدد )   زیداشناختی

 ذینفعدان  همه آگاهانه این مه  مستلزم مشارک  (.33: 1400

 در و تأثیرا  بر مداوم نظارتی مستمر، در چارچوب فرایندی

 اسددد  اصدددالحی و پیشدددگیرانه اقدددداما  لدددزوم، صدددور 

اعتقاد بر ایدن اسد  کده توسدعه      (.199: 2021، 3)وینگوپا ن

اقتصدادی و اجتمداعی   گردشگری پایدار شهری آثدار مبدد    

های جدید شغلی، بهدود سطح زندگی همچون ایجاد فرص 

هدای رو بده افدول، بهددود بناهدا و      مردم محلی، احیای فعالی 

                                                           
1 C.Sainz and M.Samorin 
2 Saarinen 
3 Venugopalan 

  (،2: 2017، 4فرنانددز -فرناندز و پالو-)پالو های تاریخیباف 

رونق کسب و کارهای موجود، مراقد  و حفظ منابع طدیعدی  

همددراه  بدده (1: 2018اران، فرناندددز و همکدد-)پددالو و فرهنگددی

گردشدگری نیازمندد    دارد. اما نداید فراموش کرد کده توسدعه  

 و هدای مدرثر و اجدرای صدحیح آن نیازمندد همداهنگی      برنامه

گردشگری اسد . از همدین رو،    بازیگران بین صحیح ارتداط

ریددزی برنامدده گردشددگری، و سددفر جهددانی شددورای در طدر  

هدای  دولد ، جندده   هدای اولوید   بدین  بایدد  21 قرن سفرهای

 فرهنگددی پیامدددهای و محیطددیزیسدد  مسددا ل اقتصددادی،

 (.1: 2018 5)بایان و عددالوهاب،کنند  ایجاد اجتماعی تعادل

-های توسدعه گردشدگری، بهدره   امروزه بسیاری از طر 

هدای بدالقوه و پنهدان منداطق را در اولوید       مندی از ظرفید  

منداطق کوهسدتانی   اند. در این میان، های خود قرار دادهبرنامه

هایی چون دسترسی دشوار، ثرو  کد ،  ر   محدودی علی

از جملده    یرههای محدود، آب و هوای سخ  و زیرساخ 

شوند. نکته حدا ز  مناطق مستعد توسعه گردشگری قلمداد می

بددرای  ایوسددیله گردشددگری اهمیدد  آن اسدد  کدده توسددعه 

شود در در این مناطق کوهستانی می پایدار توسعه به دستیابی

شرایطی که سایر مندابع اقتصدادی  زم بدرای توسدعه در ایدن      

، 314: 2005، 6چیپنید   و نپدال کادد  ) نواحی، محددود اسد   

 منداطق  بدرای به عدارتی  (.4: 2014، 7سینگ بوری و همکارن

 موجددود، منددابع از اسدتفاده  از راهکارهددای یکددی کوهسدتانی، 

، 8)کیلوک و همکداران  اس  گردشگری هایفعالی  توسعه

همین مساله سدب گردید پژوهش حاضر واکداوی   (.4: 2017

گردشگری پایدار در شهر خوانسار )واقع در استان اصدفهان(  

را در دستور کار قرار دهد. این شهر که به سدب آب و هوای 

های اخیدر، بده   مناسب، با ا  سرسدز و طدیع  بکر، طی دهه

                                                           
4 Pulido-Fernandez & Pulido-Fernandez 
5 Bhuiyan & Abdul Vahab 
6 K.Nepal & Chipeniuk 
7 Singh Boori et al 
8 Ciolac et al 
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یکددی از مقاصددد گردشددگری بددرای مددردم شددهرهای بددزر  

ریزی راف خود تددیل شده اس ، اما به سدب فقدان برنامهاط

و عدم آمادگی شهر برای پذیرش گردشدگران بدا پیامددهای    

نامطلوبی مانند آلودگی منابع آب و محیط طدیعدی، تخریدب   

هدای  اندازهای طدیعی، افزایش مهاجر ، رکود فعالید  چش 

کشاورزی و تغییر کداربری اراضدی زراعدی و با دا  همدراه      

لذا پژوهش حاضر  (.2: 1397)حیدرزاده و حقی، اس  شده 

بده عندوان ید     « پایداری»تالش دارد با محوری  قرار دادن 

اصل در توسعه گردشگری شهری بده تحلیدل وضدعی  شدهر     

خوانسار بپردازد و در پایان، راهدردهایی مناسدب ارا ده دهدد.    

در ادامه به طور خالصه به برخی مطالعا  مرتدط با موضدوب  

 (. 1ش حاضر اشاره شده اس  )جدول پژوه

 ینه مطالعات مرتبط با پژوهش حاضرپیش .1جدول 

 خالصه نتایج محقق

، 1دپفت و همکاران
2012 

هدای  هدای اولیده از طریدق مصداحده    داده آوریاین مقاله توسعه گردشگری پایدار در جزیره کر  در تایلند را مورد توجه قرار داده اس . جمع
 قدرار  تحلیدل  و تجزیده  مدورد  تحلیدل محتدوا   از اسدتفاده  با هاته و عمیق با مقاما  محلی و ساکنان محلی حاصل شده اس  و دادهساختار یافنیمه

آفرینی ها و نقشهای گردشگری پایدار در جامعه به ارتداطا  بین فردی، مشارک  رسانهکند برای انتشار موثر ایدهمی اند. مقاله استد لگرفته
 لی جامعه میزبان نیاز اس .بازیگران اص

استورم و 
2015، 2کریستین  

دهدد نقداط عطدف    هدا نشدان مدی   در این مقاله، به تحلیل و تفسیر گردشگری در شهر آشویل )در کارولینای شمالی( پرداختده شدده اسد . یافتده    
هدای فرهنگدی،   های تفریحی، جاذبده گردشگری این شهر شامل برخورداری از مناظر و آب و هوای مطلوب، گردشگری حوزه سالم ، جاذبه

 منابع طدیعی بومی، مشارک  دول  و بخش خصوصی و حفظ هوی  محلی بوده اس .

تحریری و 
 2020، 3همکاران

کند. مطالعه با شناخ  و توصیف وضعی  گردشگری کوزوو آ از شده و در تحلیل می« توسعه پایدار»را از مسیر « گردشگری پایدار» این مقاله
 پرداخته اس . SWOTتجزیه و تحلیل وضعی  فعلی گردشگری کوزوو به کم  تحلیل  نهای  به

 2021 4ماسپول
های فرهنگی اجتماعی گردشگری در کشور اندونزی اس . مراقد  از فرهنگ محلی، تاکید بر ظرفی  فرهنگ هدف پژوهش، شناسایی چالش

 مورد تاکید قرار گرفته اس . المللی نمودن گردشگریمنحصر به فرد هر منطقه در راستای بین

، 5کاکلینا و همکاران
2021 

-ها شامل منابع طدیعی از جمله رودخانههای گردشگری منطقه اوکینسکی در روسیه مورد تحلیل قرار گرفته اس . پتانسیلدر این مقاله، پتانسیل

ها برای افدراد محلدی و   طالعه در پی بررسی اهمی  این پتانسیلها و مناظر کوهستانی و نیز میراث فرهنگی و قومی منطقه هستند. این مها، چشمه
  گردشگران اس .

بهزادی و همکاران، 
1397 

کارشناس حوزه گردشگری پرداخته اس . تعدداد   18نگری گردشگری پایدار استان یزد به کم  جامعه آماری متشکل از این مطالعه به آینده
« امنی »دهد که اند. نتایج نشان میم  مورد تحلیل قرار گرفتهافزار می زینش شده و سپس در نرممولفه از اسناد فرادس  و مدانی نظری گ 29
مشدارک  و تقوید    »و « تدورم »، «سدالی  خشد  »بسیار نزدی  به محور مخاطره قرار دارند و « محلی  و وضعی  اقتصادی جامعه  سطح توسعه»و 

 گذاری همراه هستند.ترین میزان تأثیربا بیش« نهاد های مردم سازمان

ده دهزاده سیالبی 
فرد، و احمدی
1398 

 ریدزی، برنامده  و مددیری   اقتصدادی،  فرهنگدی، -اجتمداعی  عامل اولیه در پنج حدوزه مختلدف   36 دلفی، و محیطی پویش تکنی  پژوهش با

عامدل پیشدران در    13دهدد از میدان   ن مدی م  مورد تحلیل قرار داده اس . نتدایج نشدا  افزار می عوامل طدیعی را در نرم و خدماتی-زیرساختی
 توسعه گردشگری استان مازندران، متغیرهای بخش زیرساختی و خدماتی بیشترین تاثیر و عوامل طدیعی کمترین تاثیرگذاری را خواهند داش .

محمدی و 
 1398همکاران، 

ها با رویکرد المو  شرقی قزوین پرداخته اس . تحلیلاین پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی زرآباد بخش 
هدای  زایدی، حماید   دهد عوامل پتانسیل روستا، مشارک  مردمی، توسدعه اشدتغال  معاد   ساختاری انجام پذیرفته اس  که در نهای  نشان می

 ند.دولتی، فرهنگی و اجتماعی بیشترین نقش را بر توسعه پایدار گردشگری روستای مورد مطالعه دار

سرائی و همکاران، 
1399 

پژوهش بر شناسایی عوامل اصلی و ترسی  آینده محتمل و مطلوب گردشگری پایدار شهر میدد معطوف اس . مطالعه با روش دلفی )متخصصان 
 14یج، از میدان  م  انجام پذیرفته اسد . بدر اسداس نتدا    افزار می ریزی شهری، گردشگری و کارشناسان اجرایی( در محیط نرمجغرافیا، برنامه
 ریزی در توسعه گردشگری شهر میدد نقش دارند.عامل پیشران حیاتی شامل جاذبه، تاری ، اقتصاد، مدیری  و برنامه 5عامل کلیدی، 

اکبری و علی
 1399همکاران، 

کارشدناس   15)جامعده آمداری   پرداخته اس . مطالعه از روش دلفدی   1410این مقاله به تدوین سناریوهای آینده گردشگری شهر کرمان در افق 
 و ثابد   درصدد  20 و مطلدوب  آیندده  در کرمدان  گردشدگری  هایوضعی  درصد 80 دهدمی علمی و اجرایی( بهره گرفته اس . نتایج نشان

 اس . استوار متوازن توسعه و محوریبرنامه پذیری،رقاب  شالودۀ بر سناریو مطلوبترین .اس  بحرانی

 1400مندع: نگارندگان، 

                                                           
1 Dabphet et al 
2 Strom and Kerstein 
3 Tahiri et al 
4 Maspul 
5 Kuklina et al 
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مدورد بررسدی    1هایی که در جددول  توجه به پژوهشبا 

اندد، در ایدن پدژوهش تدالش شدده اسد  نگداهی        قرار گرفته

تدر بده موضدوب گردشدگری     تر و در عین حدال، خدا   جامع

پایددار شدود. لدذا گدردآوری و اسدتفاده از طیدف وسدیعی از        

متغیر( برای تحلیل، موجدب شدده اسد  نگداهی      34متغیرها )

موضوب حاصل شدود. همچندین بررسدی     جانده بهجامع و همه

موضوب در ی  شهر از مناطق کوهستانی کشور با توجده بده   

شرایط خا  مبد  و منفی اینگونده شدهرها از دیگدر وجدوه     

هدای پیشدین اسد .    متمایز پژوهش حاضر نسد  بده پدژوهش  

عالوه بر این، استفاده از مدل تحلیل عاملی به سددب آنکده از   

کند نگاهی تحلیلی از پایین به یرویکردی استقرایی تدعی  م

هددای دهدد کده متفداو  بدا بسدیاری مددل      بدا  را بدسد  مدی   

بنددی متغیرهدا،   سدازی و دسدته  محور اس . خالصهکارشناس

های اعتدارسنجی دقیدق، عددم تدعید  از    گیری از آزمونبهره

ای کارشناسددی و ارا دده امتیدداز و وزن عوامددل  نظددرا  سددلیقه

یگدر مزایدای مددل تحلیدل عداملی      کنندده موضدوب، از د  تدیین

های آماری اس  که در ایدن پدژوهش   نسد  به بسیاری مدل

 به کار گرفته شده اس .

 . روش تحقیق2

پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته اس . 

مایه آن از مطالعدا   با توجه به ماهی  کاربردی پژوهش، بن

اسد . لدذا    های پیشین شکل گرفتهاسنادی و تحلیل پژوهش

در ادامه با استخراج متغیرهای گردشدگری شدهری پایددار از    

های پیشین، تحلیل وضعی  نمونده مدورد مطالعده بدر     پژوهش

هدای  مدنای این متغیرها انجام پذیرفته اس . بررسدی پدژوهش  

متغیدددر در ارزیدددابی وضدددعی   39دهدددد پیشدددین نشدددان مدددی

آنجدا  گردشگری پایدار شهری نقش دارند. با این وجدود، از  

که گردشگران )و نه کارشناسان( قصد قضاو  در خصو  

متغیدر بده دلیدل آنکده خدارج از تدوان        5متغیرها را دارند لدذا  

 34پاسخگویی مردم بوده اس ، حذف گردیده و پژوهش با 

متغیدر شناسدایی    34متغیر دندال شده اس . بر ایدن اسداس، از   

یی( تدا  5ای )طیدف لیکدر    گزینه 5سوال  34شده در قالب 

استفاده شده اس . روایی سوا   با دریاف  نظر کارشناسان 

نفر( کنترل گردیده و پایایی نیز با توجه به مقدار آزمون  15)

( مدورد  799/0پرسشنامه آزمایشدی )  25آلفای کرونداخ برای 

تایید قرار گرفته اس . جامعه آمداری پدژوهش، گردشدگران    

توجه به اینکه در این کننده به شهر خوانسار هستند. با مراجعه

پژوهش از مدل تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شده اس  

برابدر تعدداد متغیرهدای     4الدی   3لذا حج  نمونه حداقل بایدد  

پژوهش باشد. بندابراین بدا توجده بده تعدداد متغیرهدای مدورد        

نفر انتخاب شدده اسد     170متغیر(، حج  نمونه  34پرسش )

پرسشدنامه در   170لدذا تعدداد    برابر تعداد متغیرهاسد .  5که 

کننده به شهر خوانسدار در فدروردین   میان گردشگران مراجعه

-های حاصل از پرسشنامهتوزیع گردید. در ادامه، داده 1400

وارد شدده و بده کمد  مددل تحلیدل       SPSSافدزار  ها در نرم

هدای  عاملی اکتشافی مورد تحلیل قرار گرفته اس . خروجدی 

سدازی  بنددی و خالصده  بدر دسدته  مدل تحلیدل عداملی عدالوه    

دهدد  متغیرها، درصد واریانس )وزن( عوامل را نیز بدس  می

که از آنها در شناسایی و تدوین راهدردهدای دارای اولوید    

 استفاده شده اس .

همانطور که در بخش قدل اشاره شد، به منظور تحلیل 

ترین متغیرهای جامع موضوب، ضروری اس  در ابتدا اصلی

تون معتدر داخلی و خارجی استخراج شوند. لذا پژوهش از م

ادبیا  پژوهش، گردشگری شهری پایدار از  مطابق مداحث

شود باید از تلقی می« آن جه  که زیرمجموعه توسعه پایدار

فرهنگی و اقتصادی و د  محیطی، اجتماعیسه حوزه زیس 

مالی مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر، گردشگری 

ی  صنع  و خدم  شهری باید بتواند شهری به مبابه 

رضای  گردشگران و جامعه میزبان را در دسترسی به 

بایس  حوزه کالددی و تسهیال  فراه  نماید. بنابراین می
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(حقی و حیدر زاده).... تحلیلی بر عوامل تحقق گردشگری پایدار در شهرهای   

 

خدما  زیربنایی نیز در کنار سه حوزه پیشین مورد شناسایی 

و تحلیل قرار گیرد. با توجه به آنچه بیان شد، پس از بررسی 

موضوب، متغیرها از منابع معتدر داخلی و  ادبیا  و پیشینه

 (.2اند )جدول گانه شناسایی شده4های خارجی در حوزه

متغیدر در   10متغیر شناسایی شده  39، از 2مطابق جدول 

متغیر در مسا ل اجتماعی فرهنگی،  10محیطی، مسا ل زیس 

متغیددر در مسددا ل  13متغیددر در مسددا ل مددالی و اقتصددادی و  6

  زیربنددایی در تحقدق گردشددگری پایدددار  کالدددی و خدددما 

و  E10 ،F5 ،F6شهری نقش دارند که از میان آنها متغیرهای 

P13    به دلیل خارج بودن از توان گردشگران بده پاسدخگویی

بده دلیدل کلدی بدودن و بررسدی آن در       S10و همچنین متغیر 

قالددب سددایر متغیرهددای خ ردتددر، از فراینددد تدددوین سددوا     

 .اندشته شدهپرسشنامه کنار گذا

 . متغیرهای گردشگری پایدار شهری2جدول 

 منابع با بیشترین استناد متغیرها حوزه مورد تاکید

-مسائل زیست

 محیطی

E1 آلودگی هوا و صو ، : عدمE2 : ،فضای سدز و کیفی  پوشش گیاهیE3 : پاکیزگی

: E5عدم آلودگی آب، : E4آوری زباله، فاضالب و ضایعا ، محیط، وضعی  جمع

های گیاهی و جانوری بومی، گونه: E7اندازهای طدیعی، چش : E6میزان مصرف آب، 

E8 : ،اقلی  و آب و هواE9 : ،استفاده کارآمد از منابع انرژی در بخش گردشگریE10 :

 های طدیعیحفاظ  از کاربری اراضی حوزه

 1396شاطریان و همکاران، 

زاده، زاده و اسماعیلاسماعیل

، 1اران، بولی و همک1396

؛ 2019، 2تومایسین، 2017

، 3لوزانو علیا و همکاران

2019 

مسائل اجتماعی و 

 فرهنگی

S1:  ، امنیS2 : ،آگاهی جامعه از مزایای گردشگری و نحوه تعامل با گردشگرS3 :

عدم شلو ی و ازدحام بیش از : S4های پنهان فرهنگی، آداب و رسوم محلی و فرص 

مشارک  مردمی و : S6ن گردشگران و جامعه میزبان، میاها و تعارضا  تنش: S5حد، 

ارتقا کیفی  زندگی و : S8برخورد کارکنان و متولیان، : S7همکاری نهادهای محلی، 

رضایتمندی : S10توزیع زمانی و مکانی گردشگرپذیری، : S9رفاه جامعه میزبان، 

 گردشگران

 1395پوراحمد و همکاران، 

زاده، زاده و اسماعیلاسماعیل

، 4؛ نایدو و همکاران1396

؛ بویلی و همکاران، 2015

 ؛ 2018، 5؛ بالماکوند2017

؛ 2019لوزانو علیا و همکاران، 

2020هوس و همکاران،   

 مسائل مالی

F1: زایی بخش گردشگری، اشتغالF2 : ،عرضه محصو   محلیF3 : ها و هزینهقیم-

درآمدهای پایدار : F5درآمدهای بخش گردشگری و توزیع آن، : F4ها برای گردشگر، 

 و مشارک  بخش خصوصی گذاریسرمایه: F6گردشگری برای مدیری  شهری، 

؛ 1396دلشاد و همکاران، 

؛ هوس و 2018بالماکوند، 

 2020همکاران، 

مسائل کالبدی و 

 خدمات زیربنایی

P1:  ،ترافی  سواره و دسترسی به پارکینگP2 : امکانا ، تسهیال  رفاهی و

های نوین فناوری: P4های خدماتی و امدادی، ظرفی  زیرساخ : P3 ها،استراحتگاه

کیفی  حمل و نقل و : P5دهی تلفن همراه، خودپردازها، ارتداطی، اینترن ، آنتن

های گردشگری، آثار تاریخی و حفاظ  آنها، وجود جاذبه: P6های ارتداطی، زیرساخ 

P7 :های بهداشتی، سرویسP8 : خدما  پذیرایی، کیفی  مراکز اقامتی وP9 :  کیفی

: P12ایمنی، : P11کیفی  تورهای گردشگری، : P10اطالعا  و تدلیغا  گردشگری، 

 قوانین و مقررا : P13های بلندمد  توسعه گردشگری، ها و برنامهطر 

 1395پوراحمد و همکاران، 

 1396شاطریان و همکاران، 

زاده، زاده و اسماعیلاسماعیل

ان، دلشاد و همکار، 1396

، 6؛ تانگای و همکاران1396

؛ 2019، تومایسین، 2013

، 2019لوزانو علیا و همکاران، 

 2020؛ هوس و همکاران، 

 1400نگارندگان، مندع: 

                                                           
1 Boley 
2 Tovmasyan 
3 Lozano-oyala 
4 Naidoo et al 
5 Balmukund 
6 Tanguay 
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 محدوده مورد مطالعه .1. 2

خوانسار شهری اس  کوهستانی که در شمال  رب استان 

دقیقه شمالی و  13درجه و  33اصفهان )عرض جغرافیایی 

دقیقه شرقی( قرار گرفته  19درجه و  50یایی طول جغراف

اس . اگرچه این شهر از قدم  و تاریخی کهن برخوردار 

-اس  و شرایط اقلیمی مساعدی نیز دارد، لیکن محدودی 

های جغرافیایی و توپوگرافی مانع از رشد فیزیکی این شهر 

شده اس . همین امر سدب شده خوانسار چه به لحاظ 

وسع ، در شمار شهرهای کوچ  جمعیتی و چه از نظر 

کشور قرار گیرد )جمعی  ساکن شهرستان خوانسار مطابق 

هزار نفر بوده اس (. این  33حدود  1395سرشماری سال 

شهر به واسطه حاکمی  شرایط کوهستانی و تح  تاثیر 

عامل ارتفاب، از جمله نواحی سردسیر و ییالقی استان 

 (.8: 1397 )حیدرزاده و حقی، شوداصفهان محسوب می

به دلیل استقرار ا لب محال  شدهر خوانسدار در جدوار    

های رود برای مزارب و با دا   برداری از آبرودخانه و بهره

در دو طرف ساحل رود، شکل کالددی شهر طولی و کشیده 

-و در امتداد رودخانه اس . ارتداط بین محال  از طریدق راه 

ودجوش های پر پیچ و خمی اس  که به صور  طدیعی و خ

الیه به وجود آمده اس . محل هسته اولیه شهر منطدق بر منتهی

جنددوبی محدددوده کنددونی شددهر اسدد  کدده پددراکنش فضددایی  

بسیاری از آثدار و ابنیده ثدد  شدده میدراث فرهنگدی از قدیدل        

مسجد جامع، مسجد ر یسان، خانه ابهری و ... نیدز مربدوط بده    

هدای  ین کدوه استقرار خوانسار در بد  باشد.هسته اولیه شهر می

بلند، منابع آبی مناسدی برای کشاورزی در اطراف ایدن شدهر   

فراه  ساخته و با دا  سرسددز و پدر محصدول در ایدن شدهر       

ایجاد کرده اس . دامداری و پرورش زندور نیز در این منطقه 

های مر وب رونق دارد و عسل خوانسار در شمار انواب عسل

شدهر خوانسدار    و مشهور کشور اس . در ایام خاصی از سدال 

پددذیرای گردشددگران متعددددی از شددهرهای دور و نزدیدد    

اس . یکی از این ایام مربوط به دهه اول محرم اس  کده بده   

سدب مراس  خا  عزاداری در این شهر، مورد استقدال مردم 

هدای اخیدر بده    گیدرد. خوانسدار در سدال   سایر شهرها قرار مدی 

رای اهالی عنوان ی  شهر ییالقی و مرکز عمده گردشگری ب

شهرهای تهران، اصفهان و سایر سکنه قددیمی شدهر شدناخته    

موقعی  شهر خوانسار را نمدایش   1 (. شکل8شود )همان: می

 دهد.می

 

 
 1400مندع: نگارندگان، . موقعیت محدوده مورد مطالعه 1شکل 
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 های تحقیق . یافته3

 SPSSافزار ها در نرمها، دادهپس از گردآوری پرسشنامه

این  ارد شده و ماتریس اولیه اطالعا  تهیه شده اس .و

ستون )هر ستون به ازای  34ردیف و  200ماتریس شامل 

ی  متغیر( اس . پیش از دریاف  نتایج تحلیل عاملی، 

ها انجام ضروری اس  چند آزمون برای اعتدارسنجی داده

-های اولیه، مناسب بودن داده، آزمون3پذیرد. مطابق جدول 

 کند.تحلیل عاملی را تایید می ها برای

 هااعتبارسنجی داده هایمقادیر آزمون .3جدول
 آزمون مقدار بدست آمده بازه قابل قبول

 آلفای کرونباخ 793/0 >7/0
 گیری کایزر مییرآزمون کفایت نمونه 806/0 >7/0

 کای اسکوئر 650/922 -
 درجه آزادی 311 - آزمون کروی  بارتل 

 سطح معناداری 000/0 <05/0

 1400مندع: نگارندگان، 

در ادامه ماتریس مقدماتی که نشان دهنده واریانس 

هرعامل اس ، استخراج شده اس . این ماتریس تعداد و 

سازی متغیرها را وزن عوامل نهایی حاصل از خالصه

کننده متغیرهای تدیین 4کند. مطابق با جدول مشخص می

شوند. مقدار ویژه همه یعامل خالصه م 8موضوب در قالب 

اس  که بیانگر اعتدار عوامل  1این عوامل بیشتر از 

استخراجی اس . با توجه به اینکه مجموب واریانس تجمعی 

توان گف  در حدود اس ، می 05/69گانه برابر با 8عوامل 

درصد از رضای  گردشگران در شهر خوانسار توسط  69

پس از  ل قدولی اس .شود که آماره قابعامل تدیین می 8این 

یافته تعیین تعداد عوامل، به کم  ماتریس عاملی دوران

گانه با کدامی  از 34شود هر ی  از متغیرهای مشخص می

عوامل دارای بیشترن ارتداط اس . مشخص شدن جایگاه 

کند گذاری عوامل تسهیل میمتغیرها، شرایط را برای نام

 (. 5)جدول 

حسب با ترین رگانه ب 34، متغیرهای 5مطابق جدول 

-میزان بار عاملی کسب شده در عوامل مختلف جای گرفته

توان بر مدنای متغیرهایشان اند. بر همین اساس، عوامل را می

گذاری باید گذاری نمود.  زم به ذکر اس  در این نامنام

سعی گردد نام عوامل، تفسیر و معرفی صحیحی از متغیرهای 

مرحله به صور  زیر انجام گرفته درون خود ارا ه دهد. این 

 اس :

از کل واریانس را  %82/10 این عامل عامل اول:

پاکیزگی محیط، « دهد. این عامل با متغیرهایتوضیح می

فضای » ، «آوری زباله، فاضالب و ضایعا وضعی  جمع

های نوین ارتداطی، فناوری» ، «سدز و کیفی  پوشش گیاهی

توزیع زمانی »، «خودپردازها دهی تلفن همراه،اینترن ، آنتن

کیفی  حمل و نقل و »، «و مکانی گردشگرپذیری

ترافی  سواره و دسترسی به »و « های ارتداطیزیرساخ 

این توان میلذا باشد. بیشترین ارتداط را دارا می« پارکینگ

گذاری تفسیر و نام «خدما  شهری»تح  عنوان عامل را 

 کرد.

کل واریانس را  زا% 39/10این عامل  عامل دوم:

امکانا ، تسهیال  رفاهی و »دهد و با متغیرهای توضیح می

، «کیفی  مراکز اقامتی و خدما  پذیرایی»، «هااستراحتگاه

های ظرفی  زیرساخ »، «امنی »، «های بهداشتیسرویس»

باشد. بیشترین رابطه را دارا می« ایمنی»و « خدماتی و امدادی

 گذاری کرد.نام« های اولیهدینیازمن»توان این عامل را می
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 های شهر دیجیتال در مدیریت کروناکارامدی متغیرعوامل  شدهمجموع واریانس تبیین .4جدول
 مجموع ضرایب عاملی چرخش داده شده

 عوامل
 مقدار ویژه درصد از واریانس درصد از واریانس تجمعی

82/10 82/10 141/2 1 
20/21 39/10 056/2 2 
30/30 10/9 802/1 3 
00/39 70/8 722/1 4 
26/47 26/8 635/1 5 
88/54 62/7 508/1 6 
36/62 48/7 481/1 7 
05/69 68/6 323/1 8 

 1400مندع: نگارندگان، 

 ن یافته و بارهای عاملی متغیر هاماتریس عاملی دورا .5جدول 
میانگین 

 رضایتمندی
 بارهای عاملی متغیرها

 متغیرها
8 7 6 5 4 3 2 1 

71/3        634/0 E3 

32/4        751/0 E2 
76/3        770/0 P4 
91/2        469/0 S9 
66/2        503/0 P5 
54/3        674/0 P1 
74/2       691/0  P2 
43/2       762/0  P8 
54/2       658/0  P7 
65/4       451/0  S1 
06/3       490/0  P3 
17/3       452/0  P11 
16/4      567/0   E8 
43/4      453/0   E6 
03/4      439/0   F3 
64/3      540/0   S4 
97/3      619/0   F2 
77/3     621/0    S7 
21/4     504/0    S5 
93/3     481/0    S6 
88/3     507/0    S2 
63/3    622/0     P10 
08/3    496/0     P9 
21/3    525/0     F1 
54/3    462/0     S8 
67/2    469/0     F4 

42/3   438/0      E7 

63/3   462/0      E4 
29/4   671/0      E1 

66/3  629/0       P6 

49/3  670/0       S3 

37/2 527/0        E9 

42/2 586/0        P12 

72/3 431/0        E5 

 1400نگارندگان، مندع: 
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سه  این عامل در تدیین و توضیح  عامل سوم:

اقلی  و آب »متغیرهای  با عامل این. باشدمی %10/9واریانس 

ها برای ها و هزینهقیم »، «اندازهای طدیعیچش »، «و هوا

عرضه »و « عدم شلو ی و ازدحام بیش از حد»، «گردشگر

باشد. این عامل بیشترین ارتداط را دارا می« محصو   محلی

 گذاری نمود.نام «های تفریحیجذابی »توان را می

برخورد » این عامل با متغیرهای عامل چهارم:

ها و تعارضا  میان گردشگران و تنش»، «کارکنان و متولیان

مشارک  مردمی و همکاری نهادهای »، «جامعه میزبان

آگاهی جامعه از مزایای گردشگری و نحوه تعامل »و « محلی

از کل واریانس % 70/8ارتداط معناداری دارد و « ا گردشگرب

فرهنگ جامعه »وان تدهد. این عامل را میرا توضیح می

 گذاری کرد.نام« میزبان

 توضیح را واریانس % از26/8 این عامل عامل پنجم:

، «کیفی  تورهای گردشگری»متغیرهای  با و دهدمی

زایی غالاشت»، «کیفی  اطالعا  و تدلیغا  گردشگری»

ارتقا کیفی  زندگی و رفاه جامعه »، «بخش گردشگری

ارتداط « درآمدهای بخش گردشگری و توزیع آن»و « میزبان

توان این عامل را می نیباشد؛ بنابراتنگاتنگی را دارا می

 گذاری نمود.نام« اقتصادی»

-% از واریانس را تدیین می62/7این عامل  عامل ششم:

عدم »، «های گیاهی و جانوری بومینهگو»کند و با متغیرهای 

ارتداط دارد و « عدم آلودگی هوا و صو »و « آلودگی آب

 گذاری نمود.نام« بوم طدیعیزیس »توان آن را لذا می

% از واریانس را تدیین 48/7این عامل  عامل هفتم:

های گردشگری، آثار وجود جاذبه»کند و با متغیرهای می

-آداب و رسوم محلی و فرص »و « تاریخی و حفاظ  آنها

در ارتداط اس  و به عنوان عامل « های پنهان فرهنگی

 قابل تعریف اس .« های فرهنگیجذابی »

-% از واریانس را تدیین می68/6این عال   عامل هشتم:

استفاده کارآمد از منابع انرژی در بخش »کند و با متغیرهای 

ه های بلندمد  توسعها و برنامهطر »، «گردشگری

ارتداط اس  و لذا  در« میزان مصرف آب»و « گردشگری

 گذاری نمود.نام« پایداری»توان آن را می

گانه از طریق ضرب 8در ادامه میزان رضای  از عوامل 

در « میانگین رضایتمندی از متغیر زیرمجموعه عامل»مقادیر 

بار عاملی متغیر نسد  به مجموب بارهای متغیرهای آن »

ده اس . همچنین به منظور شناسایی استخراج ش« عامل

میزان اختالف تا »عوامل نیازمند ارتقا، حاصل ضرب 

« واریانس هر عامل»در « رضای  متوسط برای هر عامل

 6محاسده شده اس . این مقادیر که در ردیف آخر جدول 

دهند در وضع موجود، هر عامل تا چه اند نشان میثد  شده

خوانسار تاثیر مبد  یا منفی میزان در گردشگری پایدار شهر 

 دارند.

 میزان رضایت از عوامل .6جدول 

 8عامل  7عامل  6عامل  5عامل  4عامل  3عامل  2عامل  1عامل  عوامل
 77/2 57/3 85/3 25/3 94/3 03/4 98/2 57/3 میزان رضای 

 -23/0 57/0 85/0 25/0 94/0 03/1 -02/0 57/0 اختالف رضایتمندی از حد متوسط
 -54/1 26/4 48/6 07/2 18/8 37/9 -21/0 17/6 ر عامل در گردشگری پایدار شهرتاثی

 1400مندع: نگارندگان، 

شود رضای  از مشاهده می 6همانگونه که در جدول 

کمتر از متوسط « های اولیهنیازمندی»و « پایداری»دو عامل 

اس  و به عدار  دیگر، گردشگران نسد  به این دو عامل 

اند. همچنین پس از احتساب واریانس شتهنارضایتی دا

و « پایداری»عوامل، این مساله مشهود شده اس  که عوامل 

هایی که دارند بر تحقق به سدب ضعف« های اولیهنیازمندی»
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اند و در گردشگری پایدار شهر خوانسار تاثیر منفی گذارده

« فرهنگ جامعه میزبان»و « های تفریحیجذابی »مقابل عامل 

اند. این یافته در قالب نمودار ین تاثیر مبد  را ایفا نمودهبیشتر

(. در این 2امتیاز عوامل، نیز ترسی  شده اس  )شکل درختی 

ها نمایانگر وزن )واریانس( هر نمودار، مساح  مستطیل

عامل و رنگ آنها نمایانگر میزان رضایتمندی شهروندان 

به  اس  )رنگ سدز به معنای رضای  بیشتر و رنگ قرمز

  معنای رضای  کمتر اس (.

 
 1400مندع: نگارندگان، ت از گردشگری پایدار شهر خوانسار، نمودار درختی امتیاز عوامل رضای .2شکل 

عالوه بر مقایسه عوامل که بر مدنای آنها میتوان 

های کالن تحقق گردشگری پایدار شهر خوانسار را سیاس 

دار نیز بویژه هتدوین نمود، مشخص نمودن متغیرهای مسال

مد  حا ز اهمی  های عملیاتی و کوتاهبرای تدوین برنامه

های خام رضایتمندی ای دادهرو، نمودار میلهاس . از همین

گانه نیز در ادامه آورده شده 34گردشگران از متغیرهای 

 (.3اس  )شکل 

 
 1400مندع: نگارندگان، دشگری پایدار شهر خوانسار، میانگین رضایتمندی از متغیرهای گر .3شکل 

، اکبر متغیرها از رضایتمندی با تر از 3مطابق شکل 

متغیر با رضای  کمتر از  8متوسط برخوردار هستند و تنها 

توان به اند. بر مدنای این شکل میمتوسط همراه بوده

مهمترین نقاط قو  و ضعف شهر خوانسار در راستای تحقق 

 گردشگری پایدار شهری پی برد.
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 ر خوانسار و راهبردهای پیشنهادیتحلیل عوامل و متغیرهای دارای ضعف در گردشگری شه .7ول جد

 
 عوامل

 های اولیهنیازمندی پایداری

 دالیل ضعف

متغیر در  2متغیر تشکیل شده اس  که جایگاه  3این عامل از 

اس  و یکی  33و  34ترین سطح رضایتمندی یعنی رتده پایین

اس . بنابراین به طور مشخص،  13جایگاه  دیگر از متغیرها در

استفاده کارآمد از منابع انرژی در بخش »ضعف در دو متغیر 

« های بلندمد  توسعه گردشگریها و برنامهطر »و « گردشگری

به عنوان یکی از ارکان تحقق « پایداری»موجب ضعف در عامل 

 گردشگری پایدار شهر خوانسار بوده اس .

« امنی »ر تشکیل شده اس  که به استبنای متغیر متغی 6این عامل از 

که جایگاه نخس  در کسب رضای  گردشگران را داشته اس ، 

اند. چنانکه متغیرهای سایر متغیرها وضعی  چندان مطلوبی نداشته

، «های بهداشتیسرویس»، «کیفی  مراکز اقامتی و خدما  پذیرایی»

-ظرفی  زیرساخ »، «هاامکانا ، تسهیال  رفاهی و استراحتگاه»

در جلب رضای  گردشگران به « ایمنی»و « های خدماتی و امدادی

اند که از قرار گرفته 24و  26، 28، 31، 32های ترتیب در جایگاه

 وجود ضعف در آنها حکای  دارد.

راهبردهای 

عملیاتی 

 پیشنهادی

 ریزی برای حرک  به سم  تامین و مصرف انرژیبرنامه-

 زه گردشگریهای تجدیدپذیر در حو

   مدیری  منابع آب بویژه به سدب اهمی  آن در حفظ طدیع

 های شهرو با ا  به عنوان جاذبه

 ای و مجموعه تدوین سند جامع گردشگری در مقیاس منطقه

 های همجوارشهرستان

  های تهیه طر  جامع گردشگری شهر )همراه با پیوس

 محیطی(اجتماعی، اقتصادی و زیس 

 وهای طراحی و نگهداری با ا  با تدوین ضوابط و الگ

 محیطی منطقهوری اقتصادی و زیس رویکرد افزایش بهره

 حفظ و مرم  ابنیه قدیمی به عنوان مراکز اقامتی و پذیرایی 

  استفاده از ظرفی  با ا  و طدیع  شهر در توسعه فضاهای

 خدماتی و استراحتگاهی

 تفریحی در نقاط مرتفع به صور  -خلق فضاهای گردشگری

 شرف به مناظر طدیعی و با ا  شهرم

   مدیری  و برقراری تعادل میان جمعی  و ظرفی  تسهیال

 ها و خدما  امدادیبویژه در خصو  ظرفی  اقامتگاه

 ها، مراکز تفریحی و استراحتگاهی با رعای  ایجاد پارک

 های موجودفاصله مناسب نسد  به پارک

 1400مندع: نگارندگان، 

  یگیر. بحث و نتیجه4

بدانی ، آنگاه باید بپذیری  « صنع »اگر گردشگری را ی  

که گردشگری نیز مانند هر صنع  دیگر، به موازا  تاثیرا  

تواند پیامدهایی مبدتی که برای جامعه و محیط دارد، می

روس  که منفی را نیز به همراه داشته باشد. از همین

ناپذیر در توسعه به عنوان اصلی جدایی« پایداری»

گیرندگان قرار گرفته اس . ردشگری مورد توجه تصمی گ

همین مساله سدب گردید در پژوهش حاضر به تحلیل عوامل 

-موثر بر تحقق گردشگری پایدار شهری پرداخته شود. یافته

عامل در گردشگری پایدار شهری  8های پژوهش نشان داد 

کنند که به ترتیب نقش و اثرگذاری عدارتند از نقش ایفا می

های جذابی »، «های اولیهنیازمندی»، «دما  شهریخ»

بوم زیس »، «اقتصاد»، «فرهنگ جامعه میزبان»، «تفریحی

 «. پایداری»و « های فرهنگیجذابی »، «طدیعی

های پژوهش حاضر وجوه تشابه و افتراقی با یافته

دپف  های پیشین دارد. به طور مبال، نتایج پژوهش پژوهش

تأثیرگذار در این پژوهش )فرهنگ  با دومین عامل( 2012)

آفرینی بازیگران جامعه میزبان( تا حدودی مرتدط اس . نقش

توان به اصلی جامعه میزبان و ارتداطا  بین فردی را می

ترتیب با متغیرهای آگاهی جامعه از مزایای گردشگری و 

ها و تعارضا  میان نحوه تعامل با گردشگر و تنش

بر خالف  مرتدط دانس . گردشگران و جامعه میزبان،

های فرهنگی با عامل جذابی  (،2021ماسپول ) پژوهش

های پنهان فرهنگی، شاخص آداب و رسوم محلی و فرص 

جزو نقاط دارای با ترین ضعف در شهر خوانسار قرار 

متوسطی به دس  آورد. این به دلیل آن اس   نگرف  و رتده

ان بسیار، ر   پذیرا شدن گردشگرکه شهر خوانسار علی

همواره فرهنگ  نی خود را حفظ نموده اس . هر چند برای 
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 های اجتماعی فرهنگ محلی باید تالش نمود.تقوی  شدکه

های عامل جذابی ( 2021) در انطداق با پژوهش کاکلینا

تفریحی در این پژوهش اولین عامل تأثیرگذار در 

گردشگری پایدار شهر خوانسار اس .  زم به ذکر اس  بر 

های فرهنگی در این خالف پژوهش مذکور، عامل جذابی 

پژوهش جزو عوامل با تأثیرگذاری با  قرار نگرف . این به 

ر   وجود پتانسیل دلیل آن اس  که در شهر خوانسار علی

گیری از ای برای بهرههای فرهنگی، هنوز برنامهجاذبه بالقوه

وین های بخش گردشگری تدآنها به عنوان یکی از محرک

( بر 1397تأکید پژوهش بهزادی و همکاران ) نشده اس .

نهاد در بخش های مردمعامل مشارک  و تقوی  سازمان

گردشگری، با شاخص مشارک  مردمی و نهادهای محلی از 

عامل فرهنگ جامعه میزبان در این پژوهش مرتدط اس . 

 زم به ذکر اس  که عامل فرهنگ جامعه میزبان در این 

ین عامل اثرگذار برای گردشگری پایدار پژوهش دوم

عامل خدما  شهری در این پژوهش همچون  خوانسار اس .

(، جزو عوامل 1398پژوهش ده دهزاده سیالبی و احمدیفرد )

تأثیرگذار قرار گرف .  زم به ذکر اس  اگر چه در پژوهش 

مذکور عوامل طدیعی تأثیرگذاری کمی دارند ولی در این 

های تفریحی جزو عوامل اثر گذار  پژوهش، عامل جذابی

باشد. این به دلیل تفاو  در نمونه موردی پژوهش می

مذکور اس . در واقع در استان مازندران فراه  نشدن شرایط 

ی بهینه از منابع طدیعی زیرساختی و خدماتی، در عدم استفاده

بر خالف پژوهش  در بخش گردشگری مرثر بوده اس .

زایی در این ( توسعه اشتغال1398محمدی و همکاران )

پنجمین عامل اثرگذار )عامل  پژوهش در زیرمجموعه

اقتصادی( قرار گرف . این به دلیل آن اس  که در شهر 

های موجود برای اشتغال در بخش خوانسار هنوز از فرص 

بر مدنای آنچه از  برداری  زم نشده اس .گردشگری بهره

توان راهدردهای کالن میها حاصل شد، تجزیه و تحلیل یافته

هایی دانس  که در تحقق زیر را به عنوان مهمترین برنامه

گردشگری پایدار شهر خوانسار )و به طور مشابه در بسیاری 

 د:آفرینی کننتوانند نقششهرهای کوهستانی ایران( می

های طدیعی و های حوزه اکوتوریس ، جاذبهتاکید بر ظرفی د 

 مد نظر قرار دادن توان پذیرش منطقهاندازهای منطقه یا چش 

های گردشگری به جلب مشارک  جامعه میزبان در طر د 

 نفوذان کلیدی توسعه گردشگری منطقهنفعان و ذیمبابه ذی

های های توان پذیرش منطقه پیش از اجرای پروژهارزیابید 

 گردشگری با رویکرد کاهش فشار بر منابع تجدیدناپذیر 

سازی عمومی در مواجهه با رهنگتوجه به مقوله فد 

 ؛گردشگران

به  یو محل یو عرضه محصو   بوم یدست عیتوسعه صناد 

 ؛عنوان محصو   فرهنگی و اقتصادی

در منطقه  یمنافع و اثرا  گردشگر عیتوزتوسعه یکپارچه، د 

 ؛ارتقا رفاه جامعه میزباندر جه   یجامعه محل نیو ب

ابنیه تاریخی شهر به های فرهنگی باف  و توجه به ارزشد 

 ؛های طدیعیهای مکمل جاذبهعنوان ظرفی 

های  زم صنع  گردشگری و فراه  نمودن زیرساخ د 

 ؛گذاران این حوزهایجاد امنی  برای سرمایه

ارتقاء کیفی  خدما  و تسهیال  شهری با محوری  رفع د 

 ؛نیازمندی گردشگران

 جادیا ،یداطارت یفناور ،یحمل و نقل یهاساخ ریز جادیاد 

به عنوان ارکان ضروری توسعه   یرهو  یاقامت یهاهتل

 گردشگری.
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Abstract 

Tourism prosperity in a city or region is like walking on a blade's edge, because tourism, in addition 

to its benefits, can also have negative consequences. Therefore, the tourism situation of a city can be 

evaluated as successful only if it does not harm the stability of the region and the host community 

while satisfying the tourists. Therefore, the present study tries to identify the factors of sustainable 

tourism in mountainous cities by extracting and analyzing tourists' opinions. The research method is 

descriptive-analytical and based on documentary studies and field survey. Subject variables have 

been collected from valid internal and external sources and they have been used to compile 

questionnaire questions. The target population is tourists visiting the city of Khansar in April 2021. 

According to the number of variables in question, which was 34, the sample size of 170 people was 

selected, which is 5 times the number of variables (which ratio is suitable for the factor analysis 

model). Therefore, after examining the validity and reliability of the questions, the data extracted 

from the questionnaires were entered into SPSS software and analyzed using the Exploratory factor 

analysis model. Findings show that sustainable tourism factors in cities in mountainous areas include 

"Urban Services", "Basic Needs", "Recreational Attractions", "Culture of the Host Community", 

"Economic", "Natural Ecosystem", "Cultural Attractions" and "Sustainability". Also, in the case of 

Khansar city, the greatest weakness is manifested in the two factors of "Sustainability" and "Basic 

Needs", based on which, strategies have been proposed to respond to these weaknesses. 

Keywords: Sustainable tourism, Urban tourism, Mountainous area, Khansar. 
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