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چکیده
گردشــگری شــهری ،در کنــار تمــام مزایــای خــود ،در صــورت عدمبرنامهریــزی
ٔ
جامعــه انســانی
صحیــح میتوانــد پیامدهــای منفــی متعــددی بــر محیــط طبیعــی و
مقصــد تحمیــل کنــد .ازی ـنرو« ،پایــداری» بــه یکــی از الزامــات برنامهریــزی گردشــگری
تبدیــل شــده اســت .پژوهــش حاضــر ،بــا درک اهمیــت ایــن موضــوع ،تــاش کــرده اســت
راهبردهــای تحقــق گردشــگری پایــدار بــا محوریــت اکوتوریســم را ب ـرای شــهر خوانســار
شناســایی کنــد .روش تحقیــق حاضــر توصیفی ـ تفســیری و مبتنــی بــر مطالعــات اســنادی
و پیمایــش میدانــی اســت .در ابتــدا ،متغیرهــای مرتبــط بــا موضــوع از منابــع معتبــر داخلــی
و خارجــی اســتخراج شــده کــه ماحصــل آن دســتیابی بــه طیــف جامعــی از متغیرهــا در
ُ 13بعــد شــامل محیــط طبیعــی ،آالیندههــا و آســیبهای اکولوژیکــی ،اقتصــادی،
اجتماعــی ،مدیریتــی ،حملونقلــی ،ظرفیــت قابلتحمــل شــهر ،بهداشــت و ســامت،
جاذبههــای گردشــگری ،بنیانهــای جامعـ ٔـه محلــی ،زیرســاختهای کالبــدی گردشــگری،
زیرســاختهای غیرکالبــدی گردشــگری و رضایتمنــدی از گردشــگری بــوده اســت .در ادامــه،
متغیرهــا ب ـرایاج ـرای مــدل معــادالت ســاختاری آیندهپژوهــی در نرماف ـزار  Micmacوارد
شــدهاند و مقایســات زوجــی میــان متغیرهــا بــه روش دلفــی و بــا مشــارکت  15کارشــناس
انجــام شــده اســت .یافتههــا نشــان میدهــد متغیرهــای «طرحهــا و برنامههــای بلندمــدت
توســعۀ گردشــگری» و «وجــود جاذبههــای گردشــگری ،آثــار تاریخــی و حفاظــت آنهــا»
بیشــترین تأثیــر را در تحقــق گردشــگری پایــدار شــهر خوانســار خواهنــد داشــت و بنابرایــن
راهبردهایــی کــه اولویــت بیشــتری دارنــد بایــد بــر مبنــای آنهــا تدویــن شــوند.

مقدمه
بنــا بــر گــزارش شــورای ســفر و جهانگــردی جهــان
( ،)WTTCدر ســال  ،2017گردشــگری حــدود 10/4
درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان 5 ،درصــد از کل
س��رمایهگذاریها 7 ،درصــد از صــادرات جهــان و همیــن طــور
یــک شــغل از هــر ده شــغل در اقتصــاد جهانــی (معــادل بــا
313میلیــون شــغل) را بــه خــود اختصــاص داده اســت (Roxas et
 .)al., 2020: 280بــا توجــه بــه اهمیــت اقتصــادی گردشــگری و
رش��د آن ،تعجب��ی نــدارد ک��ه مقــاالت بســیاری ب��ه برجستهســازی
تأثی�رـات متع��دد گردش��گری در مقیاسه�اـی گوناگ��ون پرداختهانــد.
اگرچ��ه پرداخت��ن بـ�ه اینــ تأثی��رات مدتهـ�ا یک��ی از ویژگیهــای
تحقیقــات گردشــگری بــوده اســت ،نگرانــی بســیاری درخصــوص
پای��داری بخشــ گردشگــری و محدودیتهــا بـرای رشــد آن وجــود
دارد (.)Rasoolimanesh et al., 2020: 2

ً
گردشــگری شــهری طــی ده ســال گذشــته تقریبــا  50درصــد
در سراســر جهــان افزایــش یافتــه و بهمــرور بــه یکــی از انــواع
محب�وـب گردش�گـریتبدیــل شــده اســت .بااینحــال ،ایــن افزایــش
ش��مار بازدیدکنن��ده از ش��هرها ب��ا تأثیرات��ی منف��ی هم��راه ب��وده
اســت ( .)Romero-Garcia et al., 2019: 682ازآنجاییکـ�ه
دیــدگاه توس��ع ٔه پایــدار پیونــدی تنگاتنــگ بــا محیــط زیسـ�ت
دارد ،در س��الهای اخیــر ،بــه موضوعــی کلیــدی بــرای مدیــران و
برنامهریــزان مقصدهــای گردشــگری و همچنیــن سیاس��تگذاران
توســعۀ گردشــگری در ســطوح گوناگ��ون سیاس��تگذاری عمومـ�ی
و خصوصــی تبدیــل شــده اســت (ضیائــی و عباســی:1397 ،
 .)9حفــظ اســتانداردهای زندگــی ،حفــظ محیطزیســت ،حفـ�ظ
ٔ
فرهنــگ و تمــدن ،حفــظ تــوازن در رشــد اقتصــادی،
اسـ�تفاده
بهینــه از اوقــات فراغــت و نــوع معمــاری از مباحــث مهـ�م
گردشــگری اســت کــه از آن بــا عنــوان «گردشــگری پایــدار» یـ�اد
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میشــود .درواقــع ،گردشــگری پایــدار میــزان ظرفیــت اسـ�تفاده
از یــک گردشــگاه را بــدون آسیبرســانی بــه محیطزیســت و
کاهــش کیفیــت گردشــگری معیــن میکنــد (معینیــان میانــدوآب
و همــکاران.)451 :1399 ،
گردش�گـری برنامهریزینش��ده میتواندــ دامن��های از
عواق��ب زیس��تمحیطی منفــی ازجملــه آلودگــی ،انتشــار گازهــای
گلخانـ�های و تأثیــرات منفــی در فرهنــگ جوامــع مقصــد را بــه
همــراه داشــته باشــد .لــذا ،هــدف گردشــگری پایــدار ،ضمــن
در نظ��ر گرفت��ن تأثی��رات فعل�یـ وآتــی اقتصــادی و اجتماعــی
و زیس��تمحیطی گردشــگری ،پاســخ دادن بــه کلیــۀ نیازهــای
گردشــگران ،محیطزیســت و جوامــع میزبــان اســت (Spenceley,
 .)2018: 1; Guo et al., 2019: 1میتـ�وان گفـ�ت در طــول
ٔ
منزلــه نوعــی اســتراتژی
 30ســال گذشــته ،گردشــگری پایــدار به
برد ـ بــرد برــای محافظتــ از محیـ�ط زیســت و همچنیــن تأمیــن
نیازهــای انســان مطــرح بــوده اســت (.)Dedeke, 2017: 161
برخــی از محققــان معتقــد هســتند کــه توســعۀ پایــدار گردشــگری
ارتبــاط نزدیکــی بــا نوعــی گردشــگری مســئول در مقابــل محیــط
زیســت دارد کــه ،در آن ،توســعۀ جوامــع محلــی در مقاصــد
گردشــگری نقشــی کلیــدی ایفــا کردمیکنــد (Huete-Alcocer
.)et al., 2019: 67
برنامهریــزی گردشــگری ب ـرای شــهرهای کوچــک و بــزرگ،
بهدلیــل س��ودمندیهای اقتصــادی ،افزایــش درآمــد عمومــی،
اش��تغال و روشهــای مهمــی کــه در حمایــت از تســهیالت و
خدمـ�ات ش��هری و کم��ک در نگه��داری و بازس��ازی مکانهــای
تاریخــی و توریســتی خواهــد داشــت ،مهــم اســت (Vu et al.,
 .)2020: 561; Saidmamatov et al., 2020: 3چنانکــه
اس��ناد سیاس��ت و برنامهریــزی اکوتوریســم در امریــکای شــمالی،
س��ه ویژگ��ی اصل�یـ ب��رای اکوتوریســم معرفـ�ی میکنــد :ابــزاری
ط زیســت و آمــوزش ،بهبــود معیشــت
ب��رای ارتق��ای حفاظ��ت محیـ� 
ً
جوام��ع محلـ�ی و نهایت��ا ایج��اد آگاه��ی زیسـ�تمحیطی هــم
ب��رای گردش��گران و ه��م س��اکنان(.)Wondirad, 2019: 1049
ازای��نرو ،در ای��ن پژوه��ش ،آیندهپژوهــی گردشــگری پایــدار شــهر
خوانس��ار بررس�یـ ش��ده اس��ت تــا کلیدیتریــن عوامــل پیشـران در
تحق��ق ای��ن هـ�دف شناســایی ش��وند و ام��کان برنامهریــزی در ایــن
حــوزه ممکــن شــود.
شــهر خوانســار واقــع در اســتان اصفهــان ،کــه بهســبب
آبوهــوای مناســب و باغــات سرســبز و طبیعــت بکــر ،طــی
دهههــای اخیــر ،بــه یکــی از مقاصــد گردشــگری بــرای مــردم
شــهرهای بــزرگ اط ـراف خــود تبدیــل شــده اســت ،بهدلیلســبب
فق��دان برنامه ریــزی و عدمآمادگــی شــهر بــرای پذیــرش
گردشــگران ،بــا پیامدهــای نامطلوبــی ماننــد آلودگــی منابــع آب
و محی��ط طبیع��ی ،تخری��ب چشـ�ماندازهای طبیعــی ،افزایــش
مهاج��رت ،رک��ود فعالیتهــای کشــاورزی و تغییــر کاربــری
اراضــی زراعــی و باغــات روبـهرو شــده اســت (حیــدرزاده و حقــی،

 .)2 :1397بنابرایــن ،در پژوهــش حاضــر تــاش شــده اســت ،بــا
روش معـ�ادالت س��اختاری و در چارچ�وـب نرمافــزار ،Micmac
راهبردهایــی عملیاتــی و کلیــدی ب ـرای تحقــق گردشــگری پایــدار
شــهر خوانســار پیشــنهاد شــوند.
پیشینۀ تحقیق
کیســی ( )2019در پژوهشــی بــا کاربســت روش ترکیبــی
 SWOTو  AHPقصــد دارد ۀیــک رویکــرد راهبــردی ترکیبــی
ــه گردشــگری پایــدار در مقاصــد
ارائــه کن��د کــه بتوانــد ب��ه توسع ٔ
گردشــگری منجــر شــود .راهبردهــای پیشــنهادی شــامل مــوارد
زیــر اســت :تنــوع محصــول و مدیریــت رویــداد ،تصویــر ذهنــی
مقصــد ،کاربســت سیســتم مدیریــت پایــدار بازدیدکننــده،
راهبردهــای تبلیغــات و مشــارکت و همــکاری (.)Kisi, 2019: 1
ٔ
دربــاره
پژوهــش هیوئت ـ الکوکــر و همــکاران ()2019
مقص��دی میراثـ�ی ب��ا ماهی�تـ باستانشناســی در کشــور اســپانیا
اس��ت .اطالع�اـت ب��ا اس��تفاده از
پرس�شـنامه بس��ته از گردشــگران
ٔ
جم��عآوری شــده استــ.ایــن پژوهــش توصیــه میکنــد کــه تأمیــن
خدمــات و مدیریــت ایــن عناصــر میراثــی ارتقــا یابــد (Huete-
.)Alcocer et al., 2019: 67
جندقــی و همــکاران ( )2019در پژوهشــی ،بــا عنــوان
«شناســایی ســناریوهای گردشــگری در ترکیــه براســاس رویکــرد
آیندهپژوهــی» ،بــه شناســایی ســناریوهای قابلقبــول گردشــگری
در آنتالیاــ میپردازنــد (.)Jandaghi et al., 2019: 47
اریانــی و فئــوزی ( ،)2019بــا هــدف تعییــن عوامــل
راهب��ردی و جایگــاه آن در توس��عۀ مناط��ق بومگــردی ،بــا کاربســت
رویک�رـد س��اختاری آیندهنگــر و روش تحلیــل  ،Micmacســعی
میکنن��د تأثیرگذارتری��ن متغیره��ا و ارتب��اط آنهاــ ب��ا توس��ع ٔه
بومگــردی منطق��های در اندون��زی را شناساــییکننــد (& Ariyani
.)Fauzi, 2019: 1
سوتریســنا و همــکاران ( )2020بــه شناســایی عوامــل
کلی��دی در توســعۀ پای��دار در دهک��دهای گردش��گری پرداختهانــد.
در تجزیهوتحلیــل ایــن تحقیــق ،از روش اکتشــافی ـ توصیفی و
تحلیــل آیندهنگــر بــا روش Micmacاســتفاده شــده اســت .نتایــج
تجزیهوتحلیــل بــر اهمیــت عوامــل فرهنگــی ،آدابورســوم محلــی
و صالحیــت مدی ـران و منابــع انســانی تأکیــد میکنــد (Sutrisna
.)et al., 2020: 184
وو و همــکاران ( )2020بــه بررســی عوامــل مؤثــر در
توسـ�عۀ گردشــگری پای��دار در اس�تـان باریا ـ وونگتائــو در ویتنــام
ب��ا روشهاــی تحلی�لـ عامل��ی و رگرسیــونی پرداختهانــد .نتایــج
تحقیقاــت نش��ان میدهــد کــه چهــار گــروه عامــل وجــود دارنــد
کــه قابلتأثیــر چشــمگیری در توسـ ٔ
ـعه پایــدار گردشــگری در ایــن
اس��تان تأثیرمیگذارنــد .ایــن عوامــل عبــارت هســتند از جامعــه،
ط زیســت ،محصــوالت و خدمــات گردشــگری و امکانــات
محی�� 
فنــی (.)Vu et al., 2020: 561

عوامل پیشران در تحقق گردشگری پایدار شهری با رویکرد اکوتور یسم
ٔ
(نمونه موردی :شهر خوانسار)

یبیشــتر و اهمیت بیشــتری دارنــد (ایمانــی و رضــوی.)71:1399،
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مبانی نظری
پایداری و اکوتوریسم
اکوتوریســم نوعــی توریســم را ش��امل میشــود کــه مسـ�تقیم
ٔ
انگیــزه اصلــی آن
و غیرمســتقیم بــه طبیعــت مربــوط میشــود و
بازدیــد و اســتفاده از جذابیتهــای طبیعــی و فرهنــگ بومــی
اســت ،بــدون اینکــه خســارتی بــه آن کندبزنــد .اکوتوریســم
ســفری مســئوالنه بــه په��ن ٔه طبیعــت اســت؛ ســفری کــه محیــط
زیســت را حفاظــت میکنــد و بــه زندگــی مــردم محلــی رونــق و
رفــاه میبخشــد .در مقایســه بــا گردشــگری طبیعتنهــاد کــه فقـ�ط
ســفر بــه مکانهــای طبیعــی اســت ،اکوتوریســم منافــع مــردم
محلــی را از جنبههــای زیســتمحیطی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و
ٔ
توسـ�عه
اقتصــادی مدنظــر قــرار میدهــد .بــه اعتقــاد کارشناســان
پایــدار ،فقــط زمانــی اکوتوریســم پایــدار عمــل میکنــد کــه جلــوی
بســیاری از تخریبهــا و سوءاســتفادهها از منابــع طبیعــی گرفتـ�ه
شــود .ایــن کار از طریــق محــدود کــردن و نظــارت بــر شـ�کار،
ماهیگیــری ،اســتفاده از ســواحل دریــا ،دریاچههــا و دیگــر مناطـ�ق
حفاظتشــده امکانپذیــر اســت (حس��نزاده.)42-41 :1394 ،
گردشــگری پایــدار بهمعنــای کاهــش تأثیــرات منفــی
فعالیتهــای گردشــگری در محیــط زیســت ،جامعــه و اقتصــاد
بهمنظــور دســتیابی بــه نوعــی گردشــگری از نظــر اکولوژیکــی پایــدار،
از نظــر اقتص��ادی مقرونبهصرف��ه و از نظ�رـ اجتماعــی برابـ�راســت.
مطابــق بــا تعریــف برنامــۀ محیــط زیســت ســازمان ملــل متحــد
( ،)UNEPگردش��گری پای��دار بهمعن��ای توس��ع ٔه فعالیتهــای
گردشــگری بــا تعــادل پایــدار بیــن ابعــاد زیســتمحیطی،
اجتماعی ـ اقتصــادی و اجتماعی ـ فرهنگــی بهمنظــور تضمیــن
پایــداری طوالنیمــدت آن اســت (.)Pan et al., 2018: 455
دیدگاهــی جامــع درخصوص گردشــگری پایــدار در ســال  2002ارائه
شــد کــه گردشــگری پایــدار را روشــی بـرای مدیریــت منابــع طبیعــی،
مصنوعــی و اجتماعی ـ فرهنگــی در نواحــی مقصــد و جوامــع
میزبــان بهمنظــور دســتیابی بــه معیارهــای اساســی ارتقــای رفــاه
اقتص��ادی ،حفاظ��ت از س��رمای ٔه طبیعــی و اجتماعــی فرهنگــی آنها،
دستــیابی بــه عدال��ت دروننس��لی و بیننس��لی در توزی��ع هزینههــا و
منافــع ،اطمینــان از خودکفایــی آنهــا و تأمیــن نیازهــای گردشــگران
اســتمیداند (.)Dans & Gonzalez, 2019: 70
ً
ی صرفــا حاکــی از
ش��اخصهای ســنتی توســعۀ گردشــگر 
مســائل اقتصــادی بــود کــه شــامل مــواردی چون تعــداد گردشــگران،
تع��داد شـ�بهای اقامــت ،مــدت اقامــت گردشــگران در مناطــق
مقص��د و هزین��ۀ ه�رـ گردش��گر میشــد .بهمــرور تأثیــرات منفــی
گردشــگری در منابــع مقصــد موجــب طــرح موضــوع گردشــگری
پایــدار و توجــه بــه دیگــر ابعــاد توســعه شــد .بنابرایــن ،ضــروری بــود
موضوعاتــی چــون حفاظــت از آب و منابــع زمیــن ،کیفیــت هــوا و
تنــوع زیســتی را در نظــر گرفتــه شــوند .دخیــل کــردن مســتقیم مــردم
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نعمتپــور و فرجــی ( )2019تــاش کردهانــد تأثیــرات
مثبــت و منفــی گردشــگری در رونــد رشــد گردشــگری در مقیــاس
ملیــ در ایرــان را شناس��ایی و اولویتبندــیکننــد .ایــن تأثی ـرات بــا
اســتفاده از تجزیهوتحلیــل اثــر متقاطــع در قالــب روش ،Micmac
عوامــل اقتصــادی ،فرهنگی ـ اجتماعــی و زیس ـتمحیطی ارزیابــی
ش��دهاند (.)Nematpour & Faraji, 2019: 259
زالــی و عطریــان ( )1395پژوهشــی درزمین�� ۀ شناســایی عوامـ�ل
ٔ
آینــده گردشــگری منطق��های
اصلــی و ترســیم آین��دهای مطلــوب در
اســتان هم��دان انجــام دادهانــد .بــا توجــه بــه ماهیــت ایـ�ن پژوهـ�ش،
از روشهــای تحلیــل ســاختاری ،ســناریونگاری و دلف��ی و از نرماف ـزار
 Micmacبهــره گرفتــه شــده اســت (زالــی و عطریــان.)107 :1395 ،
ســجادی و همــکاران ( )1397عوامــل مؤثــر در مدیریت شـ�هری
و نقــش آن در توســعۀ پایــدار گردشــگری ســاحلی در شـ�هر بوشـ�هر را
بررســی و شناســایی ۀهســتندکردهاند .روش ایــن پژوهــش مبتنـ�ی
بــر رویکــرد توصیفــی تحلیلــی اســت کــه بــا روش میدانــی بهمنظـ�ور
تکمیــل پرس��شنامهها همـراه شدــه اســت .س��پس ،دادههــای پژوهـ�ش
بــا اســتفاده از آزمــون  tتکنمون��های از طریــق نرمافــزارSPSS
پــردازش و تحلیــل شــده اســت (ســجادی و همــکاران.)1 :1397 ،
نصــر ( ،)1398در پژوهش��ی ،پیش��رانهای کلیــدی مؤثـ�ر
در توسـ�عۀ گردشــگری شــهر شــیراز را شناســاییۀو چگونگـ�ی
تأثیرگــذاری ایــن پیش��رانها در یکدیگــر را بررســی کــرده اســت.
نتایــج حاصــل نشــان میدهنــد کــه أپیش�رـانهای منابــع آب،
تبلیغــات ،مدیریــت محلــی ،آثــار تاریخــی ،امنیــت غذایـ�ی،
امنیــت ،سیاس��تهای کالن ملــی در حــوزۀ گردشــگری و مشـ�ارکت
شــهروندان تأثیرگــذار هســتند (نصــر.)55 :1398 ،
حزاده و همــکاران ( )1399بــه شناســایی سـ�ناریوهای
فتــا 
ممکــن و محتمــل آینــدۀ توســعۀ گردشــگری پایــدار اســتان گیـلان
در افــق 1425پرداختهانــد12 .پیشــران اصلــی مؤثــر در توســعۀ
گردشــگری پایــدار اســتان با اســتفاده از نرمافـزار Micmacدتوســعۀ
ت هســتند از تراکــم جمعیــت در مناطــق
گردشــگریعبار 
گردشـ�گرپذیر ،ارتق��ای سـ�طح آگاهیهــای زیس��تمحیطی،
میــزان اشــتغالزایی در مشــاغل ســودآور بخــش گردشــگری،
می��زان ســرمایهگذاریهای بخشــ خصوص��ی ،اســتفاد ه ٔبهینــه از
ٔ
شــده مرتبــط
زمی��ن ،رقابتپذیــری ،گســترش فضاهــای ساخته
بــا گردش��گری ،افزای��ش زیرس��اختهای حملونق��ل منطق��های،
مش��ارکت و همبس��تگی گروههــا و ســاکنان محلــی ،برگــزاری
جشنــوارههای فصل�یـ و فرهنگـ�ی ،کاه��ش می��زان آسیبرســانی
اکولوژیک��ی و اطالعرسـ�انی م��ردم درب��اره ٔاهمیــت وجــود گردشــگران
حزاده و همــکاران.)111 :1399 ،
در ناح��ی ٔه موردنظــر (فتــا 
ایمانــی و رضــوی ( )1399بــه شناســایی پیشرــانهای مؤثـ�ر
ٔ
آینــده گردشــگری پایــدار بــا رویکــرد آیندهپژوهـ�ی
در وضعیــت
در بخــش مرکــزی شهرســتان س�رـعین پرداختهانــد .نتایــج نشـ�ان
میدهــد کــه عوامــل بهبــود وضعیــت معابــر و راههــای روسـ�تایی،
امنیت و بازســازی آثار گردشــگری ،از میان 23عامل پیشـران،ییییتأثیرگذاری
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محلــی در صنعــت گردشــگری تضمینکننــدۀ گردشــگری پایــدار در
درازمــدت اســت ( .)Boskovic et al., 2020: 2768گردشــگری
پای��دار ش��هری فعالیتهـ�ای گردشگــران درزمینـ� ۀ بازیاف��ت زبالههــا
و حملونقــل سبــز ش��هری و همچنی��ن تأثی��رات سیاس��تهای
اجرای��ی پروژههــای شــهری در حفاظــت از میــراث فرهنگــی و
محیــط طبیعی را نیــز مدنظــر دارد (.)Maxim, 2016: 972-973
مطابــق بــا تعاریــف ،اکوتوریســم نوعــی گردشــگری اســت
کــه اص��ول زیس��تمحیطی را پ��رورش میدهــد (Diamantis,
 .)1999: 93-98اکوتوریســم نوعــی گردشــگری پایــدار اســت
ک��ه عام��ل مهمــی در توس��ع ٔه مقصدهاــی نوظهــور اســت.
اصــول کلیــدی اکوتوریســم موجــب کاهــش تأثیــرات منفــی
زیســتمحیطی ،افزایــش آگاهــی فرهنگــی و زیســتمحیطی،
ایجــاد تجربیــات مثبــت بــرای بازدیدکننــدگان و توانمندســازی
اقتصــادی جمعیــت محلــی ضمــن افزایــش حساســیت بــه
سیاس��ت زیس��تمحیطی و اقتصاــدی کش�وـر میزب�اـن میشــود
( .)Saidmamatov et al., 2020: 3در بیانیـ ٔـه کبــک ()Quebec
در ســال  2002آمــده اســت کــه اکوتوریســم در حفاظــت از میراث
طبیعیــ و فرهنگ�یـ فعاالنهــ مش��ارکت میکنــد و میــراث طبیعــی
و فرهنگـ�ی مقصــد را ب��رای بازدیدکنن�دـگان تفس�یـر میکنــد.
اکوتوریســم راهبــردی ب ـرای حفاظــت از محیــط زیســت و تأمیــن
درآمــد جوامــع در مناطــق حفاظتشــده و اطــراف آن اســت.
در بســیاری از نقــاط جهــان ،اکوتوریســم بــه اهــداف دوگانــۀ از
بیــن بــردن فقــر و حفاظــت از منابــع طبیعــی کمــک کــرده اســت.
ترویجــ اکوتوریس�مـ فرصتهــای شــغلی گوناگونــی بــرای افــراد
محل�یـای ایج�اـد میکن��د ک��ه مش��غول فعالیتهــای گوناگــون
مرتبــط بــا گردشــگری هســتند (.)Das & Chatterjee, 2015: 4
برنامهریزی اکوتوریسم در نواحی شهری
اماکــن شــهری اغلــب طیــف وســیعی از جاذبههـ�ای
تاریخــی ،فرهنگــی ،مراکــز خریــد ،س��النهای موزیـ�ک،
پارکهــا ،رس��تورانها و دیگــر جاذبههــای شــهری را در خـ�ود
جــای دادهانــد (فرجــیراد و آقاجانــی .)۷۱-۶۸ :1388 ،رشــد
گردشــگری در شــهرها تأثیــرات مهمــی در درآمــد و اشــتغال
ش��هرها اس�تـدارد .گردش��گری شــهری ،در س��طح بینالمللــی،
بهمنزلــۀ صنعتــی مهــم شــناخته شــده و جایــگاه آن در حمایــت
از مدیریــت پایــدار و اســتفاده از منابــع شــهری محلــی تــا حــد
زیــادی مطــرح شــده اســت .بهطورکلــی ،گردشــگری شــهری
عبــارت اســت از ســفر بــه شــهرها و محــات و نواحــی شــهری
ب��ا انگیـ ٔ
�زه اصل�یـ ل��ذت از جاذبههــا ،امکانــات و خدمــات (Al-
.)saad & Ababneh, 2017: 361-363
ســه گــروه از عناصــر بــرای عملکــرد مؤثــر یــک شــهر
بهمنزلــۀ مقصــد گردشــگری و جــذب گردشــگر نیــاز هســتند.
عناصـ�ر اولیــه ش��امل مکانهــای فعالیتــی فرهنگــی ،ورزشــی و
تفریح��ی و امکاناــت اوق�اـت فراغــتاســت .عناصــر ثانویــه ُبعــد
خدمات�یـ را فراهــم میکننــد و بیانگــر مــکان اقامــت ،غــذا و انــواع
گوناگ��ون فرصته��ای خریــد هستــند .گــروه ســوم شــامل عناصــر
زیرســاختی مربــوط بــه حملونقــل و اطالعــات گردشــگری اســت
(.)Hinch, 1996: 97-98

هــر
برنامــه گردشــگری طبیعتمبنــا را کــه از نظــر
ٔ
زیس��تمحیطی پایــدار باشــد و آمــوزش بــه مــردم محلــی در آن
ی اصل��ی تلق��ی شوــد میتوــان اکوتوریس��م دانس��ت .مــردم
مؤلف ـها 
محلــی بایــد بــر گردشــگری نظــارت داشــته باشــند و عمــده مزایــای
آن را دریاف��ت کننــد ت��ا از توس��ع ٔه پایـ�دار اطمینـ�ان حاصـ�ل شـ�ود
( .)Rostami & Teimouri, 2019: 48نقــش اکوتوریســم در
توســعۀ اقتصادی ـ اجتماعــی جوامــع محلــی بــا ار ٔ
ائــه مزایایــی
مانن��د فرصته�اـی ش��غلی و ظرفیتس��ازی از طری��ق برنامههــای
مهارتآمــوزی و برنامهه��ای توس��عهای ،پرداخ�تـ هزینههــای اجــاره،
ایجاد پروژههای مشــارکتی ،توســعۀ ارتباطــات محلی ،زنجیــرۀ ارزش،
توس��عۀ زیرساــختها و همچنی��ن کمکهــای مالــی خیرخواهانــه
اعتبــار یافتــه اســت ( .)Synman, 2016: 249فعالیتهــای
اکوتوریســم در جوامــع محلــی بایــد ایــن مــوارد را محقــق کننــد-1 :
کاهــش آثــار منفــی کالبــدی ،اجتماعــی و رفتارهــای روانشــناختی؛
 -2ایج��اد نوع��ی آگاه��ی زیس��تمحیطی و فرهنگــی؛  -3تشــویق
شــدید تجــارب مثبت بـرای ســاکنان و گردشــگران و  -4بهبود شـرایط
سیاس��ی ،زیس��تمحیطی و اجتماعــی کشــورهای میزبــان (Tsenget
.)al., 2019: 1323-1324
آثار اکوتوریسم در توسعۀ شهری
اصطــاح اکوتوریســم شــهری ابتــدا توســط شــرکت
بلکاســتون ( )Blackstoneدر ســال  1996پیشــنهاد شــد
و بهمنزلۀــ یکیــ از روشهــای پایــدار بــرای ســفر کــردن در
نواحــی شــهری تعریــف شــد .براســاس تعریــف ارائهشــده توســط
کنفرانــس اکوتوریســم شــهری در ســال  ،2004اکوتوریســم شــهری
بهمعنــای ســفر بــه طبیعــت و حفاظــت از آن در نواحــی شــهری
اسـ�ت .راهبردهــای اکوتوریس��م شهــریشــامل مــواردی ماننــد )
حفـ�ظ منظـ�ر طبیعـ�ی ،تن��وع زیس��تی و فرهنگهــای بومــی؛ )
ب��ه حداکث�رـ رس��اندن مناف��ع محل��ی و درگیرــ ک��ردن جام��ع ٔه
ٔ
منزل��ه مال��کان ،س�رـمایهگذاران ،میزبانــان و راهنمــای
محل��ی به
گردشــگران؛ )آمــوزش بازدیدکننــدگان و ســاکنان درخصــوص
موضوع��ات زیسـ�تمحیطی ،منابــع میراثــی و پایــداری و )کاهــش
ردپ��ای اکولوژیکـ�ی انسـ�انها هســتند .مطابــق تعریفــی دیگــر،
اکوتوریســم شــهری ســفر و جسـتوجو در داخــل و اطـراف شــهر
اســت کــه درک بیشــتری از منابــع طبیعــی و فرهنگــی شــهرها
بـرای بازدیدکننــدگان و ســاکنان فراهــم کنــد (Wu et al., 2010:
 .)739-740در کنوانســیون اکوتوریســم شــهری کــه در کانــادا
برگ ـزار شــد ،متخصصــان توافــق کردنــد کــه اکوتوریســم شــهری
عبـ�ارت اس�تـ از فرصت��ی برــای حفاظــت از تن��وع زیستشناســی
و اجتماع��ی ،ایج��اد شــغلهای جدیــد و بهبــود کیفیــت زندگــی
جمعیــت شــهری (.)Jegdić & Gradinac, 2016: 155-156
ســهم اکوتوریســم در کاهــش فقــر در جوامــع محلــی از
نظ��ر ایج��اد اش��تغال ،درآمدزای��ی و فرصتهــای کارآفرینــی
بررس�یـ میشــود؛ بهویــژه توســعۀ اشــتغال در جوامــع محلــی
و فرصتهــای کارآفرینــی منابــع درآمــد متنوعــی را بــرای
خانوارهــای درگی��ر در اکوتوریسـ�م فراهمــ میکننــد (Agyeman
 .)et al., 2019: 75-76اکوتوریســم ،بــرای کاهــش فقــر،
بایدــ ارتب�اـط مؤث��ری ب��ا فعالیتهــای اقتصــادی دیگــر ،کــه در

عوامل پیشران در تحقق گردشگری پایدار شهری با رویکرد اکوتور یسم
ٔ
(نمونه موردی :شهر خوانسار)

جوامــع محلــی (.)Asuk & Nchor, 2018: 1

ابعاد
A

B

محیط طبیعی

آالیندهها و آسیبهای
اکولوژیکی

C

اقتصادی

D

اجتماعی

E

مدیریتی

F

حملونقلی

متغیرها

متغیرها

ابعاد

A1

اقلیم و آبوهوا

G1

ظرفیت زیرساختهای خدماتی و امدادی

A2

چشماندازهای طبیعی

G2

عدمشلوغی و ازدحام بیش از حد

A3

گونههای گیاهی و جانوری بومی

A4

فضای سبز و کیفیت پوشش گیاهی

B1

عدمآلودگی هوا و صوت

G5

B2

عدمآلودگی آب

H1

B3

حفاظت از کاربری اراضی حوزههای طبیعی

پاکیزگــی محیــط ،وضعیت جمعآوری زباله،
فاضالب و ضایعات

H2

سرویسهای بهداشتی

C1

درآمدهای بخش گردشگری و توزیع آن

H3

ایمنی

I1

وجود جاذبههای گردشگری ،آثار تاریخی و حفاظت آنها

C2

اشتغالزایی بخش گردشگری

C3

قیمتها و هزینهها برای گردشگر

C4

سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی

C5

درآمدهای پایدار گردشگری برای مدیریت شهری

D1

آدابورسوم محلی و فرصتهای پنهان فرهنگی

D2

تنشها و تعارضات میان گردشگران و جامعۀ میزبان

D3

امنیت

E1

طرحها و برنامههای بلندمدت توسعۀ گردشگری

E2

قوانین و مقررات

F1

ترافیک سواره و دسترسی به پارکینگ

F2

کیفیت حملونقل و زیرساختهای ارتباطی

 Gظرفیت قابلتحمل شهر

G3
G4

H

I

بهداشت و سالمت

جاذبههای گردشگری

ٔ
جامعهۀ
بنیانهای
محلی

J

زیرساختهای کالبدی
K
گردشگری
L

زیرساختهای
غیرکالبدی گردشگری

M

رضایتمندی از
گردشگری

ّفناوریهای نوین ارتباطی ،اینترنت ،آنتندهی تلفن
همراه ،خودپردازها
میزان مصرف آب
ٔ
استفاده کارآمد از منابع انرژی در بخش گردشگری

I2

ٔ
عرضه محصوالت محلی

I3

توزیع زمانی و مکانی گردشگرپذیری

J1

مشارکت مردمی و همکاری نهادهای محلی

J2

آگاهسازی جامعه از مزایای گردشگری و نحوۀ تعامل
با گردشگر

K1

کیفیت مراکز اقامتی و خدمات پذیرایی

K2

امکانات ،تسهیالت رفاهی و استراحتگاهها

L1

کیفیت اطالعات و تبلیغات گردشگری

L2

کیفیت تورهای گردشگری

L3

برخورد کارکنان و متولیان

M1

ارتقای کیفیت زندگی و رفاه جامعۀ میزبان

M2

رضایتمندی گردشگران

لزاده۱۳۹۶ ،؛ ضرغام بروجنی و  ،نیکبین۱۳۹۱ ،؛ دلشاد و همکاران۱۳۹۶ ،؛ شاطریان و همکاران،
منبع( :پوراحمد و همکاران۱۳۹۵ ،؛ اسماعیلزاده و اسماعی 
۱۳۹۶؛ Lozano-oyala et al., 2019؛ Hsu et al., 2020؛ Choi & Sirkaya, 2005؛ Boley et al., 2017؛ Tovmasyan, 2019؛ Tanguay et al.,
2013؛ )Mistrym 2018
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جدول  :1مستندسازی متغیرهای گردشگری شهری پایدار

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جوام�عـ محل��ی انج��ام میشــوند همچــون کشــاورزی ،دامداری،
ماهیگیــری و صنایــع دســتی ،برقــرار کنــد .اکوتوریســم همچنیــن
مستندسازی متغیرهای گردشگری پایدار شهری
نق��ش مؤثرــی در حف��ظ محیطزیس��ت ش��امل حیاتوحــش
در پژوه��ش حاض��ر ،نخس��ت ،متغیرهــای تحقــق گردشــگری
و جنگلهــای طبیعــی دارد (.)Chirenje, 2017: 90-91
ٔ
اس��تفاده پایــدار شــهری از طریــق مــروری بــر متــون معتبــر داخلــی و خارجی
اکوتوریس��م میتوان��د در توس��عۀ اجتماعی ـ فرهنگ��ی و
پایــدار از منابــع محیطــی ســهیم باشــد ( Menbere & Menbere,اســتخراج شــدهانــد .ازآنجاکــه گردشــگری شــهری متأثــر از ابعــاد
 .)2017: 6-7پروژههــای اکوتوریســم ،علیرغــم تأکیدمزایــای گوناگونــی ماننــد کالبــدی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و زیســتمحیطی
ٔ
گســتره جامعــی از
ف��راوان،ب��رای جوامــع محل�یـ درواقعــ ماننــد شمش��یری دولبــهعمــل ماننــد آنهــا اســت ،ســنجش آن بــه شناســایی
میکن��د .درواق��ع ،فعالیتهــای اقتصـ�ادی بیـ�ش از ح�دـ میتوانــد متغیرهــا نی��از اس��تدارد .ازهمی��نرو ،پــس از تدویــن مبانــی نظــری
ب��ه بهرهبــرداری مــازاد از منابــع طبیعــی و ایجــاد نقــص در منابــع پژوهــش ،از میــان  12پژوهــش معتبــر داخلــی و خارجــی ،متغیرهــای
طبیعــی منجــر شــود .البتــه ،اکوتوریســم جامعهمحــور درپــی مرتبــط بــا موضــوع اســتخراج شــدهاند (جــدول  .)1گفتنــی اســت
روشــی پایدارتــر بـرای مدیریــت منابــع طبیعــی بــا تقویــت حفاظــت مستندس�اـزی و گزین��ش متغیرهــا بــا در نظــر گرفتــن مــواردی همچون
از طریــق مشــارکت جوامــع محلــی اســت (« Mensah, 2017: 81-تواتــر اســتفاده از متغیــر در مقــاالت»« ،همپوشــانی حداقلــی بــا
ٔ
محدودکنن��ده اکوتوریس��م جام��ع ٔه محلــی عبــارت س��ایر متغیرهــا»« ،قابلیــت تحلیــل از ســوی کارشناســان» و «تطابــق
 .)82عوام��ل
هس��تند از تع�اـرض بی�نـ ذینفع��ان ،فق��دان ظرفیتســازی مناســب بــا شـرایط فرهنگــی و بومــی ایـران» انجــام شــده اســت.
و عدمتوزیــع ســهم متعــادل ســود بیــن مجریــان گردشــگری و
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حیدرزاده و حقی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
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معرفی شهر خوانسار
خوانســار شــهری اســت کوهســتانی کــه در شــمال غــرب
اســتان اصفهــان قـرار گرفتــه اســت .اگرچــه ایــن شــهر از قدمــت و
تاریخــی کهــن و ش ـرایط اقلیمــی مســاعدی دارد ،محدودیتهــای
جغرافیایــی و توپوگرافــی مانــع از رشــد فیزیکــی ایــن شــهر شــده
اســت .همیــن امــر ســبب شــده خوانســار ،چــه بهلحــاظ جمعیتــی
و چــه از نظــر وســعت ،در شــمار شــهرهای کوچــک کشــور ق ـرار
گیــرد (جمعیــت ســاکن شهرســتان خوانســار مطابــق سرشــماری
ســال  1395حــدود 33ه ـزار نفــر بــوده اســت) .شــهر خوانســار
بهواســطۀ حاکمیــت ش ـرایط کوهســتانی و تحتتأثیــر عامــل ارتفــاع
ازجملــه نواحــی سردســیر و ییالقــی اســتان اصفهــان بــه شــمار
م ـیرود (حیــدرزاده و حقــی.)8 :1397 ،
بهدلیــل اســتقرار اغلــب محــات شــهر خوانســار در جــوار
رودخانــه و بهرهبــرداری از آبهــای رود ب ـرای م ـزارع و باغــات در
دو طــرف ســاحل رود ،شــکل کالبــدی شــهر طولــی و کشــیده و در
امتــداد رودخانــه اســت .ارتبــاط بیــن محــات از طریــق راههــای
پرپیچوخمــی اســت کــه طبیعــی و خودجــوش بــه وجــود آمــده
اســت .محــل هســتۀ اولیــۀ شــهر منطبــق بــر منتهیالیــه جنوبــی

محــدودۀ کنونــی شــهر اســت و پراکنــش فضایــی بســیاری از آثــار و
ابنیـ ٔـه ثبتشــدۀ می ـراث فرهنگــی از قبیــل مســجد جامــع ،مســجد
رئیســان و خانـ ٔـه ابهــری نیــز مربــوط بــه هسـ ٔ
ـته اولیـ ٔـه شــهر اســت.
اس��تقرار خوانسـ�ار ،در بی��ن کوههــای بلنــد ،منابــع آبــی
مناســبی بــرای کشــاورزی در اطــراف ایــن شــهر فراهــم کــرده
و باغــات سرســبز و پرمحصولــی را در ایــن شــهر ایجــاد کــرده
اســت .دامداری و پــرورش زنبــور نیــز در ایــن منطقــه رونــق دارد
و عس��ل خوانس�اـر در ش��مار ان��واع عس��لهای مرغــوب و مشــهور
کشــور اســت کــه از طریــق بازرگانــان شــهر خوانســار در سراســر
کشــور توزیعــ میشــود .در ایــام خاصــی از ســال ،شــهر خوانســار
پذیــرای گردشــگران متعــددی از شــهرهای دور و نزدیــک اســت.
یکــی از ایــن ایــام مربــوط بــه دهـ ٔـه اول محــرم اســت کــه بهســبب
مراســم خــاص عـزاداری در ایــن شــهر مــورد اســتقبال مــردم ســایر
شهــرها ق��رار میگی��رد .خوانس��ار در ســالهای اخیــر بهمنزلــۀ
شــهری ییالقــی و مرکــز عمــدۀ گردشــگری بـرای اهالــی شــهرهای
ٔ
س��کنه قدیم��ی شـ�هر ش��ناخته میشــود
ته��ران ،اصفهاــن و ســایر
(همــان .)8 :ش��کلهای  1و  2موقعیــت و نمایــی از شــهر
خوانس��ار را نمای�شـ میدهنــد.

شکل  :1موقعیت و تصویر ماهوارهای شهر خوانسار (منبع :نگارندگان)

عوامل پیشران در تحقق گردشگری پایدار شهری با رویکرد اکوتور یسم
ٔ
(نمونه موردی :شهر خوانسار)

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

شکل  :2نمایی از شهر خوانسار و باغات آن (منبع :نگارندگان)

امتیازدهــی متغیرهــا ،بــا محاسـ ٔ
ـبه میـزان ضریــب پرشــدگی دادههــا،
صحــت ابـزار گــردآوری دادههــا ســنجیده شــده اســت و ،بــا توجــه
بــه ماتریــس بهدس ـتآمده ،متغیرهــای کلیــدی پژوهــش شناســایی
شــدند .در پایــان ،بــر مبنــای متغیرهــای کلیــدی ،راهبردهایــی
پیشــنهادی بــرای تحقــق گردشــگری پایــدار شــهر خوانســار
پیشــنهاد شــدهاند.
یافتهها
در ایــن بخــش ،متغیرهــای استخراجشــده براســاس مــرور
مبانــی نظــری بــا بهرهگیــری از روش تحلیــل اثــرات متقاطــع در
نرمافــزار  Micmacبررســی و تحلیــل شــدهاند .بدینمنظــور ،از
ماتریســی بــه ابعــاد  39*39اســتفاده شــد تــا وضعیــت هریــک از
متغیرهــا در سیســتم مشــخص شــود .از پاسـخدهندگان درخواســت
شــد کــه وضعیــت متغیرهــا را براســاس وضعیــت شــهر خوانســار بــا
طیــف موردنظــر تکمیــل کننــد .اولیــن گام نتایــج تحلیــل جــدول
ٔ
انــدازه ایــن
ویژگیهــای تأثیرگــذاری مســتقیم عوامــل اســت.
جــدول بــه ابعــاد  39*39اســت کــه ،در دو دور چرخــش آمــاری
دادههــا ،از مجمــوع  1521رابطــۀ (تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری)
ارزیابیشــده در ایــن جــدول 648 ،رابطــه دارای ارزش صفــر
(بــدون اثــر) 443 ،رابطــه دارای ارزش یــک (اثرگــذاری کــم)297 ،
رابطــه دارای ارزش دو (اثرگــذاری متوســط) و  133رابطــه دارای
ارزش ســه (اثرگــذاری شــدید) هســتند .ضریــب پرشــدگی ایــن
جــدول برابــر  57/39درصــد اســت و ایــن حاکــی از آن اســت کــه
حــدود  60درصــد از عوامــل انتخابشــده مســتقیم بــر همدیگــر
تأثیــر داشــتهاند.

جدول  :2ویژگیهای ماتریس اولیه (منبع :نگارندگان)
ابعاد ماتریس

تعداد تکرار

تعداد صفرها

تعداد یکها

تعداد دوها

تعداد سهها

جمع

ٔ
درجه پرشدگی

39 * 39

2

648

443

297

133

873

% 57/39
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روش تحقیق
نــوع تحقیــق حاضــر ،بهلحــاظ هــدف ،کاربــردی و ،از نظــر
ماهیــت ،توصیفی ـ تفســیری اســت .اطالعــات الزم براســاس
ماهیــت تحقیــق بــه دو شــیوۀ کتابخانهای و پرسـشنامهای گــردآوری
شــده اســت .بــرای جمــعآوری دادههــا و شناســایی متغیرهــای
اولیــه ،پــس از بررســی منابــع مطالعاتــی گوناگــون ،درنهایــت 39
متغیــر ب ـرای ارزیابــی انتخــاب شــدند .بــا توجــه بــه اینکــه ب ـرای
تجزی هوتحلیــل دادههــا از نرمافــزار  Micmacاســتفاده میشــود،
پرســشنامه بــه صــورت ماتریــس اثــرات متقاطــع تنظیــم شــده
اســت روایــی آن را کارشناســان بررســی کردهانــد .ســپس ،بــر
مبنــای معــادالت ســاختاری و در چارچــوب مــدل ،Micmac
متغیرهــای شــهر خوانســار ارزیابی شــده شــدهاند .دادههــای ورودی
بــه مــدل  Micmacاز روش دلفــی و بــا توزیــع پرس ـشنامه میــان
 15کارشــناس ( 10نفــر بــا مــدرک تحصیلــی دکتــری تخصصــی و
باالتــر و  5نفــر بــا مــدرک تحصیلــی کارشناســیارشــد) حاصــل
ٔ
دربــاره وضعیــت
شــدهاند .در میــان ایــن افــراد 5 ،کارشــناس
شــهر خوانســار آگاهــی قبلــی داشــتهاند و ســایر کارشناســان نیــز،
ٔ
دربــاره
بهکمــک تصاویــر و گزارشهــای مربــوط بــه خوانســار،
ایــن شــهر شــناخت اجمالــی یافتهانــد.
در چارچــوب ماتریــس اثـرات متقاطــع ،متغیرهــا بــر مبنــای
میــزان تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری آنهــا بــا اعــدادی در طیــف
صفــر تــا  3ـ کــه در آن صفــر بهمعنایبهمنزلــۀ بــدون تأثیــر،
یــک بهمعنایبهمنزلــۀ تأثیــر ضعیــف ،دو بهمعنــای بهمنزلۀتأثیــر
متوســط ،ســه بهمعنــای تأثیــر زیــاد و  Pبهمعنــای اثرگــذاری
مســتقیم و غیرمســتقیم بالقــوه هســتند ـ امتیازدهــی شــدهاند .پــس از

25

26

حیدرزاده و حقی

در ادامــه ،براســاس جــدول  ،3دســتهبندی متغیرهــا
بههمــراه جمــع مقادیــر ارزشگذاریشــده در ســطرها و

ســتونهای ماتریــس اثــرات متقاطــع بــهازای هــر متغیــر بیــان
شــده اســت.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جدول  :3تأثیرپذیری و تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم متغیرها (منبع :نگارندگان)
MII

MDI

MII

MDI

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

متغیرها

جمع سطرها
(تأثیرگذاری
مستقیم)

جمع
ستونها
(تأثیرپذیری
مستقیم)

جمع سطرها
(تأثیرگذاری
غیرمستقیم)

جمع ستونها
(تأثیرپذیری
غیرمستقیم)

A1

42

18

58293

22682

G1

37

45

48888

67442

A2

33

27

49948

33711

G2

78

37

105780

51234

A3

23

24

34347

28634

G3

29

9

41257

12250

A4

42

31

61989

37454

G4

27

32

40732

44275

B1

17

15

23900

15814

G5

30

20

42661

28402

B2

12

15

18189

19253

H1

49

38

64088

52604

B3

39

38

58784

59117

H2

20

14

26304

21940

C1

27

70

39667

102516

H3

29

25

44472

39067

C2

29

54

41721

83308

I1

55

50

77344

73695

C3

21

30

28057

52796

I2

23

54

32706

75611

C4

36

73

53060

104500

I3

47

45

68287

61654

C5

45

55

64422

83239

J1

43

43

64505

65143

D1

38

18

57182

25783

J2

56

15

75755

21561

D2

29

35

43161

46374

K1

28

34

38734

48691

D3

45

31

64781

41986

K2

33

54

45782

73908

E1

90

56

124908

78803

L1

34

48

48999

71128

E2

89

30

121944

43078

L2

28

43

41512

54702

F1

30

32

43654

45167

L3

18

11

21728

17211

F2

44

23

60468

39655

M1

23

65

34876

95465

M2

18

79

21545

98877

متغیرها

جمع سطرها جمع ستونها جمع سطرها جمع ستونها
(تأثیرگذاری (تأثیرپذیری (تأثیرگذاری (تأثیرپذیری
غیرمستقیم) غیرمستقیم)
مستقیم)
مستقیم)

مطاب��ق ج��دول فوــق ،متغیره��ای طرحه��ا و برنامههــای
بلندمــدت توســعۀ گردشــگری ( )E1بــا امتیــاز  ،90قوانیــن و
مقــررات ( )E2بــا امتیــاز  89و عدمشــلوغی و ازدحــام بیــش
از حــد ( )G2بــا امتیــاز  78بهترتیــب دارای بیشــترین ضریــب
تأثیرگــذاری مســتقیم در دیگــر متغیرهــا هســتند .در مقابــل،
کمتریــن میــزان تأثیرگــذاری مســتقیم بهترتیــب مربــوط بــه
متغیرهــای عدمآلودگــی آب ( )B2بــا امتیــاز  ،12عدمآلودگــی
هــوا و صــوت ( )B1بــا امتیــاز  17و برخــورد کارکنــان و
متولیــان ( )L3و رضایتمنــدی گردشــگران ( )M2بــا امتیــاز 18

اســت .همچنیــن ،متغیرهــای رضایتمنــدی گردشــگران (،)M2
س�رـمایهگذاری و مشــارکت بخــش خصوصــی ( )C4و درآمدهــای
بخــش گردشــگری و توزیــع آن ( )C1بهترتیــب بــا امتیازهــای ،79
 73و  70دارای بیشــترین تأثیرپذیــری در مقایســه بــا ســایر متغیرهــا
هســتند و کمتریــن می ـزان تأثیرپذیــری بهترتیــب مربــوط بــه متغیــر
ّفناوریه��ای نوی��ن ارتباطــی ،اینترن�تـ ،آنتندهــی تلفــن همــراه،
خودپردازهــا ( )G3بــا امتیــاز  ،9برخــورد کارکنــان و متولیــان ()L3
بــا امتیــاز  11و ســرویسهای بهداشــتی ( )H2بــا امتیــاز  14بــوده
اســت.

عوامل پیشران در تحقق گردشگری پایدار شهری با رویکرد اکوتور یسم
ٔ
(نمونه موردی :شهر خوانسار)

عوامــل در نواحــی چهــارم و پنجــم متمرکــز بــوده کــه گویــای
حالــت ناپایــدار سیســتم اســت.
تحلیل اثر وابستگی مستقیم و پراکندگی متغیرها
ماتریــس نهایــی برگرفتــه از پژوهــش شــامل پنــج ناحیــۀ مهــم
و اساســی اســت کــه بــه صــورت مــوارد ذکرشــده در جــدول 4
قابلشناســایی و تفکیــک هســتند:

جدول  :4تحلیل نواحی پنجگانۀ نمودار اثر وابستگی مستقیم (منبع :نگارندگان)

ناحیۀ اول:
پیشرانهای
شگفتانگیز

ایــن ناحیــه مهمتریــن و تأثیرگذارتریــن عوامــل در تحقــق گردشــگری پایــدار شــهر خوانســار را نشــان میدهــد .درواقــع،
می��زان تأثیرگ��ذاری ای�نـ عوام��ل بهمرات��ب بیشــتر از میـ�زان تأثیرپذی��ری آنهـ�ا ب�وـده و بحرانیتریــن عوامــل وضعیــت
سیســتم تلقــی شــده و تغییــرات سیســتم وابســته بــه آنهــا اســت .ایــن متغیرهــا ،همانطــور کــه در شــکل  3مشــاهده
ت هســتند از قوانیــن و مقــررات ( ،)E2عدمشــلوغی و ازدحــام بیــش از حــد ( )G2و آگاهســازی جامعــه
میشــود ،عبــار 
از مزایــای گردشــگری و نحــوۀ تعامــل بــا گردشــگر (.)J2
متغیرهـ�ای شناساییش��ده در ای��ن ناحیـ�ه متغیره��ای ورودی سیس��تم محس�وـب میشــوند و توســط سیســتم
قابلکنت��رل نیستــند؛ زی�رـا خ��ارج از سیس��تم قرــار دارنــد و بهص��ورت متغیرهاــی باثبـ�ات عم�لـ میکننــد.

ناحیۀ سوم:
متغیرهای وابسته

عواملــی را نشــان میدهــد کــه میــزان تأثیرگــذاری کــم و تأثیرپذیــری فــراوان دارنــد .بنابرایــن ،ایــن عوامــل بــه
تغییــر و تکامــل عوامــل تأثیرپذیــر و دووجهــی بســیار حســاس و وابســته هســتند .متغیرهــای رضایتمنــدی گردشــگران
( ،)M2درآمدهــای بخــش گردشــگری و توزیــع آن ( ،)C1س�رـمایهگذاری و مشــارکت بخــش خصوصــی ( ،)C4ارتقــای
کیفیــت زندگــی و رفــاه جامعــۀ میزبــان ( ،)M1عرضــۀ محصــوالت محلــی ( ،)I2اشـ�تغالزایی بخــش گردشــگری (،)C2
امکان��ات ،تس��هیالت رفاه��ی و اس��تراحتگاهها ( ،)K2درآمدهــای پایــدار گردشــگری بــرای مدیریــت شــهری (،)C5
کیفیــت اطالعــات و تبلیغــات گردشــگری ( )L1و ظرفی��ت زیرس��اختهای خدماتــی و امــدادی ( )G1متغیرهــای وابســته
در ایــن پژوهــش هســتند.

ناحیۀ چهارم:
متغیرهای مستقل
یا قابلچشمپوشی

ایــن ناحیــه متغیرهایــی را نشــان میدهــد کــه هــم میــزان تأثیرگــذاری و هــم میــزان تأثیرپذیــری کمــی دارنــد .درواقــع،
ایــن دســته متغیرهــا در قیــاس بــا دیگــر متغیرهــا اصطالحـاً خودمختــار یــا مســتقل عمــل میکننــد و درنتیجــه تأثیــر
کمــی در رفتــار آینــدۀ سیســتم دارنــد .لــذا ،بــرای ســادهتر شــدن بهمنظــور برنامهریــزی روی متغیرهــای کلیــدی
میتــوان از آنهــا چشمپوشــی کــرد .مطابــق شــکل  ،3تعــداد  22مــورد از  39متغیــر ایــن پژوهــش آنهاماهیــت
مســتقل دارنــد.

متغیرهــای ایــن ناحیــه عمدتــاً بــه یکــی از چهــار ناحیــۀ دیگــر تمایــل دارنــد ،امــا سیســتم توانایــی تصمیمگیــری
قطعــی بــرای آنهــا را نــدارد .بنابرایــن ،از نظــر سیســتم ،آنهاوضعیــت نامعینــی در آینــده دارنــد .متغیرهــای توزیــع
ناحیۀ پنجم:
متغیرهای خوشهای زمانــی و مکانــی گردشــگرپذیری ( )I3و مشــارکت مردمــی و همــکاری نهادهــای محلــی ( )J1را میتــوان جــزء ایــن
دســته دانســت.
یا نامعین
ارزش متغیرهای این ناحیه از ارزش متغیرهای نواحی سوم و چهارم برای مداخله و سیاستگذاری بیشتر است.

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

ایــن ناحیــه متغیرهایــی را نشــان میدهــد کــه هــم تأثیرگــذاری و هــم تأثیرپذیــری زیــادی دارنــد یــا اصطالح ـاً بــه
آنه�اـ «عواملــ ح��د وس��ط» نیــز گفتـ�ه میشــود .بــه عبــارت دیگــر ،وضعیــت ایــن عوامــل و تأثیرگذاریشــان هــم در
گــروی بســیاری از عوامــل دیگــر اســت و هــم خــود تأثیرگــذاری زیادیبســیاری دارنــد و هــر عملــی روی آنهــا در
متغیرهــای دیگــر نیــز تغییــر ایجــاد خواهــد کــرد .بنابرایــن ،حساســیت فراوانــی دارنــد و نیازمنــد نظــارت و کنتــرل
مــداوم هســتند .ایــن عوامــل طبــق شــکل  3ش��امل متغیرهاــی طرحه��ا و برنامههــای بلندمــدت توســعۀ گردشــگری
( )E1و وج��ود جاذبههــای گردشــگری ،آثــار تاریخــی و حفاظــت آنهــا ( )I1هســتند.
ناحیۀ دوم:
متغیرهای دووجهی یا عوامــل ناحیــۀ دو نیــز بــه دو دســتهٔ عوامــل ریســک و ه��دف تقس��یم میشــوند کــه عوامــل ریســک در پیرامــون خــط
قطــری ناحیــۀ دوم قــرار دارنــد و ظرفیــت فراوانــی بــرای تبدیــل شــدن بــه بازیگــران کلیــدی سیســتم دارنــد و در ایــن
حد وسط
پژوه��ش فقــط ش��امل وج��ود جاذبههــای گردشــگری ،آثــار تاریخــی و حفاظــت آنهــا ( )I1هســتند.
عوامــل هــدف نیــز در زیــر خــط قطــر ناحیــۀ دوم واقــع شــدهاند و بیــش از آنکــه تأثیرگــذار باشــند تأثیرپذیــر هســتند
و بهمنزل��ۀ نتای��ج تکامـ�ل سیسـ�تم معرف��ی میشـ�وند .درواق��ع ،بـ�ا دس�تـکاری ایـ�ن عوامـ�ل ،میتــوان بــه تغییــرات و
تکام��ل سیسـ�تم در جه��ت موردنظ��ر دستــ یاف��ت .وج��ود جاذبههــای گردشــگری ،آثــار تاریخــی و حفاظــت آنهــا ()I1
تنهاــ متغی��ر ه��دف در سیس�تـم تعیینــ میشــود.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بررسی وضعیت پایداری و ناپایداری سیستم
بهمنظــور تحلیــل ماتریــس اثــرات متقاطــع ،ابتــدا بایــد
درکــی کلــی از وضعیــت پایــداری و ناپایــداری سیســتم بــه دســت
آورد .بــه ایــن صــورت کــه ،اگــر پراکنــش عوامــل بــه صــورت L
باشــد ،سیســتم پایــدار اســت و در غیــر اینصــورت سیســتم ناپایــدار
اســت .همانطــور کــه در شــکل  3مشــاهده میشــود ،پراکنــش

27

28

حیدرزاده و حقی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

شکل  :3نمودار تحلیل اثر وابستگی مستقیم متغیرهای گردشگری پایدار شهر خوانسار

درنهایــت ،شــکل  4نمایشــی گرافیکــی از متغیرهــای
موردمطالعــه را نشاــن میدهــد .در ایــن شــکل ،تأثیــرات
مســتقیم متغیرهــا در ســایر متغیرهــای سیســتم مشــخص
شدــه اس��ت .چگونگ��ی تأثیرگ��ذاری متغیرهــا بهصــورت

ضعیفتریــن تأثیــرات ،تأثیــرات ضعیــف ،تأثیــرات میانــه،
تأثی�رـات قوــی و قویتریــن تأثی ـرات قابلنمایــش اســت کــه
فقــط  5درص��د از بردارهـ�ای باــ قویتریــن تأثی ـرات ،ب ـرای
حف�ظـ خوانای�یـ گ��رافً،تأثیرنمایــش داده شــده اســت.

شکل  :4گراف قویترین تأثیرات وابستگی مستقیم میان متغیرهای گردشگری پایدار شهری خوانسار

عوامل پیشران در تحقق گردشگری پایدار شهری با رویکرد اکوتور یسم
ٔ
(نمونه موردی :شهر خوانسار)

جدول  :5تحلیل نواحی پنجگانۀ نمودار اثر وابستگی غیرمستقیم (منبع :نگارندگان)

ناحیۀ اول:
پیشرانهای
شگفتانگیز

شــکل  5نش�اـن میدهدــ ک��ه ،در ماتری��س تأثیراث��ر غیرمس��تقیم ،متغیره��ای آگاهســازی جامعــه از مزایــای
گردشــگری و نحــوۀ تعامــل بــا گردشــگر ( ،)J2قوانی��ن و مق��ررات ( )E2و عدمشـ�لوغی و ازدحـ�ام بیـ�ش از حـ�د
( )G2تأثیرگذارتری��ن متغیرهــا در سیســتم هســتند .متغیرهــای شناساییشــده متغیرهــای ورودی سیســتم محســوب
میش��وند و توســط سیس��تم قابلکنترــل نیس�تـند؛ زیـ�را خ��ارج از سیسـ�تم ق��رار دارن��د و بهص��ورت متغیرهــای
باثبـ�ات عم�لـ میکننــد.

ناحیۀ سوم:

متغیرهای وابسته

متغیرهــای رضایتمنــدی گردشــگران ( ،)M2درآمدهــای بخــش گردشــگری و توزیــع آن ( ،)C1س��رمایهگذاری و
مشــارکت بخــش خصوصــی ( ،)C4ارتقــای کیفیــت زندگــی و رفــاه جامعــۀ میزبــان ( ،)M1عرضــۀ محصــوالت
محلــی ( ،)I2اشـ�تغالزایی بخــش گردشــگری ( ،)C2امکان��ات ،تس��هیالت رفاه��ی و اس��تراحتگاهها (،)K2
درآمدهــای پایــدار گردشــگری ب ـرای مدیریــت شــهری ( ،)C5کیفیــت اطالعــات و تبلیغــات گردشــگری ( )L1و
ظرفی��ت زیرس��اختهای خدماتــی و امــدادی ( )G1ازجملــه متغیرهــای وابســته در ماتریــس تأثیراثــر غیرمســتقیم
هســتند.

در ای��ن ماتری��س نی�زـ ،متغیرهـ�ای عدمآلودگــی هــوا و صــوت ( ،)B1عدمآلودگــی آب ( ،)B2برخــورد کارکنــان
و متولیــان ( ،)L3ســرویسهای بهداشــتی (ّ ،)H2فناوریه��ای نوی��ن ارتباط��ی ،اینترن��ت ،آنتندهــی تلفــن
ٔ
اســتفاده کارآمــد از منابــع انــرژی در بخــش گردشــگری ( ،)G5اقلیــم و آبوهــوا
همــراه ،خودپردازهــا (،)G3
( ،)A1گونههــای گیاهــی و جانــوری بومــی ( ،)A3آدابورس��وم محل��ی و فرصتهــای پنهــان فرهنگــی
ناحیۀ چهارم:
متغیرهای مستقل یا ( ،)D1چش��ماندازهای طبیعــی ( ،)A2فضــای ســبز و کیفیــت پوشــش گیاهــی ( ،)A4کیفیــت حملونقــل و
قابلچشمپوشی زیرســاختهای ارتباطــی ( ،)F2امنیــت ( ،)D3ایمنــی ( ،)H3ترافیــک ســواره و دسترســی بــه پارکینــگ (،)F1
تنشهاــ و تعارض��ات می��ان گردش��گران و جامع��ۀ میزب��ان ( ،)D2میـزان مصــرف آب ( ،)G4کیفیــت مراکــز اقامتــی
و خدمــات پذیرایــی ( ،)K1قیمته��ا و هزینههــا بــرای گردشــگر ( )C3و کیفیــت تورهــای گردشــگری ()L2
بهمنزل�ۀـ متغیرهـ�ای مستــقل سیسـ�تم عم�لـ میکننــد.
در ایــن ناحیــه ،چهــار متغیــر مشــارکت مردمــی و همــکاری نهادهــای محلــی ( ،)J1توزیــع زمانــی و مکانــی
گردشــگرپذیری ( ،)I3حفاظ��ت از کارب��ری اراض��ی حوزههــای طبیعــی ( )B3و پاکیزگــی محیــط ،وضعیــت
ناحیۀ پنجم:
متغیرهای خوشهای یا جم��عآوری زبالــه ،فاضــاب و ضایعــات ( )H1ق��رار گرفتهانــد.
ٔ
درب��اره ایـ�ن متغیره��ا را ن��دارد ،ارزش متغیرهـ�ای ایــن ناحی��ه از ارزش
اگرچــه سیســتم توانای��ی تصمیمگی��ری قطع��ی
نامعین
متغیرهــای نواحــی ســوم و چهــارم در مداخلــه و سیاس ـتگذاری بیشــتر اســت.
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متغیـ�ر طرحه��ا و برنامههــای بلندمــدت توســعۀ گردشــگری ( )E1بهمنزلــۀ عوامــل ریســک و متغیــر وجــود
ناحیۀ دوم:
ٔ
متغیرهای دو وجهی جاذبهه��ای گردش��گری ،آث��ار تاریخ��ی و حفاظ��ت آنه��ا ( )I1بهمنزلـ�ه عامــل هــدف در ایــن نمــودار هســتند.
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تحلیل اثر وابستگی غیرمستقیم و پراکندگی متغیرها
در ماتری�سـ تأثی��رات غیرمس��تقیم ،هری��ک از متغیرهــا
توس�طـ نرمافــزار ب��ه توانهــای  5 ،4 ،3 ،2و  ...رســانده شــده
اســت .بــر ایــن اســاس ،تأثیــرات غیرمســتقیم عوامــل ســنجیده
میشــوند .طبــق جــدول  ،3متغی�رـ طرحه��ا و برنامههــای
بلندمــدت توســعۀ گردشــگری ( )E1بیشــترین تأثیرگــذاری و متغیــر

عدمآلودگــی آب ( )B2کمتریــن تأثیرگــذاری را دارنــد .در مقابــل
نیـ�ز ،متغیـ�ر س�رـمایهگذاری و مشــارکت بخــش خصوصــی ()C4
بیشتــرین تأثیرپذیـ�ری و متغی��ر ّفناوریهــای نویــن ارتباطــی،
اینترن��ت ،آنتندهــی تلفــن همــراه ،خودپردازهــا ( )G3کمتریــن
میــزان تأثیرپذیــری را در سیســتم دارنــد.
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همچنیــن ،در شــکل  ،6تأثیراث�رـ غیرمس��تقیم متغیرهــای
سیستــم مشــخص شدــه اس��ت .چگونگ��ی تأثیرگ��ذاری متغیرهــا
بهص��ورت ضعیفتریــن تأثیراثــر ،تأثیراثــر میانــه ،تأثیراثــر قــوی و

قویتریــن تأثیراثــر اســت کــه فقــط  5درص��د از قویتریــن آثــار،
ب��ا توجـ�ه ب��ه تع��داد زی��اد رواب��ط،تأثیرنمای��ش داده ش��دهاند.

شکل  :6گراف قویترین تأثیرات وابستگی غیرمستقیم میان متغیرهای گردشگری پایدار شهری خوانسار

عوامل پیشران در تحقق گردشگری پایدار شهری با رویکرد اکوتور یسم
ٔ
(نمونه موردی :شهر خوانسار)

نتیجهگیری
امــروزه اهمیــت رونــق گردشــگری بهمنزلــۀ منبــع درآمــدی
پایــدار بــرای کشــورها و شــهرها بــر هیچکــس پوشــیده نیســت،
تاآنجاکــه از گردشــگری بهمنزلــۀ «صنعــت» در برنامههــای
اقتصــادی یــاد میشــود .بــا ایــن وجــود ایــن ،حضــور گردشــگران
در شــهرها و آبادیهــا میتوانــد آثــار و تبعــات دوگانــهای داشــته
باشــد ،چنانکــه میتــوان اذعــان کــرد کــه رونــق گردشــگری شــهری
بهمثابــۀ حرکــت روی لبـ ٔـه تیــغ اســت و کوچکتریــن خطــا در ایــن
حــوزه میتوانــد محیــط شــهر و جامعــۀ میزبــان را بــا مشــکالت
عدیــدهای مواجــه کنــد .همیــن مســئله ســبب شــده اســت کــه امروزه
پســوند «پایــدار» بــه گردشــگری اضافــه شــود تــا برنامههــای ایــن
حــوزه بــا حداقــل تعارضــات هم ـراه شــوند.
ازهمیــنرو ،در پژوهــش حاضــر ســعی شــد اصلیتریــن
راهبردهــای تحقــق گردشــگری پایــدار بــرای شــهر خوانســار

شناســایی و پیشــنهاد شــوند .بدینمنظــور ،نخســت ،متغیرهــای
اصلــی گردشــگری شــهری از منابــع معتبــر داخلــی و خارجــی
اســتخراج شــده اســت .بهمنظــور حصــول بــه نتیجــهای متقــن
و قابلاتــکا ،از طیــف جامعــی از متغیرهــا شــامل  39متغیــر کــه
در ُ 13بعــد شــامل محیــط طبیعــی ،آالیندههــا و آســیبهای
اکولوژیکــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،مدیریتــی ،حملونقلــی،
ظرفیــت قابلتحمــل شــهر ،بهداشــت و ســامت ،جاذبههــای
ٔ
جامعــه محلــی ،زیرســاختهای
گردشــگری ،بنیانهــای
کالبــدی گردشــگری ،زیرســاختهای غیرکالبــدی گردشــگری و
رضایتمنــدی از گردشــگری دســتهبندی شــدهاند اســتفادهشــد.
ســپس ،بــر مبنــای معــادالت ســاختاری و در چارچــوب مــدل
 ،Micmacارزیابــی متغیرهــا ب ـرای شــهر خوانســار انجــام شــده .
دادههــای ورودی بــه مــدل  Micmacاز روش دلفــی و بــا دریافــت
دیدگاههــای  15کارشــناس از طریــق پرســشنامه گــردآوری
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شکل  :7عوامل پیشران گردشگری پایدار شهر خوانسار و نتایج ضمنی توجه به آنها

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

شناسایی عوامل پیشران و کلیدی مؤثر در تحقق
گردشگری پایداری شهر خوانسار
متغیرهاــی کلی��دی و اس��تراتژیک متغیرهایــی هســتند
کــه هــم قابلدســتکاری و کنتــرل باشــند و هــم در پویایــی و
تغییـ�ر سیس��تم تأثیرگذــار باشـ�ند .ب��ا ایــن توصی��ف ،متغیرهایــی
را کــه تأثی��ر زی�اـدی دارن��د ام��ا قابلکنتــرل نیس�تـند میتــوان
متغی��ر کلی��دی محس�وـب ک��رد .ازای��نرو ،متغیرهــای ناحیــۀ اول
نمیتوانن�دـ ج��زء متغیرهــای اســتراتژیک پژوهــش باشــند.
متغیرهــای قرارگرفتــه در ناحیــۀ ســوم نیــز تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری
کم��ی در سیسـ�تم دارندــ و نمیتواننــد متغیــر اســتراتژیک شــناخته
شـ�وند .متغیرهــای ناحیــۀ چهــارم نیــز بهدلیــل وابســتگی شــدید
ب��ه س��ایر متغیرهــا خاصیــت کلیــدی و اســتراتژیک ندارنــد و
ٔ
نتیجــه س��ایر متغیره��ا هستــند .اماــ متغیرهــای ناحیــۀ دوم
بیش��تر
ماتری��س اثرــات متقاطـ�ع متغیرهــای اســتراتژیک هســتند ،زیـرا هــم
قابلیــت کنتــرل توســط سیســتم مدیریتــی را دارنــد و هــم تأثیرگــذاری
قابلقبول��ی دارنـ�د .ازای��نرو ،متغیرهایــی کــه در ناحیــۀ دوم و در

اطــراف قط��ر اصلـ�ی ماتریســ ق��رار گرفتهانــد بهمنزلــۀ متغیرهــای
کلیدــی و اس�تـراتژیک انتخ��اب شـ�دهاند کــه شــامل متغیرهــای
ی ( )E1و
طرحه��ا و برنامههــای بلندمــدت توســعۀ گردشــگر 
وج��ود جاذبههــای گردشــگری ،آثــار تاریخــی و حفاظــت آنهــا
( )I1اســت.
میتــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه ،بـرای تحقــق گردشــگری
پایــدار شــهر خوانســار ،اولویــت اول بــا متغیرهــای تأثیرگــذار و
قابلکنتــرل و اولویــت دوم بــا متغیرهــای تأثیرگــذار و غیرقابلکنتــرل
اســت .همچنیــن ،بایــد بــه متغیرهــای نامعیــن (بــا تأثیــر غیرقطعــی)
نیــز توجــه ویــژه داشــت؛ زی ـرا ایــن امــر محتمــل اســت کــه ایــن
متغیره��ا نیــز بتوانن��د ،ب��ا تغیی��ر در شـرایط محی��ط یــا ارزشگ��ذاری
متغیرهــا ،در زمــرۀ متغیرهــای تأثیرگــذار قــرار گیرنــد .بنابرایــن،
بهســبب جایــگاه خاصشــان آنهاکــه در حدفاصــل متغیرهــای
تأثیرگ��ذار و تأثیرپذیرــ ق��رار گرفتهان��د ،میتواننــد در تدویــن
راهبردهــا بهمنزلــۀ اولو یــت ســوم موردتوجــه قــرار گیرنــد
(شــکل .)7
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شـدند .درنهایــت ،خروجــی مــدل مهمتریــن متغیرهــای تأثیرگــذار
و تأثیرپذیــر در حــوزۀ گردشــگری پایــدار شــهر خوانســار را بــه
دســت داده اســت .متغیرهایــی را کــه تأثیربیشــترین تأثیرگــذاری
را داشــتند میتــوان عوامــل پیش ـران در تحقــق گردشــگری پایــدار
شــهر خوانســار قلمــداد کــرد کــه ضــروری اســت راهبردهــا و
سیاس ـتگذاریهایی ب ـرای آنهــا تدویــن شــود .عــاوه بــر ایــن،
متغیرهایــی نیــز کــه بهمنزلــۀ عوامــل نامعیــن (بــا تأثیرگــذاری
غیرقطعــی) شناســایی شــدهاند میتواننــد اولویتهــای فرعــی
در نظــر گرفتــه شــوند یــا بهنحــوی از آنهــا در تدویــن راهبردهــای
عوامــل پیشــران اســتفاده کردشــود.
از مقایســۀ یافتههــای پژوهــش حاضــر بــا مطالعــات پیشــین
میتــوان بــه نــکات زیــر پـی بــرد:
عامــل پیشــران «مدیریــت عناصــر میراثــی» از پژوهــش
هیوئت ـ الکوکــر و همــکاران ( ،)2019عامــل پیشــران «آثــار
تاریخــی» از پژوهــش نصــر ( )1398و عامــل کلیــدی «بازســازی
آثــار گردشــگری» از پژوهــش ایمانــی و رضــوی ( )1399همگــی
مؤیــد عامــل دارای اولویــت اول از ایــن پژوهــش یعنــی عامــل
«وج��ود جاذبههــای گردشــگری ،آثــار تاریخــی و حفاظــت
آنهــا» هســتند .همچنیــن ،عامــل پیشــران «سیاســت دولــت
درزمینــۀ گردشــگری» از پژوهــش جندقــی و همــکاران ( )2019و
عام��ل پیش��ران «سیاس��تهای کالن مل��ی در ح��وزۀ گردشــگری»
از پژوهــش نصــر ( )1398بــا عامــل دارای اولویــت اول از ایــن
پژوهـ�ش یعن�یـ عام��ل «طرحهـ�ا و برنامههــای بلندمــدت توســعۀ
گردشــگری» ارتبــاط مســتقیم اســتدارند .متغیــر غالــب «مقــررات
و حکمروایــی» از پژوهــش اریانــی و فئــوزی ( )2019بــا عامــل
دارای اولویــت دوم از ایــن پژوهــش یعنــی «قوانیــن و مقــررات»
همخوانــی دارد .گفتنــی اســت کــه عامــل پیشــران «سیاســت
دولــت درزمینــۀ گردشــگری» از پژوهــش جندقــی و همــکاران
( )2019و عام��ل پیشــران «سیاس��تهای کالن مل��ی در ح��وزۀ
گردشــگری» از پژوهــش نصــر ( )1398نیــز بــا قوانیــن و مقــررات
ارتبـ�اط مستــقیم اس��تدارند .دو عام��ل از پژوه��ش فت��احزاده و
ٔ
درب��اره
همــکاران ( )1399بـ�ا نامه�اـی «اطالعرس��انی م��ردم

ناحیــه موردنظــر» و «ارتقــای
ٔ
اهمی��ت وج��ود گردش��گران در
س��طح آگاهیه��ای زیسـ�تمحیطی» بــا عامــل دارای اولویــت
دوم از ای��ن پژوه��ش یعنــی عام��ل «آگاهســازی جامعــه از مزایــای
گردشــگری و نحــوۀ تعامــل بــا گردشــگر» همخوانــی دارنــد.
باــ وج�وـد اینای�نـ ،علیرغــم اینکــه عامــل «تبلیغــات»
بهمنزلــۀ متغی��ر کلیــدی در پژوهشهــای کیســی (،)2019
اریانــی و فئــوزی ( ،)2019نصــر ( )1398و سوتریســنا و
همــکاران ( )2020مطــرح شــده اســت ،در ایــن پژوهــش جــزء
عوامــل دارای اولویــت نبــوده اســت .مســئلهبهدلیل اینکــه هنــوز
زیرســاختها و برنامههــای توســعۀ گردشــگری کافــی و مناســبی
ب�رـای ش��هر خوانسـ�ارتوس��عۀ گردش��گریدر نظ��ر گرفت��ه نش��ده
اس��ت و ل��ذا انج��ام تبلیغــات ،پیــش از آمادهســازی بســترهای الزم
بـ�رای حض��ور گردشـ�گران ،منطق��ی ب��ه نظ�رـ نمیرســد .همچنیــن،
علیرغــم مطــرح شــدن عامــل «امنیــت» بهمنزلــۀ متغیــر کلیــدی
در پژوهشهــای نصــر ( )1398و ایمانــی و رضــوی (،)1399
در ایــن پژوهــش جــزء عوامــل دارای اولویــت مطــرح نبــوده
اســت کــه دلیــل آن شــرایط مطلــوب امنیــت در شــهر خوانســار
اســت .درواقــع ،مســئلۀ امنیــت بــرای مــردم و گردشــگران شــهر
خوانســار بــه موضوعــی ســاده و بــدون پیچیدگــی تبدیــل شــده
اســت و تأثیرگــذاری یــا تأثیرپذیــری چندانــی از گردشــگری نــدارد.
همچنی�نـ ،علیرغمــ مط��رح ش��دن عام��ل «محی��ط زیســت و
پایــداری آن» بهمنزل��ۀ متغی��ر کلی��دی در پژوهشهــای سوتریســنا
و همــکاران ( )2020و وو و همــکاران ( ،)2020در ایــن پژوهــش
جــزء عوامــل دارای اولویــت مطــرح نبــوده اســت .مســئلۀ محیــط
زیســت نیــز ،هماننــد عامــل امنیــت ،یکــی از خصوصیــات پایــه و
بدیهــی بـرای شــهر خوانســار اســت .بــه عبــارت دیگر ،گردشــگری
خوانس��ار را نمیت��وان بـ�دون محیـ�طزیســت و طبیعــت آن تصــور
کــرد .لــذا عدمقرارگیــری ایــن عامــل بهمنزلــۀ پیش ـران ب ـرای شــهر
خوانس�اـر منطق��ی بـ�ه نظ�رـ میرســد.
در پایــان ،بــر مبنــای عوامــل پیش ـران ،راهبردهایــی کلیــدی
بــرای کاربســت آنهــا در برنامهریــزی گردشــگری پایــدار شــهر
خوانســار پیشــنهاد شــدهاند (جــدول .)6

جدول  :6راهبردهای پیشنهادی برای تحقق گردشگری پایدار شهر خوانسار با رویکرد اکوتوریسم

اولویت

متغیرهای پیشران
طرحها و برنامههای بلندمدت
توسعۀ گردشگری

اول
وجود جاذبههای گردشگری،
آثار تاریخی و حفاظت از آنها

راهبردهای پیشنهادی
•تدوین سند جامع گردشگری در مقیاس منطقهای و مجموعه شهرستانهای همجوار.
• ٔ
تهیه طرح جامع گردشگری شهر با رویکرد اکوتوریسم (همراه با پیوستهای فرهنگی ،اقتصادی و زیستمحیطی).
• ٔ
تهیه طرح سه ُبعدی شهر با هدف ارزیابی اثر ساختوسازها از نظر بصری و چشمانداز شهر.
•برنامهریزی برای حرکت بهسمت تأمین و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر در حوزۀ گردشگری.
•حفــظ و مرمــت آثــار تاریخــی و ابنــی قدیمــی دارای ارزش معمــاری همچــون مســجد جامــع ،خانــۀ حبیبیهــا،
خانــۀ ســلطانیها ،حمامهــای قدیمــی ،حســینیههای قدیمــی و قبرســتان تاریخــی.
•خلــق فضــای گردشــگرپذیر در مرکــز شــهر بــا رویکــرد پیادهمــداری و از طریــق کاهــش تــردد خودروهــای
شــخصی عبــوری از خیابــان امــام ،ســنگفرش کــردن معابــر ،احیــا و بازطراحــی مســیر .رودخانــه ،طراحــی مســیر
پیــادۀ گردشــگری از مرکــز شــهر تــا پــارک سرچشــمه و ماننــد آنهــا.
•ارتقای ظرفیت گردشگری آیینی و مذهبی شهر بهویژه درخصوص مراسم عزاداری محرم و برپایی تعزیه.
ٔ
توسعه گردشگری و ایجاد جاذبههای گردشگری.
•تمرکز بر استفاده از ظرفیت باغات و طبیعت شهر در
•حفظ و احیای رویشگاههای گونههای گیاهان بومی بهویژه منطقۀ اللههای واژگون گلستانکوه.
•خلق فضاهای گردشگری ـ تفریحی در نقاط مرتفع بهصورت مشرف به مناظر طبیعی و باغات شهر.

عوامل پیشران در تحقق گردشگری پایدار شهری با رویکرد اکوتور یسم
ٔ
(نمونه موردی :شهر خوانسار)

اولویت

متغیرهای پیشران

دوم

راهبردهای پیشنهادی
•تدوین الزامات و ضوابط ساختمانسازی با رویکرد ارتقای منظر خیابانها و حفظ حریم بناهای تاریخی و سنتی.
•تدوین ضوابط در حوزۀ حفظ مناظر سنتی و کوچهباغات شهر.
•تدوین ضوابط و الگوهای طراحی و نگهداری باغات با رویکرد افزایش بهرهوری اقتصادی.
•مدیریت منابع آب بهویژه بهسبب اهمیت آن در حفظ طبیعت و باغات بهمنزلۀ جاذبههای شهر.

عدمشلوغی و ازدحام بیش از
حد جمعیت

•مدیریت میزان حضور و فعالیت گردشگران با هدف جلوگیری از فرسایش طبیعت توسط گردشگران.
•مدیریت زمانی حضور گردشگران در شهر بهویژه با هدف جلوگیری از سلب آرامش ساکنان در ساعات شب.
•مدیریت و برقراری تعادل میان جمعیت و ظرفیت تسهیالت بهویژه درخصوص ظرفیت اقامتگاهها و خدمات
امدادی.
•ایجاد پارکها و مراکز تفریحی با رعایت فاصلۀ مناسب از پارکهای موجود.

آگاهسازی جامعه از مزایای
گردشگری و نحوۀ تعامل با
گردشگر

•برپایی گردهماییهای محلی و همایشهای علمی با هدف ارتقای سطح آگاهی مردم از گردشگری.
•تقویت جایگاه نهادهای اجتماعی NGO ،و  CBOها با هدف مشارکت در طرحهای گردشگری.
•بهرهگیری از ّفناوریهای نوین ارتباطی و وبگاههای اینترنتی برای آموزش مباحث گردشگری.
•ارائۀ اطالعات تفصیلی در حوزۀ گردشگری و جاذبههای منطقه در وبگاه فرمانداری و شهرداری.
•ایجاد مرکز ایدهپروری با هدف دریافت و حمایت از ایدههای نوآور ٔ
انه مردم در حوزۀ گردشگری.
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