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چکیده
ــزی  ــورت عدم برنامه ری ــود، در ص ــای خ ــام مزای ــار تم ــهری، در کن ــگری ش گردش

صحیــح می توانــد پیامدهــای منفــی متعــددی بــر محیــط طبیعــی و جامعــٔه انســانی 

ــه یکــی از الزامــات برنامه ریــزی گردشــگری  ــد. ازیــن رو، »پایــداری« ب مقصــد تحمیــل کن

تبدیــل شــده اســت. پژوهــش حاضــر، بــا درک اهمیــت ایــن موضــوع، تــاش کــرده اســت 

ــار  ــهر خوانس ــرای ش ــم را ب ــت اکوتوریس ــا محوری ــدار ب ــگری پای ــق گردش ــای تحق راهبرده

ــر مطالعــات اســنادی  شناســایی کنــد. روش تحقیــق حاضــر توصیفی ـ تفســیری و مبتنــی ب

و پیمایــش میدانــی اســت. در ابتــدا، متغیرهــای مرتبــط بــا موضــوع از منابــع معتبــر داخلــی 

ــا در  ــی از متغیره ــف جامع ــه طی ــتیابی ب ــل آن دس ــه ماحص ــده ک ــتخراج ش ــی اس و خارج

اقتصــادی،  اکولوژیکــی،  آســیب های  و  آالینده هــا  ُبعــد شــامل محیــط طبیعــی،   13

ــامت،  ــت و س ــهر، بهداش ــل ش ــت قابل تحم ــی، ظرفی ــی، حمل ونقل ــی، مدیریت اجتماع

جاذبه هــای گردشــگری، بنیان هــای جامعــٔه محلــی، زیرســاخت های کالبــدی گردشــگری، 

زیرســاخت های غیرکالبــدی گردشــگری و رضایتمنــدی از گردشــگری بــوده اســت. در ادامــه، 

متغیرهــا بــرای  اجــرای مــدل معــادالت ســاختاری آینده پژوهــی در نرم افــزار Micmac وارد 

ــا مشــارکت 15 کارشــناس  ــه روش دلفــی و ب ــان متغیرهــا ب شــده اند و مقایســات زوجــی می

انجــام شــده اســت. یافته هــا نشــان می دهــد متغیرهــای »طرح هــا و برنامه هــای بلندمــدت 

ــار تاریخــی و حفاظــت آن هــا«  توســعۀ گردشــگری « و »وجــود جاذبه هــای گردشــگری، آث

بیشــترین تأثیــر را در تحقــق گردشــگری پایــدار شــهر خوانســار خواهنــد داشــت و بنابرایــن 

راهبردهایــی کــه اولویــت بیشــتری دارنــد بایــد بــر مبنــای آن هــا تدویــن شــوند.

مقدمه
جهــان  جهانگــردی  و  ســفر  شــورای  گــزارش  بــر  بنــا 

 10/4 حــدود  گردشــگری   ،2017 ســال  در   ،)WTTC(

درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان، 5 درصــد از کل 

ــور  ــن ط ــان و همی ــادرات جه ــد از ص ــرمایه گذاری ها، 7 درص س

یــک شــغل از هــر ده شــغل در اقتصــاد جهانــی )معــادل بــا 

 Roxas et( را بــه خــود اختصــاص داده اســت )313میلیــون شــغل

al., 2020: 280(. بــا توجــه بــه اهمیــت اقتصــادی گردشــگری و 

رشــد آن، تعجبــی نــدارد کــه مقــاالت بســیاری بــه برجسته ســازی 

تأثیــرات متعــدد گردشــگری در مقیاس هــای گوناگــون پرداخته انــد. 

ــای  ــی از ویژگی ه ــا یک ــرات مدت ه ــن تأثی ــه ای ــن ب ــه پرداخت اگرچ

تحقیقــات گردشــگری بــوده اســت، نگرانــی بســیاری درخصــوص 

پایــداری بخــش گردشــگری و محدودیت هــا بــرای رشــد آن وجــود 

.)Rasoolimanesh et al., 2020: 2( دارد 

 50 درصــد 
ً
گردشــگری شــهری طــی ده ســال گذشــته تقریبــا

در سراســر جهــان افزایــش یافتــه و به مــرور بــه یکــی از انــواع 

محبــوب گردشــگری  تبدیــل شــده اســت. بااین حــال، ایــن افزایــش 

ــوده   ــراه ب ــی هم ــی منف ــا تأثیرات ــهرها ب ــده از ش ــمار بازدیدکنن ش

اســت )Romero-Garcia et al., 2019: 682(. ازآنجایی کــه 

دیــدگاه توســع ٔه پایــدار پیونــدی تنگاتنــگ بــا محیــط زیســت 

ــران و  ــرای مدی ــدی ب ــی کلی ــه موضوع ــر، ب ــال های اخی دارد، در س

ــت گذاران  ــن سیاس ــگری و همچنی ــای گردش ــزان مقصده برنامه ری

توســعۀ گردشــگری  در ســطوح گوناگــون سیاســت گذاری عمومــی 

و خصوصــی تبدیــل شــده اســت )ضیائــی و عباســی، 1397: 

ــظ  ــت، حف ــظ محیط زیس ــی، حف ــتانداردهای زندگ ــظ اس 9(. حف

فرهنــگ و تمــدن، حفــظ تــوازن در رشــد اقتصــادی، اســتفادٔه 

بهینــه از اوقــات فراغــت و نــوع معمــاری از مباحــث مهــم 

ــاد  ــدار« ی ــگری پای ــوان »گردش ــا عن ــه از آن ب ــت ک ــگری اس گردش
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ــتفاده  ــت اس ــزان ظرفی ــدار می ــگری پای ــع، گردش ــود. درواق می ش

از یــک گردشــگاه را بــدون آسیب رســانی بــه محیط زیســت و 

ــدوآب  ــان میان ــد )معینی ــن می کن ــگری معی ــت گردش ــش کیفی کاه

و همــکاران، 1399: 451(.

از  دامنــه ای  می توانــد  برنامه ریزی نشــده  گردشــگری 

عواقــب زیســت محیطی منفــی ازجملــه آلودگــی، انتشــار گازهــای 

ــه  ــد را ب ــع مقص ــگ جوام ــی در فرهن ــرات منف ــه ای و تأثی گلخان

ــن  ــدار، ضم ــگری پای ــدف گردش ــذا، ه ــد. ل ــته باش ــراه داش هم

در نظــر گرفتــن تأثیــرات فعلــی و  آتــی اقتصــادی و اجتماعــی 

و زیســت محیطی گردشــگری، پاســخ دادن بــه کلیــۀ نیازهــای 

 Spenceley,( گردشــگران، محیط زیســت و جوامــع میزبــان اســت

Guo et al., 2019: 1 ;1 :2018(. می تــوان گفــت در طــول 

ــتراتژی  ــی اس ــٔه نوع ــدار به منزل ــگری پای ــته، گردش ــال گذش 30 س

ــن  ــن تأمی ــت و همچنی ــط زیس ــت از محی ــرای محافظ ــرد ب برد ـ ب

 .)Dedeke, 2017: 161( ــت ــوده اس ــرح ب ــان مط ــای انس نیازه

برخــی از محققــان معتقــد هســتند کــه توســعۀ پایــدار گردشــگری 

ــل محیــط  ــا نوعــی گردشــگری مســئول در مقاب ــاط نزدیکــی ب ارتب

زیســت  دارد کــه، در آن، توســعۀ جوامــع محلــی در مقاصــد 

 Huete-Alcocer( ــد ــا کردمی کن ــدی ایف ــی کلی ــگری نقش گردش

.)et al., 2019: 67

برنامه ریــزی گردشــگری بــرای شــهرهای کوچــک و بــزرگ، 

به دلیــل ســودمندی های اقتصــادی، افزایــش درآمــد عمومــی، 

اشــتغال و روش هــای مهمــی کــه در حمایــت از تســهیات و 

ــای  ــازی مکان ه ــداری و بازس ــک در نگه ــهری و کم ــات ش خدم

 Vu et al.,( ــت ــم اس ــت، مه ــد داش ــتی خواه ــی و توریس تاریخ

چنان کــه   .)2020: 561; Saidmamatov et al., 2020: 3

اســناد سیاســت و برنامه ریــزی اکوتوریســم در امریــکای شــمالی، 

ــزاری  ــد: اب ــی می کن ــم معرف ــرای اکوتوریس ــی ب ــی اصل ــه ویژگ س

بــرای ارتقــای حفاظــت محیــط  زیســت و آمــوزش، بهبــود معیشــت 

گاهــی زیســت محیطی هــم   ایجــاد آ
ً
جوامــع محلــی و نهایتــا

 .)Wondirad, 2019: 1049(  بــرای گردشــگران و هــم ســاکنان

ازایــن رو، در ایــن پژوهــش، آینده پژوهــی گردشــگری پایــدار شــهر 

خوانســار بررســی شــده اســت تــا کلیدی تریــن عوامــل پیشــران در 

تحقــق ایــن هــدف شناســایی شــوند و امــکان برنامه ریــزی در ایــن 

حــوزه ممکــن شــود.

ــبب  ــه به س ــان، ک ــتان اصفه ــع در اس ــار واق ــهر خوانس ش

آب وهــوای مناســب و باغــات سرســبز و طبیعــت بکــر، طــی 

ــردم  ــرای م ــگری ب ــد گردش ــی از مقاص ــه یک ــر، ب ــای اخی دهه ه

ــبب  ــت، به دلیلس ــده اس ــل ش ــود تبدی ــراف خ ــزرگ اط ــهرهای ب ش

بــرای پذیــرش  شــهر  عدم آمادگــی  و  ریــزی  برنامه  فقــدان 

ــع آب  ــی مناب ــد آلودگ ــی مانن ــای نامطلوب ــا پیامده ــگران، ب گردش

و محیــط طبیعــی، تخریــب چشــم اندازهای طبیعــی، افزایــش 

کاربــری  تغییــر  و  فعالیت هــای کشــاورزی  رکــود  مهاجــرت، 

اراضــی زراعــی و باغــات روبــه رو شــده اســت )حیــدرزاده و حقــی، 

1397: 2(. بنابرایــن، در پژوهــش حاضــر تــاش شــده اســت، بــا 

 ،Micmac ــزار ــوب نرم اف ــاختاری و در چارچ ــادالت س روش مع

راهبردهایــی عملیاتــی و کلیــدی  بــرای تحقــق گردشــگری پایــدار 

ــوند. ــنهاد ش ــار پیش ــهر خوانس ش

پیشینۀ تحقیق
ــی  ــت روش ترکیب ــا کاربس ــی ب ــی )2019( در پژوهش کیس

SWOT و AHP قصــد دارد ۀیــک رویکــرد راهبــردی ترکیبــی 

ــد  ــدار در مقاص ــگری پای ــعهٔ  گردش ــه توس ــد ب ــه بتوان ــد ک ــه کن ارائ

ــوارد  ــامل م ــنهادی ش ــای پیش ــود. راهبرده ــر ش ــگری منج گردش

ــی  ــر ذهن ــداد، تصوی ــت روی ــوع محصــول و مدیری ــر اســت: تن زی

بازدیدکننــده،  پایــدار  مدیریــت  سیســتم  کاربســت  مقصــد، 

.)Kisi, 2019: 1( راهبردهــای تبلیغــات و مشــارکت و همــکاری

پژوهــش هیوئت ـ ال کوکــر و همــکاران )2019( دربــارٔه 

ــپانیا  ــور اس ــی در کش ــت باستان شناس ــا ماهی ــی ب ــدی میراث مقص

ــا اســتفاده از پرســش نامهٔ  بســته  از گردشــگران  اســت. اطاعــات ب

جمــع آوری شــده اســت.  ایــن پژوهــش توصیــه می کنــد کــه تأمیــن 

Huete-( ــد ــا یاب ــی ارتق ــر میراث ــن عناص ــت ای ــات و مدیری خدم

.)Alcocer et al., 2019: 67

جندقــی و همــکاران )2019( در پژوهشــی، بــا عنــوان 

ــرد  ــاس رویک ــه براس ــگری در ترکی ــناریوهای گردش ــایی س »شناس

ــگری  ــول گردش ــناریوهای قابل قب ــایی س ــه شناس ــی«، ب آینده پژوه

.)Jandaghi et al., 2019: 47( می پردازنــد  آنتالیــا  در 

اریانــی و فئــوزی )2019(، بــا هــدف تعییــن عوامــل 

راهبــردی و جایــگاه آن در توســعۀ مناطــق بوم گــردی، بــا کاربســت 

ــعی  ــل Micmac، س ــر و روش تحلی ــاختاری آینده نگ ــرد س رویک

می کننــد تأثیرگذارتریــن متغیرهــا و ارتبــاط آن هــا بــا توســع ٔه 

 Ariyani &( بوم گــردی منطقــه ای در اندونــزی را شناســایی  کننــد

.)Fauzi, 2019: 1

سوتریســنا و همــکاران )2020( بــه شناســایی عوامــل 

ــد.  ــدار در دهکــده ای گردشــگری پرداخته ان کلیــدی در توســعۀ پای

در تجزیه و تحلیــل ایــن تحقیــق، از روش اکتشــافی ـ توصیفی و 

تحلیــل آینده نگــر بــا روش Micmac  اســتفاده شــده اســت. نتایــج 

تجزیه و تحلیــل بــر اهمیــت عوامــل فرهنگــی، آداب ورســوم محلــی 

 Sutrisna( کیــد می کنــد و صاحیــت مدیــران و منابــع انســانی تأ

 .)et al., 2020: 184

بــه بررســی عوامــل مؤثــر در  وو و همــکاران )2020( 

ــام  ــو در ویتن ــدار در اســتان باریا ـ وونگ تائ توســعۀ  گردشــگری پای

ــج  ــد. نتای ــیونی پرداخته ان ــی و رگرس ــل عامل ــای تحلی ــا روش ه ب

ــد  ــود دارن ــل وج ــروه عام ــار گ ــه چه ــد ک ــان می ده ــات نش تحقیق

ــن  ــگری در ای ــدار گردش ــعٔه پای ــر چشــمگیری در توس ــه قابل تأثی ک

ــه،  ــتند از جامع ــارت  هس ــل عب ــن عوام ــد. ای ــتان تأثیرمی گذارن اس

ــات  ــط  زیســت، محصــوالت و خدمــات گردشــگری و امکان محی

.)Vu et al., 2020: 561( فنــی
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تأثیــرات  کرده انــد  تــاش   )2019( فرجــی  و  نعمت پــور 

ــاس  ــد رشــد گردشــگری در مقی مثبــت و منفــی گردشــگری در رون

ملــی در ایــران را شناســایی و اولویت بنــدی  کننــد. ایــن تأثیــرات بــا 

 ،Micmac اســتفاده از تجزیه و تحلیــل اثــر متقاطــع در قالــب روش

ــی  عوامــل اقتصــادی، فرهنگی ـ اجتماعــی و زیســت محیطی ارزیاب

.)Nematpour & Faraji, 2019: 259( شــده اند

زالــی و عطریــان )1395( پژوهشــی درزمینــۀ  شناســایی عوامــل 

ــه ای  ــگری منطق ــدٔه گردش ــوب در آین ــده ای مطل ــیم آین ــی و ترس اصل

ــه ماهیــت ایــن پژوهــش،  ــا توجــه ب ــد. ب اســتان همــدان انجــام داده ان

از روش هــای تحلیــل ســاختاری، ســناریونگاری و دلفــی و از نرم افــزار 

Micmac  بهــره گرفتــه شــده اســت )زالــی و عطریــان، 1395: 107(. 

ســجادی و همــکاران )1397( عوامــل مؤثــر در مدیریت شــهری 

و نقــش آن در توســعۀ پایــدار گردشــگری ســاحلی در شــهر بوشــهر را 

بررســی و شناســایی ۀهســتندکرده اند. روش ایــن پژوهــش مبتنــی 

بــر رویکــرد توصیفــی تحلیلــی اســت کــه بــا روش میدانــی به منظــور 

تکمیــل پرســش نامه ها همــراه شــده اســت. ســپس، داده هــای پژوهــش 

  SPSSتک نمونــه ای از طریــق نرم افــزار t بــا اســتفاده از آزمــون

پــردازش و تحلیــل شــده اســت )ســجادی و همــکاران، 1397: 1(.

ــر  ــدی مؤث ــران های کلی ــی، پیش ــر )1398(، در پژوهش نص

در توســعۀ  گردشــگری شــهر شــیراز را شناســایی  ۀ و چگونگــی 

ــت.  ــرده اس ــی ک ــر را بررس ــران ها در یکدیگ ــن پیش ــذاری ای تأثیرگ

نتایــج حاصــل نشــان می دهنــد کــه أپیشــران های منابــع آب، 

تبلیغــات، مدیریــت محلــی، آثــار تاریخــی، امنیــت غذایــی، 

امنیــت، سیاســت های کان ملــی در حــوزۀ گردشــگری و مشــارکت 

شــهروندان تأثیرگــذار هســتند )نصــر، 1398: 55(.

فتــاح زاده و همــکاران )1399( بــه شناســایی ســناریوهای 

ممکــن و محتمــل آینــدۀ توســعۀ گردشــگری  پایــدار اســتان گیــان 

ــعۀ  ــر در توس ــی مؤث ــران اصل ــد.  12پیش ــق1425  پرداخته ان در اف

گردشــگری  پایــدار اســتان با اســتفاده از نرم افــزار Micmac  دتوســعۀ 

مناطــق  در  جمعیــت  تراکــم  از  هســتند  گردشــگری عبارت  

زیســت محیطی،  گاهی هــای  آ ســطح  ارتقــای  گردشــگرپذیر، 

گردشــگری،  بخــش  ســودآور  مشــاغل  در  اشــتغال زایی  میــزان 

میــزان ســرمایه گذاری های بخــش خصوصــی، اســتفاده  ٔبهینــه از 

زمیــن، رقابت پذیــری، گســترش فضاهــای ساخته شــدٔه مرتبــط 

بــا گردشــگری، افزایــش زیرســاخت های حمل ونقــل منطقــه ای، 

برگــزاری  محلــی،  ســاکنان  و  گروه هــا  هم بســتگی  و  مشــارکت 

جشــنواره های فصلــی و فرهنگــی، کاهــش میــزان آسیب رســانی 

اکولوژیکــی و اطاع رســانی مــردم دربــاره  ٔاهمیــت وجــود گردشــگران 

در ناحــی ٔه موردنظــر )فتــاح زاده و همــکاران، 1399: 111(.

ــر  ــه شناســایی پیشــران های مؤث ایمانــی و رضــوی )1399( ب

ــی  ــرد آینده پژوه ــا رویک ــدار ب ــگری پای ــدٔه گردش ــت آین در وضعی

ــان  ــج نش ــد. نتای ــرعین پرداخته ان ــتان س ــزی شهرس ــش مرک در بخ

ــر و راه هــای روســتایی،  ــود وضعیــت معاب می دهــد کــه عوامــل بهب

امنیت و بازســازی آثار گردشــگری، از میان 23 عامل پیشــران،  ییییتأثیرگذاری 

یبیشــتر و اهمیت بیشــتری دارنــد )ایمانــی و رضــوی، 1399: 71(. 

مبانی نظری
پایداری و اکوتوریسم

اکوتوریســم نوعــی توریســم را شــامل می شــود کــه مســتقیم 

ــی آن   ــزٔه اصل ــود و انگی ــوط می ش ــت مرب ــه طبیع ــتقیم ب و غیرمس

بازدیــد و اســتفاده از جذابیت هــای طبیعــی و فرهنــگ بومــی 

اســت، بــدون این کــه خســارتی بــه آن کندبزنــد. اکوتوریســم 

ــط  ــه محی ــفری ک ــت؛ س ــت اس ــن ٔه طبیع ــه په ــئوالنه ب ــفری مس س

ــق و  ــی رون ــردم محل ــی م ــه زندگ ــد و ب ــت می کن ــت را حفاظ زیس

ــا گردشــگری طبیعت نهــاد کــه فقــط  ــاه می بخشــد. در مقایســه ب رف

ــردم  ــع م ــم مناف ــت، اکوتوریس ــی اس ــای طبیع ــه مکان ه ــفر ب س

محلــی را از جنبه هــای زیســت محیطی، اجتماعــی، فرهنگــی و 

ــعٔه  ــان توس ــاد کارشناس ــه اعتق ــد. ب ــرار می ده ــر ق ــادی مدنظ اقتص

پایــدار، فقــط زمانــی اکوتوریســم پایــدار عمــل می کنــد کــه جلــوی 

ــه  ــی گرفت ــع طبیع ــتفاده ها از مناب ــا و سوء اس ــیاری از تخریب ه بس

ــکار،  ــر ش ــارت ب ــردن و نظ ــدود ک ــق مح ــن کار از طری ــود. ای ش

ماهی گیــری، اســتفاده از ســواحل دریــا، دریاچه هــا و دیگــر مناطــق 

حفاظت شــده امکان پذیــر اســت )حســن زاده، 1394: 42-41(. 

منفــی  تأثیــرات  کاهــش  به معنــای  پایــدار  گردشــگری 

فعالیت هــای گردشــگری در محیــط زیســت، جامعــه و اقتصــاد 

به منظــور دســتیابی بــه نوعــی گردشــگری از نظــر اکولوژیکــی پایــدار، 

ــت.  ــر  اس ــی براب ــر اجتماع ــه و از نظ ــادی مقرون به صرف ــر اقتص از نظ

ــد  ــل متح ــازمان مل ــت س ــط زیس ــۀ محی ــف برنام ــا تعری ــق ب مطاب

فعالیت هــای  توســع ٔه  به معنــای  پایــدار  گردشــگری   ،)UNEP(

زیســت محیطی،  ابعــاد  بیــن  پایــدار  تعــادل  بــا  گردشــگری 

تضمیــن  به منظــور  اجتماعی ـ فرهنگــی  و  اجتماعی ـ اقتصــادی 

 .)Pan et al., 2018: 455( اســت  آن  طوالنی مــدت  پایــداری 

دیدگاهــی جامــع درخصوص گردشــگری پایــدار در ســال 2002 ارائه 

شــد کــه گردشــگری پایــدار را روشــی بــرای مدیریــت منابــع طبیعــی، 

و جوامــع  مقصــد  نواحــی  در  اجتماعی ـ فرهنگــی  و  مصنوعــی 

ــاه  ــای رف ــی ارتق ــای اساس ــه معیاره ــتیابی ب ــور دس ــان به منظ میزب

اقتصــادی، حفاظــت از ســرمای ٔه طبیعــی و اجتماعــی فرهنگــی آن ها، 

دســتیابی بــه عدالــت درون نســلی و بین نســلی در توزیــع هزینه هــا و 

ــن نیازهــای گردشــگران  ــان از خودکفایــی آن هــا و تأمی منافــع، اطمین

 .)Dans & Gonzalez, 2019: 70( اســتمی داند 

ــی از   حاک
ً
ــا ــگری  صرف ــعۀ گردش ــنتی توس ــاخص های س ش

مســائل اقتصــادی بــود کــه شــامل مــواردی چون تعــداد گردشــگران، 

ــق  ــگران در مناط ــت گردش ــدت اقام ــت، م ــب های اقام ــداد ش تع

ــی  ــرات منف ــرور تأثی ــد. به م ــگر می ش ــر گردش ــۀ ه ــد و هزین مقص

ــگری  ــوع گردش ــرح موض ــب ط ــد موج ــع مقص ــگری در مناب گردش

پایــدار و توجــه بــه دیگــر ابعــاد توســعه شــد. بنابرایــن، ضــروری بــود 

ــوا و  ــت ه ــن، کیفی ــع زمی ــت از آب و مناب ــون حفاظ ــی چ موضوعات
تنــوع زیســتی را در نظــر گرفتــه شــوند. دخیــل کــردن مســتقیم مــردم 
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محلــی در صنعــت گردشــگری تضمین کننــدۀ گردشــگری پایــدار در 
درازمــدت اســت )Boskovic et al., 2020: 2768(. گردشــگری 
پایــدار شــهری فعالیت هــای گردشــگران درزمینــۀ  بازیافــت زباله هــا 
و حمل ونقــل ســبز شــهری و همچنیــن تأثیــرات سیاســت های 
اجرایــی پروژه هــای شــهری در حفاظــت از میــراث فرهنگــی و 
 .)Maxim, 2016: 972-973( محیــط طبیعی را نیــز مدنظــر دارد
مطابــق بــا تعاریــف، اکوتوریســم نوعــی گردشــگری اســت 
 Diamantis,( کــه اصــول زیســت محیطی را پــرورش می دهــد
ــت  ــدار اس ــگری پای ــی گردش ــم نوع 98-93 :1999(. اکوتوریس
نوظهــور  اســت.  توســع ٔه مقصدهــای  در  مهمــی  عامــل  کــه 
اصــول کلیــدی اکوتوریســم موجــب کاهــش تأثیــرات منفــی 
گاهــی فرهنگــی و زیســت محیطی،  زیســت محیطی، افزایــش آ
ــازی  ــدگان و توانمندس ــرای بازدیدکنن ــت ب ــات مثب ــاد تجربی ایج
بــه  افزایــش حساســیت  اقتصــادی جمعیــت محلــی ضمــن 
سیاســت زیســت محیطی و اقتصــادی کشــور میزبــان می شــود 
 )Quebec( در بیانیــٔه کبــک .)Saidmamatov et al., 2020: 3(
در ســال 2002 آمــده اســت کــه اکوتوریســم در حفاظــت از میراث 
ــی  ــراث طبیع ــد و می ــارکت می کن ــه مش ــی فعاالن ــی و فرهنگ طبیع
تفســیر می کنــد.  بازدیدکننــدگان  بــرای  را  فرهنگــی مقصــد  و 
ــرای حفاظــت از محیــط زیســت و تأمیــن  ــردی ب اکوتوریســم راهب
درآمــد جوامــع در مناطــق حفاظت شــده و اطــراف آن اســت. 
ــۀ از  ــداف دوگان ــه اه ــم ب ــان، اکوتوریس ــاط جه ــیاری از نق در بس
بیــن بــردن فقــر و حفاظــت از منابــع طبیعــی کمــک کــرده اســت. 
ــراد  ــرای اف ــی ب ــغلی گوناگون ــای ش ــم فرصت ه ــج اکوتوریس تروی
ــون  ــای گوناگ ــغول فعالیت ه ــه مش ــد ک ــاد می کن ــی ای ایج محل
.)Das & Chatterjee, 2015: 4( مرتبــط بــا گردشــگری هســتند

برنامه ریزی اکوتوریسم در نواحی شهری
اماکــن شــهری اغلــب طیــف وســیعی از جاذبه هــای 
تاریخــی، فرهنگــی، مراکــز خریــد، ســالن های موزیــک، 
پارک هــا، رســتوران ها و دیگــر جاذبه هــای شــهری را در خــود 
جــای داده انــد )فرجــی راد و آقاجانــی، 1388: ۶۸-۷1(. رشــد 
گردشــگری در شــهرها تأثیــرات مهمــی در درآمــد و اشــتغال 
شــهرها اســتدارد. گردشــگری شــهری، در ســطح بین المللــی، 
ــت  ــگاه آن در حمای ــده و جای ــناخته ش ــم ش ــی مه ــۀ صنعت به منزل
ــد  ــا ح ــی ت ــهری محل ــع ش ــتفاده از مناب ــدار و اس ــت پای از مدیری
زیــادی مطــرح شــده اســت. به طورکلــی، گردشــگری شــهری 
ــهری  ــی ش ــات و نواح ــهرها و مح ــه ش ــفر ب ــت از س ــارت اس عب
Al-( ــا انگیــزهٔ  اصلــی لــذت از جاذبه هــا، امکانــات و خدمــات ب

.)saad & Ababneh, 2017: 361-363
ــهر  ــک ش ــر ی ــرد مؤث ــرای عملک ــر ب ــروه از عناص ــه گ س
ــتند.  ــاز هس ــگر نی ــذب گردش ــگری و ج ــد گردش ــۀ مقص به منزل
ــی و  ــی، ورزش ــی فرهنگ ــای فعالیت ــامل مکان ه ــه ش ــر اولی عناص
تفریحــی و امکانــات اوقــات فراغــت  اســت. عناصــر ثانویــه ُبعــد 
خدماتــی را فراهــم می کننــد و بیانگــر مــکان اقامــت، غــذا و انــواع 
گوناگــون فرصت هــای خریــد هســتند. گــروه ســوم شــامل عناصــر 
زیرســاختی مربــوط بــه حمل ونقــل و اطاعــات گردشــگری اســت 

.)Hinch, 1996: 97-98(

نظــر  از  کــه  را  طبیعت مبنــا  گردشــگری  برنامــهٔ    هــر 
ــی در آن  ــردم محل ــه م ــوزش ب ــد و آم ــدار باش ــت محیطی پای زیس
ــردم  ــت    . م ــم دانس ــوان اکوتوریس ــود می ت ــی ش ــی تلق ــه ای  اصل مؤلف
محلــی بایــد بــر گردشــگری نظــارت داشــته باشــند و عمــده مزایــای 
ــود  ــل ش ــان حاص ــدار اطمین ــع ٔه پای ــا از توس ــد ت ــت کنن آن را دریاف
در  اکوتوریســم  نقــش   .)Rostami & Teimouri, 2019: 48(
توســعۀ اقتصادی ـ اجتماعــی جوامــع محلــی بــا ارائــٔه مزایایــی 
ــای  ــق برنامه ه ــازی از طری ــغلی و ظرفیت س ــای ش ــد فرصت ه مانن
مهارت آمــوزی و برنامه هــای توســعه ای، پرداخــت هزینه هــای اجــاره، 
ایجاد پروژه های مشــارکتی، توســعۀ ارتباطــات محلی، زنجیــرۀ ارزش، 
ــه  ــی خیرخواهان ــای مال ــن کمک ه ــاخت ها و همچنی ــعۀ زیرس توس
فعالیت هــای   .)Synman, 2016: 249( اســت  یافتــه  اعتبــار 
اکوتوریســم در جوامــع محلــی بایــد ایــن مــوارد را محقــق کننــد: 1- 
کاهــش آثــار منفــی کالبــدی، اجتماعــی و رفتارهــای روان شــناختی؛ 
ــویق  ــی؛ 3- تش ــت محیطی و فرهنگ ــی زیس ــی آگاه ــاد نوع 2- ایج
شــدید تجــارب مثبت بــرای ســاکنان و گردشــگران و 4- بهبود شــرایط 
 Tsenget( سیاســی، زیســت محیطی و اجتماعــی کشــورهای میزبــان

.)al., 2019: 1323-1324

آثار اکوتوریسم در توسعۀ شهری
شــرکت  توســط  ابتــدا  شــهری  اکوتوریســم  اصطــاح 
شــد  پیشــنهاد   1996 ســال  در   )Blackstone( بلک اســتون 
و به منزلــۀ یکــی از روش هــای پایــدار بــرای ســفر کــردن در 
نواحــی شــهری تعریــف شــد. براســاس تعریــف ارائه شــده توســط 
کنفرانــس اکوتوریســم شــهری در ســال 2004، اکوتوریســم شــهری 
ــهری  ــی ش ــت از آن در نواح ــت و حفاظ ــه طبیع ــفر ب ــای س به معن
ــد ( ــواردی مانن ــامل م ــهری  ش ــم ش ــای اکوتوریس ــت. راهبرده اس
حفــظ منظــر طبیعــی، تنــوع زیســتی و فرهنگ هــای بومــی؛ (
بــه حداکثــر رســاندن منافــع محلــی و درگیــر کــردن جامــع ٔه 
ــای  ــان و راهنم ــرمایه گذاران، میزبان ــکان، س ــٔه مال ــی به منزل محل
گردشــگران؛ (آمــوزش بازدیدکننــدگان و ســاکنان درخصــوص 
موضوعــات زیســت محیطی، منابــع میراثــی و پایــداری و (کاهــش 
ــر،  ــی دیگ ــق تعریف ــتند. مطاب ــان ها هس ــی انس ــای اکولوژیک ردپ
اکوتوریســم شــهری ســفر و جســت وجو در داخــل و اطــراف شــهر 
ــی و فرهنگــی شــهرها  ــتری از منابــع طبیع اســت کــه درک بیش
 Wu et al., 2010:( بــرای بازدیدکننــدگان و ســاکنان فراهــم کنــد
ــادا  ــه در کان ــهری ک ــم ش ــیون اکوتوریس 740-739(. در کنوانس
ــهری  ــه اکوتوریســم ش ــد ک ــق کردن ــان تواف ــزار شــد، متخصص برگ
عبــارت اســت از فرصتــی بــرای حفاظــت از تنــوع زیست شناســی 
ــی  ــت زندگ ــود کیفی ــد و بهب ــغل های جدی ــاد ش ــی، ایج و اجتماع
.)Jegdić & Gradinac, 2016: 155-156( جمعیــت شــهری
ــی از  ــع محل ــر در جوام ــش فق ــم در کاه ــهم اکوتوریس س
اشــتغال، درآمدزایــی و فرصت هــای کارآفرینــی  ایجــاد  نظــر 
ــی  ــع محل ــتغال در جوام ــعۀ اش ــژه توس ــود؛ به وی ــی می ش بررس
بــرای  را  متنوعــی  درآمــد  منابــع  کارآفرینــی  فرصت هــای  و 
 Agyeman( ــد ــم می کنن ــم فراه ــر در اکوتوریس ــای درگی خانواره
فقــر،  کاهــش  بــرای  et al., 2019: 75-76(. اکوتوریســم، 
ــه در  ــر، ک ــادی دیگ ــای اقتص ــا فعالیت ه ــری ب ــاط مؤث ــد ارتب بای
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ــاورزی، دام داری،  ــون کش ــوند همچ ــام می ش ــی انج ــع محل جوام
ــن  ــم همچنی ــد. اکوتوریس ــرار کن ــتی، برق ــع دس ــری و صنای ماهیگی
حیات وحــش  شــامل  محیط زیســت  حفــظ  در  مؤثــری  نقــش 
 .)Chirenje, 2017: 90-91( طبیعــی دارد  جنگل هــای  و 
اکوتوریســم می توانــد در توســعۀ اجتماعی ـ فرهنگــی و اســتفادهٔ  
 Menbere & Menbere,( پایــدار از منابــع محیطــی ســهیم باشــد
کیدمزایــای  7-6 :2017(. پروژه هــای اکوتوریســم، علی رغــم تأ
فــراوان،  بــرای جوامــع محلــی درواقــع ماننــد شمشــیری دولبــه  عمــل 
ــد  ــد می توان ــش از ح ــادی بی ــای اقتص ــع، فعالیت ه ــد. درواق می کن
ــع  ــص در مناب ــاد نق ــی و ایج ــع طبیع ــازاد از مناب ــرداری م ــه بهره ب ب
طبیعــی منجــر شــود. البتــه، اکوتوریســم جامعه محــور درپــی 
روشــی پایدارتــر بــرای مدیریــت منابــع طبیعــی بــا تقویــت حفاظــت 
Mensah, 2017: 81-( از طریــق مشــارکت جوامــع محلــی اســت
ــارت   ــی عب ــع ٔه محل ــم جام ــدهٔ  اکوتوریس ــل محدودکنن 82(. عوام
هســتند از تعــارض بیــن ذی نفعــان، فقــدان ظرفیت ســازی مناســب 
و عدم توزیــع ســهم متعــادل ســود بیــن مجریــان گردشــگری و 

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

مستندسازی متغیر های گردشگری پایدار شهری
در پژوهــش حاضــر، نخســت، متغیر هــای تحقــق گردشــگری 
پایــدار شــهری از طریــق مــروری بــر متــون معتبــر داخلــی و خارجی 
 اســتخراج شــده  انــد. ازآنجاکــه گردشــگری شــهری متأثــر از ابعــاد 
ــت محیطی  ــادی و زیس ــی، اقتص ــدی، اجتماع ــد کالب ــی مانن گوناگون
ــی از  ــترٔه جامع ــایی گس ــه شناس ــنجش آن ب ــت، س ــا اس ــد آن ه مانن
ــری  ــی نظ ــن مبان ــس از تدوی ــن رو، پ ــتدارد. ازهمی ــاز اس ــا نی متغیر ه
پژوهــش، از میــان 12 پژوهــش معتبــر داخلــی و خارجــی، متغیرهــای 
ــت  ــی اس ــدول 1(. گفتن ــده اند )ج ــتخراج ش ــوع اس ــا موض ــط ب مرتب
مستندســازی و گزینــش متغیر هــا بــا در نظــر گرفتــن مــواردی همچون 
ــا  ــی ب ــانی حداقل ــاالت«، »هم پوش ــر در مق ــتفاده از متغی ــر اس »توات
ســایر متغیر هــا«، »قابلیــت تحلیــل از ســوی کارشناســان« و »تطابــق 

بــا شــرایط فرهنگــی و بومــی ایــران« انجــام شــده اســت.

متغیرهاابعاد

Aمحیط طبیعی

A1اقلیم و آب وهوا

A2چشم اندازهای طبیعی

A3گونه های گیاهی و جانوری بومی

A4فضای سبز و کیفیت پوشش گیاهی

B
آالینده ها و آسیب های 

اکولوژیکی

B1عدم آلودگی هوا و صوت

B2عدم آلودگی آب

B3حفاظت از کاربری اراضی حوزه های طبیعی

Cاقتصادی

C1درآمدهای بخش گردشگری و توزیع آن

C2اشتغال زایی بخش گردشگری

C3قیمت ها و هزینه ها برای گردشگر

C4سرمایه  گذاری  و مشارکت بخش خصوصی

C5درآمدهای پایدار گردشگری برای مدیریت شهری

Dاجتماعی

D1آداب ورسوم محلی و فرصت های پنهان فرهنگی

D2تنش ها و تعارضات  میان گردشگران و جامعۀ میزبان

D3امنیت

Eمدیریتی
E1 طرح ها و برنامه های بلندمدت توسعۀ گردشگری

E2قوانین و مقررات

Fحمل ونقلی
F1ترافیک سواره و دسترسی به پارکینگ

F2کیفیت حمل ونقل و زیرساخت های ارتباطی

متغیرهاابعاد

Gظرفیت قابل تحمل شهر

G1ظرفیت زیرساخت های خدماتی و امدادی

G2عدم شلوغی و ازدحام بیش از حد

G3
فّناوری های نوین ارتباطی، اینترنت، آنتن دهی تلفن 

همراه، خودپردازها

G4میزان مصرف آب

G5استفادٔه کارآمد از منابع انرژی در بخش گردشگری

Hبهداشت و سامت

H1
پاکیزگــی محیــط، وضعیت جمع آوری زباله، 

ضایعات و  فاضاب 

H2سرویس های بهداشتی

H3ایمنی

Iجاذبه های گردشگری

I1وجود جاذبه های گردشگری، آثار تاریخی و حفاظت آن ها

I2عرضٔه محصوالت محلی

I3توزیع زمانی و مکانی گردشگرپذیری

J
بنیان های جامعٔهۀ 

محلی

J1مشارکت مردمی و همکاری نهادهای محلی

J2
گاه سازی جامعه از مزایای گردشگری و نحوۀ تعامل  آ

با گردشگر

K
زیرساخت های کالبدی 

گردشگری

K1کیفیت مراکز اقامتی و خدمات پذیرایی

K2امکانات، تسهیات رفاهی و استراحتگاه ها

L
زیرساخت های 

غیرکالبدی گردشگری

L1کیفیت اطاعات و تبلیغات گردشگری

L2کیفیت تورهای گردشگری

L3برخورد کارکنان و متولیان

M رضایتمندی از
گردشگری

M1ارتقای کیفیت زندگی و رفاه جامعۀ میزبان

M2رضایتمندی گردشگران

جدول 1: مستندسازی متغیرهای گردشگری شهری پایدار

منبع: )پوراحمد و همکاران، 13۹5؛ اسماعیل زاده و اسماعیل زاده، 13۹۶؛ ضرغام بروجنی و ، نیک بین، 13۹1؛ دلشاد و همکاران، 13۹۶؛ شاطریان و همکاران، 
 Tanguay et al., ؛Tovmasyan, 2019 ؛Boley et al., 2017 ؛Choi & Sirkaya, 2005 ؛Hsu et al., 2020 ؛Lozano-oyala et al., 2019 13۹۶؛

)Mistrym 2018 2013؛
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معرفی شهر خوانسار
ــرب  ــمال غ ــه در ش ــتانی ک ــت کوهس ــهری اس ــار ش خوانس

اســتان اصفهــان قــرار گرفتــه اســت. اگرچــه ایــن شــهر از قدمــت و 

تاریخــی کهــن و شــرایط اقلیمــی مســاعدی دارد، محدودیت هــای 

ــع از رشــد فیزیکــی ایــن شــهر شــده  جغرافیایــی و توپوگرافــی مان

اســت. همیــن امــر ســبب شــده خوانســار، چــه به لحــاظ جمعیتــی 

و چــه از نظــر وســعت، در شــمار شــهرهای کوچــک کشــور قــرار 

ــق سرشــماری  ــت ســاکن شهرســتان خوانســار مطاب ــرد )جمعی گی

ــوده اســت(. شــهر خوانســار  ــر ب ســال 13۹5 حــدود 33هــزار نف

به واســطۀ حاکمیــت شــرایط کوهســتانی و تحتتأثیــر عامــل ارتفــاع 

ــمار  ــه ش ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــیر و ییاق ــی سردس ــه نواح ازجمل

ــدرزاده و حقــی، 13۹۷: ۸(. مــی رود )حی

به دلیــل اســتقرار اغلــب محــات شــهر خوانســار در جــوار 

رودخانــه و بهره بــرداری از آب هــای رود بــرای مــزارع و باغــات در 

دو طــرف ســاحل رود، شــکل کالبــدی شــهر طولــی و کشــیده و در 

ــاط بیــن محــات از طریــق راه هــای  ــه اســت. ارتب امتــداد رودخان

ــده  ــود آم ــه وج ــوش ب ــی و خودج ــه طبیع ــت ک ــی اس پرپیچ وخم

ــی  ــه جنوب ــر منتهی الی ــق ب ــهر منطب ــۀ ش ــتۀ اولی ــل هس ــت. مح اس

محــدودۀ کنونــی شــهر اســت و پراکنــش فضایــی بســیاری از آثــار و 

ابنیــٔه ثبت شــدۀ میــراث فرهنگــی از قبیــل مســجد جامــع، مســجد 

رئیســان و خانــٔه ابهــری نیــز مربــوط بــه هســتٔه اولیــٔه شــهر اســت.

ــی  ــع آب ــد، مناب ــای بلن ــن کوه ه ــار، در بی ــتقرار خوانس اس

ــرده  ــم ک ــهر فراه ــن ش ــراف ای ــاورزی در اط ــرای کش ــبی ب مناس

ــرده  ــاد ک ــهر ایج ــن ش ــی را در ای ــبز و پرمحصول ــات سرس و باغ

ــق دارد  ــه رون ــن منطق ــز در ای ــور نی ــرورش زنب ــت. دام داری و پ اس

ــواع عســل های مرغــوب و مشــهور  و عســل خوانســار در شــمار ان

ــان شــهر خوانســار در سراســر  ــق بازرگان کشــور اســت کــه از طری

کشــور توزیــع می شــود. در ایــام خاصــی از ســال، شــهر خوانســار 

ــت.  ــک اس ــهرهای دور و نزدی ــددی از ش ــگران متع ــرای گردش پذی

یکــی از ایــن ایــام مربــوط بــه دهــٔه اول محــرم اســت کــه به ســبب 

مراســم خــاص عــزاداری در ایــن شــهر مــورد اســتقبال مــردم ســایر 

شــهرها قــرار می گیــرد. خوانســار در ســال های اخیــر به منزلــۀ 

شــهری ییاقــی و مرکــز عمــدۀ گردشــگری بــرای اهالــی شــهرهای 

ــود  ــناخته می ش ــهر ش ــی ش ــکنٔه قدیم ــایر س ــان و س ــران، اصفه ته

شــهر  از  نمایــی  و  موقعیــت   2 و   1 شــکل  های   .)8 )همــان: 

ــد. ــش می دهن ــار را نمای خوانس

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



یسم  عوامل پیشران در تحقق گردشگری پایدار شهری با رویکرد اکوتور

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

روش تحقیق
نــوع تحقیــق حاضــر، به لحــاظ هــدف، کاربــردی و، از نظــر 

ماهیــت، توصیفی ـ تفســیری اســت. اطاعــات الزم براســاس 

ماهیــت تحقیــق بــه دو شــیوۀ کتابخانه ای و پرســش نامه ای گــردآوری 

ــای  ــایی متغیره ــا و شناس ــع آوری داده ه ــرای جم ــت. ب ــده اس ش

ــت 3۹  ــی گوناگــون، درنهای ــع مطالعات ــس از بررســی مناب ــه، پ اولی

ــرای  ــه این کــه ب ــا توجــه ب ــی انتخــاب شــدند. ب ــرای ارزیاب ــر ب متغی

ــود،  ــتفاده می ش ــزار Micmac اس ــا از نرم اف ــل داده ه تجزیه و تحلی

ــده  ــم ش ــع تنظی ــرات متقاط ــس اث ــورت ماتری ــه ص ــش نامه ب پرس

اســت روایــی آن را کارشناســان بررســی کرده انــد. ســپس، بــر 

 ،Micmac مبنــای معــادالت ســاختاری و در چارچــوب مــدل

متغیرهــای شــهر خوانســار ارزیابی شــده شــده اند. داده هــای ورودی 

ــان  ــش نامه می ــع پرس ــا توزی ــی و ب ــدل Micmac از روش دلف ــه م ب

15 کارشــناس )10 نفــر بــا مــدرک تحصیلــی دکتــری تخصصــی و 

ــی کارشناســی  ارشــد( حاصــل  ــا مــدرک تحصیل ــر ب ــر و 5 نف باالت

شــده اند. در میــان ایــن افــراد، 5 کارشــناس دربــارٔه وضعیــت 

ــز،  گاهــی قبلــی داشــته اند و ســایر کارشناســان نی شــهر خوانســار آ

ــارٔه  ــار، درب ــه خوانس ــوط ب ــای مرب ــر و گزارش ه ــک تصاوی به کم

ــد. ــی یافته ان ــناخت اجمال ــهر ش ــن ش ای

در چارچــوب ماتریــس اثــرات متقاطــع، متغیرهــا بــر مبنــای 

میــزان تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری آن هــا بــا اعــدادی در طیــف 

صفــر تــا 3 ـ کــه در آن صفــر  به معنایبه منزلــۀ بــدون تأثیــر، 

یــک به معنایبه منزلــۀ تأثیــر ضعیــف، دو به معنــای به منزلۀتأثیــر 

متوســط، ســه به معنــای تأثیــر زیــاد و P به معنــای اثرگــذاری 

مســتقیم و غیرمســتقیم بالقــوه هســتندـ  امتیازدهــی شــده اند. پــس از 

امتیازدهــی متغیر هــا، بــا محاســبٔه میــزان ضریــب پرشــدگی داده هــا، 

صحــت ابــزار گــردآوری داده هــا ســنجیده شــده اســت و، بــا توجــه 

ــه ماتریــس به دســت آمده، متغیرهــای کلیــدی پژوهــش شناســایی  ب

ــی  ــدی، راهبردهای ــای کلی ــای متغیره ــر مبن ــان، ب ــدند. در پای ش

پایــدار شــهر خوانســار  بــرای تحقــق گردشــگری  پیشــنهادی 

پیشــنهاد شــده اند.

یافته ها
ــرور  ــاس م ــده براس ــای استخراج ش ــش، متغیره ــن بخ در ای

ــع در  ــرات متقاط ــل اث ــری از روش تحلی ــا بهره گی ــری ب ــی نظ مبان

ــور، از  ــده اند. بدین منظ ــل ش ــی و تحلی ــزار Micmac بررس نرم اف

ــا وضعیــت هریــک از  ــه ابعــاد 3۹*3۹ اســتفاده شــد ت ماتریســی ب

متغیرهــا در سیســتم مشــخص شــود. از پاســخ دهندگان درخواســت 

شــد کــه وضعیــت متغیرهــا را براســاس وضعیــت شــهر خوانســار بــا 

ــدول  ــل ج ــج تحلی ــن گام نتای ــد. اولی ــل کنن ــف موردنظــر تکمی طی

ویژگی هــای تأثیرگــذاری مســتقیم عوامــل اســت. انــدازٔه ایــن 

ــاری  ــه ابعــاد 3۹*3۹ اســت کــه، در دو دور چرخــش آم جــدول ب

داده هــا، از مجمــوع 1521 رابطــۀ )تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری( 

ارزیابی شــده در ایــن جــدول، ۶4۸ رابطــه دارای ارزش صفــر 

)بــدون اثــر(، 443 رابطــه دارای ارزش یــک )اثرگــذاری کــم(، 2۹۷ 

رابطــه دارای ارزش دو )اثرگــذاری متوســط( و 133 رابطــه دارای 

ــن  ــدگی ای ــب پرش ــتند. ضری ــدید( هس ــذاری ش ــه )اثرگ ارزش س

جــدول برابــر 5۷/3۹ درصــد اســت و ایــن حاکــی از آن اســت کــه 

ــر  ــر همدیگ ــتقیم ب ــده مس ــل انتخاب ش ــد از عوام ــدود ۶0 درص ح

ــته اند. ــر داش تأثی

جدول 2: ویژگی های ماتریس اولیه )منبع: نگارندگان(

درجٔه پرشدگیجمعتعداد سه هاتعداد دوهاتعداد یک هاتعداد صفرهاتعداد تکرارابعاد ماتریس
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متغیرهــا  دســته بندی   ،3 جــدول  براســاس  ادامــه،  در 

و  ســطرها  در  ارزش گذاری شــده  مقادیــر  جمــع  به همــراه 

ــان  ــر بی ــر متغی ــه ازای ه ــع ب ــرات متقاط ــس اث ــتون های ماتری س

شــده اســت.

جدول 3: تأثیرپذیری و تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم متغیر ها )منبع: نگارندگان(
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ــای  ــا و برنامه ه ــای طرح ه ــوق، متغیره ــدول ف ــق ج مطاب

بلندمــدت توســعۀ گردشــگری  )E1( بــا امتیــاز 90، قوانیــن و 

مقــررات )E2( بــا امتیــاز 89 و عدم شــلوغی و ازدحــام بیــش 

ــب  ــترین ضری ــب دارای بیش ــاز 78 به ترتی ــا امتی ــد )G2( ب از ح

تأثیرگــذاری مســتقیم در دیگــر متغیرهــا هســتند. در مقابــل، 

بــه  مربــوط  به ترتیــب  مســتقیم  تأثیرگــذاری  میــزان  کمتریــن 

متغیرهــای عدم آلودگــی آب )B2( بــا امتیــاز 12، عدم آلودگــی 

و  کارکنــان  برخــورد  و   17 امتیــاز  بــا   )B1( صــوت  و  هــوا 

ــاز 18  ــا امتی ــگران )M2( ب ــدی گردش ــان )L3( و رضایتمن متولی

 ،)M2( ــگران ــدی گردش ــای رضایتمن ــن، متغیره ــت. همچنی اس

ســرمایه  گذاری  و مشــارکت بخــش خصوصــی )C4( و درآمدهــای 

بخــش گردشــگری و توزیــع آن )C1( به ترتیــب بــا امتیازهــای 79، 

73 و 70 دارای بیشــترین تأثیرپذیــری در مقایســه بــا ســایر متغیرهــا 

هســتند و کمتریــن میــزان تأثیرپذیــری به ترتیــب مربــوط بــه متغیــر 

ــراه،  ــن هم ــی تلف ــت، آنتن ده ــی، اینترن ــن ارتباط ــای نوی فّناوری ه

 )L3( بــا امتیــاز 9، برخــورد کارکنــان و متولیــان )G3( خودپردازهــا

بــا امتیــاز 11 و ســرویس های بهداشــتی )H2( بــا امتیــاز 14 بــوده 

ــت. اس



یسم  عوامل پیشران در تحقق گردشگری پایدار شهری با رویکرد اکوتور

)نمونٔه موردی: شهر خوانسار(
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بررسی وضعیت پایداری و ناپایداری سیستم
به منظــور تحلیــل ماتریــس اثــرات متقاطــع، ابتــدا بایــد 

ــه دســت  درکــی کلــی از وضعیــت پایــداری و ناپایــداری سیســتم ب

 L ــورت ــه ص ــل ب ــش عوام ــر پراکن ــه، اگ ــورت ک ــن ص ــه ای آورد. ب

باشــد، سیســتم پایــدار اســت و در غیــر اینصــورت سیســتم ناپایــدار 

ــش  ــود، پراکن ــاهده می ش ــکل 3 مش ــه در ش ــور ک ــت. همان ط اس

ــای  ــه گوی ــم متمرکــز بــوده ک عوامــل در نواحــی چهــارم و پنج

ــت. ــتم اس ــدار سیس ــت ناپای حال

تحلیل اثر وابستگی مستقیم و پراکندگی متغیر ها
ماتریــس نهایــی برگرفتــه از پژوهــش شــامل پنــج ناحیــۀ مهــم 

ــدول 4  ــده در ج ــوارد ذکرش ــورت م ــه ص ــه ب ــت ک ــی اس و اساس

ــتند: ــک هس ــایی و تفکی قابل شناس

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

ناحیۀ اول:
پیشران های 
شگفت انگیز

ایــن ناحیــه مهم تریــن و تأثیرگذارتریــن عوامــل در تحقــق گردشــگری پایــدار شــهر خوانســار را نشــان می دهــد. درواقــع، 
ــوده و بحرانی تریــن عوامــل وضعیــت  میــزان تأثیرگــذاری ایــن عوامــل به مراتــب بیشــتر از میــزان تأثیرپذیــری آن هــا ب
سیســتم تلقــی شــده و تغییــرات سیســتم وابســته بــه آن هــا اســت. ایــن متغیرهــا، همان طــور کــه در شــکل 3 مشــاهده 
می شــود، عبــارت  هســتند از قوانیــن و مقــررات )E2(، عدم شــلوغی و ازدحــام بیــش از حــد )G2( و آگاه ســازی جامعــه 

.)J2( از مزایــای گردشــگری و نحــوۀ تعامــل بــا گردشــگر
متغیر هــای شناسایی شــده در ایــن ناحیــه متغیرهــای ورودی سیســتم محســوب می شــوند و توســط سیســتم 
قابل کنتــرل نیســتند؛ زیــرا خــارج از سیســتم قــرار دارنــد و به صــورت متغیر هــای باثبــات عمــل می کننــد.

ناحیۀ دوم:
متغیرهای دووجهی یا 

حد وسط

ــه  ــا اصطالحــاً ب ــد ی ــادی دارن ــری زی ــی را نشــان می دهــد کــه هــم تأثیرگــذاری و هــم تأثیرپذی ــه متغیرهای ــن ناحی ای
ــن عوامــل و تأثیرگذاریشــان هــم در  ــارت دیگــر، وضعیــت ای ــه عب آن هــا »عوامــل حــد وســط« نیــز گفتــه می شــود. ب
ــا در  ــی روی آن ه ــر عمل ــد و ه ــیاری دارن ــذاری زیادیبس ــود تأثیرگ ــم خ ــت و ه ــر اس ــل دیگ ــیاری از عوام ــروی بس گ
ــرل  ــد نظــارت و کنت ــد و نیازمن ــی دارن ــن، حساســیت فراوان ــرد. بنابرای ــر ایجــاد خواهــد ک ــز تغیی ــر نی ــای دیگ متغیره
ــدت توســعۀ گردشــگری   ــا و برنامه هــای بلندم ــق شــکل 3 شــامل متغیرهــای طرح ه ــل طب ــن عوام ــداوم هســتند. ای م

ــتند. ــا )I1( هس ــت آن ه ــی و حفاظ ــار تاریخ ــگری، آث ــای گردش ــود جاذبه ه )E1( و وج
عوامــل ناحیــۀ دو نیــز بــه دو دســتٔه عوامــل ریســک و هــدف تقســیم می شــوند 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 

پژوهــش فقــط شــامل وجــود جاذبه هــای گردشــگری، آثــار تاریخــی و حفاظــت آن هــا )I1( هســتند.
عوامــل هــدف نیــز در زیــر خــط قطــر ناحیــۀ دوم واقــع شــده اند و بیــش از آن کــه تأثیرگــذار باشــند تأثیرپذیــر هســتند 
ــرات و  ــه تغیی ــوان ب ــل، می ت ــن عوام ــتکاری ای ــا دس ــع، ب ــوند. درواق ــی می ش ــتم معرف ــل سیس ــج تکام ــۀ نتای و به منزل
 )I1( تکامــل سیســتم در جهــت موردنظــر دســت یافــت. وجــود جاذبه هــای گردشــگری، آثــار تاریخــی و حفاظــت آن هــا

تنهــا متغیــر هــدف در سیســتم تعییــن می شــود.

ناحیۀ سوم:
متغیرهای وابسته

ــه  ــل ب ــن عوام ــن، ای ــد. بنابرای ــراوان دارن ــری ف ــم و تأثیرپذی ــذاری ک ــزان تأثیرگ ــه می ــد ک ــان می ده ــی را نش عوامل
تغییــر و تکامــل عوامــل تأثیرپذیــر و دووجهــی بســیار حســاس و وابســته هســتند. متغیرهــای رضایتمنــدی گردشــگران 
)M2(، درآمدهــای بخــش گردشــگری و توزیــع آن )C1(، ســرمایه  گذاری  و مشــارکت بخــش خصوصــی )C4(، ارتقــای 
 ،)C2( اشــتغال زایی بخــش گردشــگری ،)I2( عرضــۀ محصــوالت محلــی ،)M1( کیفیــت زندگــی و رفــاه جامعــۀ میزبــان
 ،)C5( ــهری ــت ش ــرای مدیری ــگری ب ــدار گردش ــای پای ــتراحتگاه ها )K2(، درآمده ــی و اس ــهیالت رفاه ــات، تس امکان
کیفیــت اطالعــات و تبلیغــات گردشــگری )L1( و ظرفیــت زیرســاخت های خدماتــی و امــدادی )G1( متغیرهــای وابســته 

در ایــن پژوهــش هســتند.

ناحیۀ چهارم:
متغیرهای مستقل 
یا قابل چشم پوشی

ایــن ناحیــه متغیرهایــی را نشــان می دهــد کــه هــم میــزان تأثیرگــذاری و هــم میــزان تأثیرپذیــری کمــی دارنــد. درواقــع، 
ایــن دســته متغیرهــا در قیــاس بــا دیگــر متغیرهــا اصطالحــاً خودمختــار یــا مســتقل عمــل می کننــد و درنتیجــه تأثیــر 
ــدی  ــای کلی ــزی روی متغیره ــور برنامه ری ــدن به منظ ــاده تر ش ــرای س ــذا، ب ــد. ل ــتم دارن ــدۀ سیس ــار آین ــی در رفت کم
ــت  ــش آن هاماهی ــن پژوه ــر ای ــورد از 39 متغی ــداد 22 م ــکل 3، تع ــق ش ــرد. مطاب ــی ک ــا چشم پوش ــوان از آن ه می ت

مســتقل دارنــد.

ناحیۀ پنجم:
متغیرهای خوشه ای 

یا نامعین

ــری  ــی تصمیم گی ــتم توانای ــا سیس ــد، ام ــل دارن ــر تمای ــۀ دیگ ــار ناحی ــی از چه ــه یک ــاً ب ــه عمدت ــن ناحی ــای ای متغیره
ــع  ــد. متغیرهــای توزی ــن، از نظــر سیســتم، آن هاوضعیــت نامعینــی در آینــده دارن ــدارد. بنابرای ــرای آن هــا را ن قطعــی ب
ــن  ــزء ای ــوان ج ــی )J1( را می ت ــای محل ــکاری نهاده ــی و هم ــی گردشــگرپذیری )I3( و مشــارکت مردم ــی و مکان زمان

دســته دانســت.
ارزش متغیرهای این ناحیه از ارزش متغیرهای نواحی سوم و چهارم برای مداخله و سیاست گذاری بیشتر است.
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شکل 3: نمودار تحلیل اثر وابستگی مستقیم متغیرهای گردشگری پایدار شهر خوانسارسا

متغیرهــای  از  گرافیکــی  نمایشــی   4 شــکل  درنهایــت، 

ــرات  ــکل، تأثی ــن ش ــد. در ای ــان می ده ــه را نش موردمطالع

ــخص  ــتم مش ــای سیس ــایر متغیره ــا در س ــتقیم متغیره مس

ــورت  ــا به ص ــذاری متغیر ه ــی تأثیرگ ــت. چگونگ ــده اس ش

ــه،  ــرات میان ــف، تأثی ــرات ضعی ــرات، تأثی ــن تأثی ضعیف تری

تأثیــرات قــوی و قوی تریــن تأثیــرات قابل نمایــش اســت کــه 

ــرای  ــرات، ب ــن تأثی ــا قوی تری ــای ب ــد از برداره ــط 5 درص فق

ــت. ــده اس ــش داده ش ــراف، ً تأثیرنمای ــی گ ــظ خوانای حف

شکل 4: گراف قوی ترین تأثیرات وابستگی مستقیم میان متغیرهای گردشگری پایدار شهری خوانسار
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تحلیل اثر وابستگی غیرمستقیم و پراکندگی متغیرها
متغیر هــا  از  هریــک  غیرمســتقیم،  تأثیــرات  ماتریــس  در 

توســط نرم افــزار بــه توان هــای 2، 3، 4، 5 و ... رســانده شــده 

ــنجیده  ــل س ــتقیم عوام ــرات غیرمس ــاس، تأثی ــن اس ــر ای ــت. ب اس

برنامه هــای  و  طرح هــا  متغیــر   ،3 جــدول  طبــق  می شــوند. 

بلندمــدت توســعۀ گردشــگری  )E1( بیشــترین تأثیرگــذاری و متغیــر 

ــل  ــد. در مقاب ــذاری را دارن ــن تأثیرگ ــی آب )B2( کمتری عدم آلودگ

 )C4( ــی ــش خصوص ــارکت بخ ــرمایه  گذاری  و مش ــر س ــز، متغی  نی

ارتباطــی،  نویــن  فّناوری هــای  متغیــر  و  تأثیرپذیــری  بیشــترین 

ــن  ــا )G3( کمتری ــراه، خودپردازه ــن هم ــی تلف ــت، آنتن ده اینترن

ــد. ــتم دارن ــری را در سیس ــزان تأثیرپذی می

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

ناحیۀ اول:

پیشران های 

شگفت انگیز

گاه ســازی جامعــه از مزایــای  شــکل 5 نشــان می دهــد کــه، در ماتریــس تأثیراثــر غیرمســتقیم، متغیرهــای آ

ــد  ــش از ح ــام بی ــلوغی و ازدح ــررات )E2( و عدم ش ــن و مق ــگر )J2(، قوانی ــا گردش ــل ب ــوۀ تعام ــگری و نح گردش

)G2( تأثیرگذارتریــن متغیر هــا در سیســتم هســتند. متغیرهــای شناسایی شــده متغیرهــای ورودی سیســتم محســوب 

ــای  ــورت متغیر ه ــد و به ص ــرار دارن ــتم ق ــارج از سیس ــرا خ ــتند؛ زی ــرل نیس ــتم قابل کنت ــط سیس ــوند و توس می ش

ــد. ــل می کنن ــات عم باثب

ناحیۀ دوم:

متغیرهای دو وجهی

متغیــر طرح هــا و برنامه هــای بلندمــدت توســعۀ گردشــگری  )E1( به منزلــۀ عوامــل ریســک و متغیــر وجــود 

ــتند. ــودار هس ــن نم ــدف در ای ــل ه ــٔه عام ــا )I1( به منزل ــت آن ه ــی و حفاظ ــار تاریخ ــگری، آث ــای گردش جاذبه ه

ناحیۀ سوم:

متغیرهای وابسته

ــرمایه  گذاری  و  ــع آن )C1(، س ــگری و توزی ــش گردش ــای بخ ــگران )M2(، درآمده ــدی گردش ــای رضایتمن متغیره

ــان )M1(، عرضــۀ محصــوالت  ــاه جامعــۀ میزب ــت زندگــی و رف ــای کیفی مشــارکت بخــش خصوصــی )C4(، ارتق

 ،)K2( امکانــات، تســهیات رفاهــی و اســتراحتگاه ها ،)C2( اشــتغال زایی بخــش گردشــگری ،)I2( محلــی

ــت اطاعــات و تبلیغــات گردشــگری )L1( و  ــت شــهری )C5(، کیفی ــرای مدیری ــدار گردشــگری ب درآمدهــای پای

ــر غیرمســتقیم  ــس تأثیراث ــه متغیرهــای وابســته در ماتری ــی و امــدادی )G1( ازجمل ــت زیرســاخت های خدمات ظرفی

هســتند.

ناحیۀ چهارم:

متغیرهای مستقل یا 

قابل چشم پوشی

ــان  ــورد کارکن ــی آب )B2(، برخ ــوت )B1(، عدم آلودگ ــوا و ص ــی ه ــای عدم آلودگ ــز، متغیره ــس نی ــن ماتری در ای

و متولیــان )L3(، ســرویس های بهداشــتی )H2(، فّناوری هــای نویــن ارتباطــی، اینترنــت، آنتن دهــی تلفــن 

ــوا  ــم و آب وه ــگری )G5(، اقلی ــش گردش ــرژی در بخ ــع ان ــد از مناب ــتفادٔه کارآم ــا )G3(، اس ــراه، خودپردازه هم

فرهنگــی  پنهــان  فرصت هــای  و  محلــی  آداب ورســوم   ،)A3( بومــی  جانــوری  و  گیاهــی  گونه هــای   ،)A1(

ــل و  ــت حمل ونق ــی )A4(، کیفی ــش گیاه ــت پوش ــبز و کیفی ــای س ــی )A2(، فض ــم اندازهای طبیع )D1(، چش

 ،)F1( ــگ ــه پارکین ــی ب ــواره و دسترس ــک س ــی )H3(، ترافی ــت )D3(، ایمن ــی )F2(، امنی ــاخت های ارتباط زیرس

تنش هــا و تعارضــات میــان گردشــگران و جامعــۀ میزبــان )D2(، میــزان مصــرف آب )G4(، کیفیــت مراکــز اقامتــی 

 )L2( ــگری ــای گردش ــت توره ــگر )C3( و کیفی ــرای گردش ــا ب ــا و هزینه ه ــی )K1(، قیمت ه ــات پذیرای و خدم

ــد. ــل می کنن ــتم عم ــتقل سیس ــای مس ــۀ متغیره به منزل

ناحیۀ پنجم:

متغیرهای خوشه ای یا 

نامعین

ــی  ــی و مکان ــع زمان ــی )J1(، توزی ــای محل ــکاری نهاده ــی و هم ــارکت مردم ــر مش ــار متغی ــه، چه ــن ناحی در ای

گردشــگرپذیری )I3(، حفاظــت از کاربــری اراضــی حوزه هــای طبیعــی )B3( و پاکیزگــی محیــط، وضعیــت 

جمــع آوری زبالــه، فاضــاب و ضایعــات )H1( قــرار گرفته انــد.

اگرچــه سیســتم توانایــی تصمیم گیــری قطعــی دربــارٔه ایــن متغیرهــا را نــدارد، ارزش متغیرهــای ایــن ناحیــه از ارزش 

متغیرهــای نواحــی ســوم و چهــارم در مداخلــه و سیاســت گذاری بیشــتر اســت.
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شکل 5: نمودار تحلیل اثر وابستگی غیرمستقیم متغیرهای گردشگری پایدار شهر خوانسار

همچنیــن، در شــکل 6، تأثیراثــر غیرمســتقیم متغیر هــای 

ــا  ــذاری متغیر ه ــی تأثیرگ ــت. چگونگ ــده اس ــخص ش ــتم مش سیس

ــوی و  ــر ق ــه، تأثیراث ــر میان ــر، تأثیراث ــن تأثیراث ــورت ضعیف تری به ص

ــار،  ــن آث ــد از قوی تری ــط 5 درص ــه فق ــت ک ــر اس ــن تأثیراث قوی تری

ــده اند. ــش داده ش ــط،  تأثیرنمای ــاد رواب ــداد زی ــه تع ــه ب ــا توج ب

شکل 6: گراف قوی ترین تأثیرات وابستگی غیرمستقیم میان متغیرهای گردشگری پایدار شهری خوانسار
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شناسایی عوامل پیشران و کلیدی مؤثر در تحقق 
گردشگری پایداری شهر خوانسار

هســتند  متغیر هایــی  اســتراتژیک  و  کلیــدی  متغیر هــای 

کــه هــم قابل دســتکاری و کنتــرل باشــند و هــم در پویایــی و 

ــی  ــف، متغیر های ــن توصی ــا ای ــند. ب ــذار باش ــتم تأثیرگ ــر سیس تغیی

را کــه تأثیــر زیــادی دارنــد امــا قابل کنتــرل نیســتند می تــوان 

ــۀ اول  ــای ناحی ــن رو، متغیره ــرد. ازای ــوب ک ــدی محس ــر کلی متغی

باشــند.  پژوهــش  اســتراتژیک  متغیر هــای  جــزء  نمی تواننــد 

متغیر هــای قرارگرفتــه در ناحیــۀ ســوم نیــز تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری 

ــناخته  ــتراتژیک ش ــر اس ــد متغی ــد و نمی توانن ــتم دارن ــی در سیس کم

ــدید  ــتگی ش ــل وابس ــز به دلی ــارم نی ــۀ چه ــای ناحی ــوند. متغیر ه ش

بــه ســایر متغیر هــا خاصیــت کلیــدی و اســتراتژیک ندارنــد و 

ــۀ دوم  ــای ناحی ــا متغیر ه ــتند. ام ــا هس ــایر متغیر ه ــٔه س ــتر نتیج بیش

ماتریــس اثــرات متقاطــع متغیر هــای اســتراتژیک هســتند، زیــرا هــم 

قابلیــت کنتــرل توســط سیســتم مدیریتــی را دارنــد و هــم تأثیرگــذاری 

ــۀ دوم و در  ــه در ناحی ــی ک ــن رو، متغیرهای ــد. ازای ــی دارن قابل قبول

ــای  ــۀ متغیره ــد به منزل ــرار گرفته ان ــس ق ــی ماتری ــر اصل ــراف قط اط

ــای  ــامل متغیره ــه ش ــده اند ک ــاب ش ــتراتژیک انتخ ــدی و اس کلی

و   )E1( گردشــگری   توســعۀ  بلندمــدت  برنامه هــای  و  طرح هــا 

ــا  ــت آن ه ــی و حفاظ ــار تاریخ ــگری، آث ــای گردش ــود جاذبه ه وج

ــت.  )I1( اس

می تــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه، بــرای تحقــق گردشــگری 

ــذار و  ــای تأثیرگ ــا متغیره ــت اول ب ــار، اولوی ــهر خوانس ــدار ش پای

قابل کنتــرل و اولویــت دوم بــا متغیرهــای تأثیرگــذار و غیرقابل کنتــرل 

اســت. همچنیــن، بایــد بــه متغیرهــای نامعیــن )بــا تأثیــر غیرقطعــی( 

ــن  ــن امــر محتمــل اســت کــه ای ــرا ای ــژه داشــت؛ زی ــز توجــه وی نی

متغیرهــا نیــز بتواننــد، بــا تغییــر در شــرایط محیــط یــا ارزش گــذاری  

ــن،  ــد. بنابرای ــرار گیرن ــذار ق ــای تأثیرگ ــرۀ متغیره ــا، در زم متغیره

به ســبب جایــگاه خاصشــان آن هاکــه در حدفاصــل متغیرهــای 

تدویــن  در  می تواننــد  گرفته انــد،  قــرار  تأثیرپذیــر  و  تأثیرگــذار 

گیرنــد  قــرار  موردتوجــه  ســوم  یــت  اولو به منزلــۀ  راهبردهــا 

)شــکل 7(.

شکل 7: عوامل پیشران گردشگری پایدار شهر خوانسار و نتایج ضمنی توجه به آن ها

نتیجه گیری
ــدی  ــع درآم ــۀ منب ــگری به منزل ــق گردش ــت رون ــروزه اهمی ام

ــت،  ــیده نیس ــس پوش ــر هیچ ک ــهرها ب ــورها و ش ــرای کش ــدار ب پای

برنامه هــای  در  »صنعــت«  به منزلــۀ  گردشــگری  از  تاآنجاکــه 

ــا ایــن وجــود ایــن، حضــور گردشــگران  ــاد می شــود. ب اقتصــادی ی

ــته  ــه ای داش ــات دوگان ــار و تبع ــد آث ــا می توان ــهرها و آبادی ه در ش

باشــد، چنان کــه میتــوان اذعــان کــرد کــه رونــق گردشــگری شــهری 

به مثابــۀ حرکــت روی لبــٔه تیــغ اســت و کوچک تریــن خطــا در ایــن 

ــکات  ــا مش ــان را ب ــۀ میزب ــهر و جامع ــط ش ــد محی ــوزه می توان ح

عدیــده ای مواجــه کنــد. همیــن مســئله ســبب شــده اســت کــه امروزه 

ــا برنامه هــای ایــن  ــه شــود ت ــه گردشــگری اضاف ــدار« ب پســوند »پای

ــل تعارضــات همــراه شــوند. ــا حداق حــوزه ب

ازهمیــن رو، در پژوهــش حاضــر ســعی شــد اصلی تریــن 

راهبردهــای تحقــق گردشــگری پایــدار بــرای شــهر خوانســار 

ــای  ــت، متغیره ــور، نخس ــوند. بدین منظ ــنهاد ش ــایی و پیش شناس

ــی  ــی و خارج ــر داخل ــع معتب ــهری از مناب ــگری ش ــی گردش اصل

ــن  ــه ای متق ــه نتیج ــول ب ــور حص ــت. به منظ ــده اس ــتخراج ش اس

ــه  ــر ک ــامل 3۹ متغی ــا ش ــی از متغیره ــف جامع ــکا، از طی و قابل ات

ُبعــد شــامل محیــط طبیعــی، آالینده هــا و آســیب های  در 13 

حمل ونقلــی،  مدیریتــی،  اجتماعــی،  اقتصــادی،  اکولوژیکــی، 

ظرفیــت قابل تحمــل شــهر، بهداشــت و ســامت، جاذبه هــای 

زیرســاخت های  محلــی،  جامعــٔه  بنیان هــای  گردشــگری، 

کالبــدی گردشــگری، زیرســاخت های غیرکالبــدی گردشــگری و 

رضایتمنــدی از گردشــگری دســته بندی شــده اند اســتفاده  شــد. 

ــدل  ــوب م ــاختاری و در چارچ ــادالت س ــای مع ــر مبن ــپس، ب س

ــرای شــهر خوانســار انجــام شــده .  ــی متغیرهــا ب Micmac، ارزیاب

ــا دریافــت  ــه مــدل Micmac از روش دلفــی و ب داده هــای ورودی ب

گــردآوری  پرســش نامه  طریــق  از  کارشــناس   15 دیدگاه هــای 
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شــد ند. درنهایــت، خروجــی مــدل مهم تریــن متغیرهــای تأثیرگــذار 

ــه  ــار را ب ــهر خوانس ــدار ش ــگری پای ــوزۀ گردش ــر در ح و تأثیرپذی

ــذاری  ــترین تأثیرگ ــه تأثیربیش ــی را ک ــت. متغیرهای ــت داده اس دس

ــدار  ــوان عوامــل پیشــران در تحقــق گردشــگری پای را داشــتند می ت

ــا و  ــت راهبرده ــروری اس ــه ض ــرد ک ــداد ک ــار قلم ــهر خوانس ش

ــن،  ــر ای ــن شــود. عــاوه ب ــرای آن هــا تدوی سیاســت گذاری هایی ب

ــذاری  ــا تأثیرگ ــن )ب ــل نامعی ــۀ عوام ــه به منزل ــز ک ــی نی متغیرهای

غیرقطعــی( شناســایی شــده اند می تواننــد اولویت هــای فرعــی 

در نظــر گرفتــه شــوند یــا به نحــوی از آن هــا در تدویــن راهبردهــای 

ــود. ــتفاده کردش ــران اس ــل پیش عوام

از مقایســۀ یافته هــای پژوهــش حاضــر بــا مطالعــات پیشــین 

می تــوان بــه نــکات زیــر پــی  بــرد:

ــش  ــی« از پژوه ــر میراث ــت عناص ــران »مدیری ــل پیش عام

هیوئت ـ ال کوکــر و همــکاران )2019(، عامــل پیشــران »آثــار 

تاریخــی« از پژوهــش نصــر )1398( و عامــل کلیــدی »بازســازی 

آثــار گردشــگری« از پژوهــش ایمانــی و رضــوی )1399( همگــی 

ــل  ــی عام ــش یعن ــن پژوه ــت اول از ای ــل دارای اولوی ــد عام مؤی

حفاظــت  و  تاریخــی  آثــار  گردشــگری،  جاذبه هــای  »وجــود 

آن هــا« هســتند. همچنیــن، عامــل پیشــران »سیاســت دولــت 

درزمینــۀ گردشــگری« از پژوهــش جندقــی و همــکاران )2019( و 

ــگری«  ــوزۀ گردش ــی در ح ــت های کان مل ــران »سیاس ــل پیش عام

ــن  ــت اول از ای ــل دارای اولوی ــا عام ــر )1398( ب ــش نص از پژوه

ــعۀ  ــدت توس ــا و برنامه هــای بلندم ــل »طرح ه ــی عام پژوهــش یعن

گردشــگری « ارتبــاط مســتقیم اســتدارند. متغیــر غالــب »مقــررات 

ــل  ــا عام ــوزی )2019( ب ــی و فئ ــش اریان ــی« از پژوه و حکمروای

ــررات«  ــن و مق ــی »قوانی ــش یعن ــن پژوه ــت دوم از ای دارای اولوی

همخوانــی دارد. گفتنــی اســت کــه عامــل پیشــران »سیاســت 

ــکاران  ــی و هم ــش جندق ــگری« از پژوه ــۀ گردش ــت درزمین دول

ــوزۀ  ــی در ح ــت های کان مل ــران »سیاس ــل پیش )2019( و عام

گردشــگری« از پژوهــش نصــر )1398( نیــز بــا قوانیــن و مقــررات 

ارتبــاط مســتقیم اســتدارند. دو عامــل از پژوهــش فتــاح زاده و 

همــکاران )1399( بــا نام هــای »اطاع رســانی مــردم دربــارهٔ  

اهمیــت وجــود گردشــگران در ناحیــهٔ  موردنظــر« و »ارتقــای 

ــت  ــل دارای اولوی ــا عام ــت محیطی« ب ــای زیس گاهی ه ــطح آ س

گاه ســازی جامعــه از مزایــای  دوم از ایــن پژوهــش یعنــی عامــل »آ

ــد. ــی دارن ــگر« همخوان ــا گردش ــل ب ــوۀ تعام ــگری و نح گردش

ــات«  ــل »تبلیغ ــه عام ــم این ک ــن، علی رغ ــود اینای ــا وج ب

 ،)2019( کیســی  پژوهش هــای  در  کلیــدی  متغیــر  به منزلــۀ 

و  سوتریســنا  و   )1398( نصــر   ،)2019( فئــوزی  و  اریانــی 

ــزء  ــش ج ــن پژوه ــت، در ای ــده اس ــرح ش ــکاران )2020( مط هم

ــوز  ــه هن ــئلهبه دلیل این ک ــت. مس ــوده اس ــت نب ــل دارای اولوی عوام

ــبی  ــی و مناس ــگری  کاف ــعۀ گردش ــای توس ــاخت ها و برنامه ه زیرس

ــده   ــه نش ــر گرفت ــگری در نظ ــعۀ گردش ــار   توس ــهر خوانس ــرای ش ب

اســت و لــذا انجــام تبلیغــات، پیــش از آماده ســازی بســترهای الزم 

بــرای حضــور گردشــگران، منطقــی بــه نظــر نمی رســد. همچنیــن، 

علی رغــم مطــرح شــدن عامــل »امنیــت« به منزلــۀ متغیــر کلیــدی 

در پژوهش هــای نصــر )1398( و ایمانــی و رضــوی )1399(، 

در ایــن پژوهــش جــزء عوامــل دارای اولویــت مطــرح نبــوده 

ــار  ــهر خوانس ــت در ش ــوب امنی ــرایط مطل ــل آن ش ــه دلی ــت ک اس

ــهر  ــگران ش ــردم و گردش ــرای م ــت ب ــئلۀ امنی ــع، مس ــت. درواق اس

ــده  ــل ش ــی تبدی ــدون پیچیدگ ــاده و ب ــی س ــه موضوع ــار ب خوانس

اســت و تأثیرگــذاری یــا تأثیرپذیــری چندانــی از گردشــگری نــدارد. 

ــت و  ــط  زیس ــل »محی ــدن عام ــرح ش ــم مط ــن، علی رغ همچنی

ــنا  ــای سوتریس ــدی در پژوهش ه ــر کلی ــۀ متغی ــداری آن« به منزل پای

و همــکاران )2020( و وو و همــکاران )2020(، در ایــن پژوهــش 

جــزء عوامــل دارای اولویــت مطــرح نبــوده اســت. مســئلۀ محیــط 

 زیســت نیــز، هماننــد عامــل امنیــت، یکــی از خصوصیــات پایــه و 

بدیهــی بــرای شــهر خوانســار اســت. بــه عبــارت دیگر، گردشــگری 

خوانســار را نمی تــوان بــدون محیــط  زیســت و طبیعــت آن تصــور 

کــرد. لــذا عدم قرارگیــری ایــن عامــل به منزلــۀ پیشــران بــرای شــهر 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــی ب ــار منطق خوانس

در پایــان، بــر مبنــای عوامــل پیشــران، راهبردهایــی کلیــدی 

ــهر  ــدار ش ــگری پای ــزی گردش ــا در برنامه ری ــت آن ه ــرای کاربس ب

ــدول ۶(. ــده اند )ج ــنهاد ش ــار پیش خوانس

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

راهبردهای پیشنهادیمتغیرهای پیشراناولویت

اول

طرح ها و برنامه های بلندمدت 
توسعۀ گردشگری 

• تدوین سند جامع گردشگری در مقیاس منطقه ای و مجموعه شهرستان های همجوار.	
• تهیٔه طرح جامع گردشگری شهر با رویکرد اکوتوریسم )همراه با پیوست های فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی(.	
• تهیٔه طرح سه ُبعدی شهر با هدف ارزیابی اثر ساخت وسازها از نظر بصری و چشم انداز شهر.	
• برنامه ریزی برای حرکت به سمت تأمین و مصرف انرژی های تجدیدپذیر در حوزۀ گردشگری.	

وجود جاذبه های گردشگری، 
آثار تاریخی و حفاظت از آن ها

• حفــظ و مرمــت آثــار تاریخــی و ابنــی قدیمــی دارای ارزش معمــاری همچــون مســجد جامــع، خانــۀ حبیبی هــا، 	
ــی. ــتان تاریخ ــی و قبرس ــینیه های قدیم ــی، حس ــای قدیم ــلطانی ها، حمام ه ــۀ س خان

• ــای 	 ــردد خودروه ــش ت ــق کاه ــداری و از طری ــرد پیاده م ــا رویک ــهر ب ــز ش ــگرپذیر در مرک ــای گردش ــق فض خل
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 آن هــا.
• ارتقای ظرفیت گردشگری آیینی و مذهبی شهر به ویژه درخصوص مراسم عزاداری محرم و برپایی تعزیه.	
• تمرکز بر استفاده از ظرفیت باغات و طبیعت شهر در توسعٔه گردشگری و ایجاد جاذبه های گردشگری.	
• حفظ و احیای رویشگاه های گونه های گیاهان بومی به ویژه منطقۀ الله های واژگون گلستانکوه.	
• خلق فضاهای گردشگری ـ تفریحی در نقاط مرتفع به صورت مشرف به مناظر طبیعی و باغات شهر.	
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راهبردهای پیشنهادیمتغیرهای پیشراناولویت

دوم

قوانین و مقررات

• تدوین الزامات و ضوابط ساختمان سازی با رویکرد ارتقای منظر خیابان ها و حفظ حریم بناهای تاریخی و سنتی.	
• تدوین ضوابط در حوزۀ حفظ مناظر سنتی و کوچه  باغات شهر.	
• تدوین ضوابط و الگوهای طراحی و نگهداری باغات با رویکرد افزایش بهره وری اقتصادی.	
• مدیریت منابع آب به ویژه به سبب اهمیت آن در حفظ طبیعت و باغات به منزلۀ جاذبه های شهر.	

عدم شلوغی 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 به ویژه با هدف جلوگیری از سلب آرامش ساکنان در ساعات شب.	
• مدیریت و برقراری تعادل میان جمعیت و ظرفیت تسهیات به ویژه درخصوص ظرفیت اقامتگاه ها و خدمات 	

امدادی.
• ایجاد پارک ها و مراکز تفریحی با رعایت فاصلۀ مناسب از پارک های موجود.	

گاه سازی جامعه از مزایای  آ
گردشگری و نحوۀ تعامل با 

گردشگر

• گاهی مردم از گردشگری.	 برپایی گردهمایی های محلی و همایش های علمی با هدف ارتقای سطح آ
• تقویت جایگاه نهادهای اجتماعی، NGO و CBO ها با هدف مشارکت در طرح های گردشگری.	
• بهره گیری از فّناوری های نوین ارتباطی و وب گاه های اینترنتی برای آموزش مباحث گردشگری.	
• ارائۀ اطاعات تفصیلی در حوزۀ گردشگری و جاذبه های منطقه در وب گاه فرمانداری و شهرداری.	
• ایجاد مرکز ایده پروری با هدف دریافت و حمایت از ایده های نوآورانٔه مردم در حوزۀ گردشگری.	
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