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 نیب در مسافرت ةزیانگ شیافزا از هدفمند و نهیبه یریگبهره» ،تیدرنها .شوندیم محسوب

 «گردشگرپر فصول طول در مرتبط یهاسازمان طرف از اجناس متیق بر نظارت» و «مردم

 .شد داده شنهادیپ راهبرد نیترمناسب

 

 مدل دار،یپا یگردشگر ،یگردشگر ،(ANP) شبکه لیتحل ندیافر کاشان، شهر :یدیکل یهاهواژ

PIP. 

  

                                                                                                                                                                          
 مسئول سندةینو:  Email: yonesgholami@ymail.com 



 6931تابستان ، 2 شمارة، 4 دورة ،یشهر یگردشگر  61

 مقدمه

 نیا کهیطوربه شود؛یم محسوب یاقتصاد ابزار کی و رودیم شماربه حاضر قرن یاقتصاد ةمحرک نیتربزرگ یگردشگر

 یادیز یفرهنگ و یطیمحستیز ،یاقتصاد ،یاجتماع منافع ،یخارج و یداخل منابع همزمان یریکارگبه و بیترک با صنعت

 رشد اشتغال، درآمد، یاصل منبع را صنعت نیا کشورها از یاریبس ن،یهمچن .(Liu et al., 6002: 951) دارد دنبالبه را

 فیط ،درواقع (Lee et al., 6099: 394; Tohidi, 6099: 602). دانندیم ییربنایز ساختار ةتوسع و یخصوص بخش

کرده توجه صنعت نیا به مختلف یکشورها در ییاجرا رانیمد و یاسیس یهانظام زانیربرنامه و استگذارانیس از یعیوس

 .(151 :1911 ،گرانید و زادهمیابراه) دارد ایدن ةهم در را هخردورزان و متوازن ةتوسع ندیفرا بر یاثرگذار توان هروزام رایز اند؛

 نیترپربازده زا صنعت، نیا در یگذارهیسرما و ردیگیمدربر را یکنون جهان اقتصاد مهم ارکان از یکی صنعت نیا ب،یترتنیبد

 بر یادیز راتیتأث ریاخ یهاسال در نوپا صنعت نیا (.1: 1931 ،یاللهضیف و رامشت) شودیم محسوب هایگذارهیسرما

 ،یهانج صلح به کمک ،یامنطقه تعادل ،یارزآور اشتغال، جادیا .است داشته جهان یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد تیوضع

 یواحن توسعة وحش، اتیح یهاستگاهیز یبهساز به کمک ط،یمح یبهساز ،یفرهنگ راثیم در یگذارهیسرما به کمک

 و یموسو صدر) است بوده صنعت نیا یایمزا جمله از تیجمع یکوچبرون از یریجلوگ و یگردشگر یهاجاذبه یدارا

 یگرگردش توسعة .ستین یصنعت محصوالت ریسا هیشب سمیتور یاصل یکاال ن،یهمچن .(149 :1911 ،یکهنوئ یلیدخ

 تمحصوال تیفیک ،یزندگ طیشرا بهبود بر گرید یسو از آن داتیعا و سوکی از یشهر داریپا توسعة با آن ارتباط و یشهر

 و یاجتماع یهاشبکه و نهادها جادیا ،هایکاربر یمنطق فیتعر با یطیمحستیز یهایآلودگ کاهش و یشهر خدمات و

 انیمتصد البته .(11 :1911 ،یمحمد یکاظم) دگذاریم ریتأث -ندداریپا توسعة قیمصاد از هاآن ةهم که -رگذاریتأث یفرهنگ

 توسعة و طیمح بر هایگذارهیسرما نیا راتیتأث به توجه بدون یگردشگر بخش در یگذارهیسرما به را افراد صنعت نیا

 یگردشگر تیریمد و توسعه ،لیدل نیهم به .دارند متقابل یوابستگ ستیزطیمح و یگردشگر .کنندیم قیتشو یاجتماع

 از یبخش دیبا یگردشگر .دیآیم شماربه داریپا توسعة به یابیدست در یاساس عامل باشد، سازگار طیمح با کهیاگونهبه

 یتیفعال یگردشگر ،1315 ةده اواخر تا .کند حفظ را هاآن نیب تعادل تا باشد یاقتصاد و یفرهنگ و یعیطب یهاطیمح

 ,Choi). دشیم دیتأک یاقتصاد منافع ژهیوبه آن منافع و مطلوب یامدهایپ بر همواره و یمعرف (یآلودگ) دود بدون و ییطال

 عةتوس به دنیرس راه در موانع جادیا و منابع ینابود ،یطیمحستیز یهابحران بروز یپ در ،یکنون دوران در (22 :6004

 صورت طیمح از مستمر و درخور یبرداربهره هم تا رندیگ انجام طیمح توان یابیارز و شناخت براساس هابرنامه دیبا دار،یپا

 یفراوان تیاهم و است یضرور داریپا یگردشگر یرو قیتحق اساس،نیبرا .دشو حفظ طیمح یعیطب یهاارزش هم و ردیگ

 یاجتماع ،یطیمحستیز یامدهایپ متعدد، یقیتحق یهاگزارش و هاافتهی 1315 ةده از (.19: 1911 ،یآوارگان و ینور) دارد

 ةدغدغ تنها به یگردشگر از یناش یطیمحستیز یامدهایپ ،مذکور ةده در ند.اهدکر دییتأ را یگردشگر نامطلوب یفرهنگ و

 ینتس یکردهایرو ،داریپا ةتوسع میپارادا یراستا در ،1335 ةده در (Bulter, 9190: 5). دش دلمب حوزه نیا محققان

 یگردشگر زا حرکت ،یگردشگر امطلوبن و مطلوب یامدهایپ بر همزمان دیتأک با و شد دهیکش چالش به یگردشگر ةتوسع

 ژهیوبه یگردشگر .)Williams, nda Hawkes 9114: 64( شد ازآغ یگردشگر داریپا ةتوسع کردیرو یسو به انبوه

 ریپذگردشگر ینواح در و داشته یریچشمگ رشد ریاخ یهادهه در یقو رانشیپ عامل عنوانبه رانیا در 1یبوم یگردشگر

 با کاشان نه،یزم نیا در .(11: 1931 ،گرانید و ی)قدم است داشته یاقتصاد ابعاد از ژهیوبه توسعه درون در مهم یسهم

 یگرگردش یهاتیفعال رشد .است هشد محسوب کشور یاصل یهاقطب از یکی یعیطب و یخیتار یهاجاذبه از یبرخوردار

 با ار کاشان در توسعه ندیفرا ،یطیمحستیز و یاجتماع ،یاقتصاد یهاانیبن رب قیعم یرگذاریتأث با ریاخ یهادهه در

                                                                                                                                                                          
9. Domestic Tourism 
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 یاجتماع یهانهیهز از یامجموعه ،یاقتصاد هعمد طوربه افعمن کنار در کهیطوربه ؛است ساخته روهروب یجد یهاچالش

 ،حاضر حال در .است شده انینما شهر یگردشگر یهاحوزه در یگردشگر یهاتیفعال درش از یناش یطیمحستیز و

 یخیتار اظرمن و ستیزطیمح بیتخر موجب آن یمنف تبعات و دارد یاریبس یمنف و مثبت نقاط جهان سراسر در یگردشگر

 یگرگردش صنعت در یداریپا اصول از استفاده به توجه ضرورت سبب چالش نیا که دوشیم بخشتیهو یهاگستره و

 از یاریسب کاهش موجب یگردشگر در یداریپا اصول از استفاده که انددهیرس جهینت نیا به هادولت از یاریبس .است شده

 در که است یطیشرا آوردنفراهم یگردشگر داریپا توسعة یینها هدف درواقع رایز ؛دوشیم صنعت نیا به مربوط مشکالت

 گردشگران طیمح و شهر توسعة یداریپا یارتقا .ابدی ارتقا شهر و ستیزطیمح تیفیک یطیمح یهاتیظرف از استفاده با آن

 یبرا یراهبرد یزیربرنامه در یداریپا ةمسئل یرو پژوهش .شودیم یگردشگر یهاحوزه به هاآن شتریب جذب سبب

 توسعة بیتخر حالدر محرک عامل عنوانبه یگردشگر نقش دهدیم نشان هاافتهی ن،یهمچن. دارد تیاهم یگردشگر

 نةیزم در قیتحق لیدل نیهم به و است داریپا یگردشگر اصول با تضاد در موضوع نیا که است کاشان در یاهیناح

 در داریپا یگردشگر توسعة یهاراهبرد یبندتیاولو و نیتدو حاضر پژوهش هدف .ابدییم ضرورت کاشان یگردشگر

 شهر داریپا یگردشگر توسعة یبرا هاراهبرد کدام :از اندعبارت پژوهش نیا در مطرح یهاپرسش نیترمهم .است کاشان

 یهاپرسش به پاسخ یراستا در است؟ داریپا اندازه چه تا کاشان شهر در یگردشگر یهاشاخص است؟ ترمناسب کاشان

 و 1سونیهر راستا، نیا در. است شده یبررس موضوع با مرتبط یخارج و یداخل مطالعات آن تیاهم و هدف و پژوهش

ؤثر م یاساس موضوعات هاآندادند.  انجام «بیکارائ در داریپا یگردشگر ةتوسع» عنوان با یپژوهش 1559 سال در گرانید

 صنعت متخصصان و کارشناسان از نفر چهل با هاآن منظور، نیا به .کردند یبررس را بیکارائ در داریپا یگردشگر توسعة بر

 ب،یارائک یگردشگر در توسعه یدیکل موضوعات داد نشان قیتحق جینتا .کردند مصاحبه یگردشگر بخش و یهتلدار

 9دورو دره یگردشگر ةبرنام عنوان با خود پژوهش در 1515 سال در گرانید و 1فازدنا .هستند یآموزش و یقاتیتحق یازهاین

 نیا از حفاظت و تیریمد منظوربه داریپا یگردشگر یارتقا ازمندین و دارد یفردمنحصربه یهایژگیو دورو دره کردند انیب

 ةتوسع یبرا یفراساختار طیشرا ةتوسع و جادیا ،یعیطب منابع از حفاظت و تیحما جمله از ییهاچالش با دورو .است منطقه

 نیا با مناسب برخورد منظوربه گرانید و فازدنا .است مواجه دکنندگانیبازد و ساکنان نیب یطیمح یآگاه یارتقاو  منطقه

 1519 سال در زین وگل و پائول .کردند شنهادیپ را یمشارکت یزیربرنامه ندیفرا کی ،منطقه یریپذرقابت شیافزا و هاچالش

 یگویم پرورش ریتأث یبررس یبرا داریپا شتیمع کردیرو با هاییدارا بریمبتن یمفهوم چارچوب کی ازپژوهش خود  در

 یهادهیپد با ابلهمق در کشاورزان تیظرف اگر که گرفتند جهینت قیتحق نیا در هاآن .کردند استفاده خانوار شتیمع در کیارگان

 پرورش آورد. دستبه شتیمع به دادنشکل یبرا را یشتریب یهانهیگز توانیم ابد،ی شیافزا (یریپذبیآس) نامشخص

 ،شودیممنجر  داریپا شتیمع به که یروش در را شانیریپذبیآس و است داده شیافزا را کشاورزان یهاییدارا یآل یگویم

 گروه ود کیتفک به هایریپذبیآس نیهمچن و راهبردها ،گانهپنج یشتیمع یهاییدارا ،قیتحق نیا در است. داده کاهش

 ،یاجتماع ،یاقتصاد بعد چهار در زین یشتیمع جینتا ،نیابرعالوه .است شده یبررس یگردشگرریغ و یگردشگر یروستاها

 یپژوهش یط 1514 سال در گرانید و 4رائو .است هشد یابیارز یگردشگر یروستاها گروه در فقط ینهاد و یطیمحستیز

 یناش یونکن جهان در داریپا یگردشگر مشکالت و معضالت از یاریبس که دندیرس جهینت نیا به جهان مختلف مناطق در

 یلیتحل» عنوان با یقیتحق در 1935 سال در گرانید و زادهلیاسماع .است یانرژ مصرف نادرست و نامناسب یالگوها از

 به تینهادر و اندکرده یبررس یگردشگر در را مختلف یکردهایرو «یمحل اجتماعات در یگردشگر توسعة یکردهایرو بر
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انبوه کردیرو از توسعهدرحال یکشورها شتریب در یول ،است داریپا ةتوسع یگردشگر غالب کردیرو که انددهیرس جهینت نیا

 هاستفاد به گردشگران شیگرا زانیم یابیارز عنوان با یپژوهش یط 1931 سال در یبرار و انیلحم .دشویم استفاده ییگرا

 فراوان یهاجاذبه از یبرخوردار رغمیعل یسار شهرستان که انددهیرس جهینت نیا به یسار شهرستان یاقامت یواحدها از

 و زمال التیتسه و امکانات با یاقامت یواحدها چون ییهارساختیز قسمت در یفرهنگ و یخیتار یبناها و آثار و یعیطب

 یپژوهش در 1934 سال در گرانید و یفیشر .است مواجه مشکل با داریپا یگردشگر یراستا در گسترده غاتیتبل و یابیبازار

 با و اندکرده یبررس را رازیش شهرستان سمیاکوتور یبندپهنه «یفاز مدل از استفاده با سمیاکوتور یبندپهنه» عنوان با

 جینتا .اندکرده استفاده یفاز و AHP مدل از هاداده لیتحل یبرا و یگردآور را اطالعات یدانیم و یاکتابخانه یهاروش

 یسمیکوتورا تیفعال یبرا ییباال اریبس لیپتانس راز،یش شهرستان مساحت کل از درصد 14/91 دهدیم نشان هاآن پژوهش

 یمیقلا مناسب طیشرا نیهمچن و و...( رودخانه اچه،یدر )چشمه، یعیطب و یآب منابع و یاهیگ یباال تراکم که یمناطق دارد.

 دارند. شهرستان نیا در یسمیاکوتور یهاتیفعال یبرا را لیپتانس نیشتریب ،دارند

 

 ینظر یمبان

 یگردشگر

 شدهمطرح فیتعر به فقط نجایا در هک اندداده ارائه یگردشگر نةیزم در یمتعدد فیتعارمختلف  ینظران و نهادهاصاحب

 به «یگردشگر» سازمان، نیا فیتعر براساس .شودیم اشاره (UNWTO, 6009: 3) یگردشگر یجهان ازمانس یوس از

 یراب تاس یو یزندگ طیمح از ارجخ هک مکان آن در و رودیم مسافرت به روز کی از شیب هک شودیم گفته یفرد عمل

 پاک یتیفعال یگردشگر (Smith, 9115: 2). دارد اقامت گرید اهداف و ارتتج ح،یتفر منظوربه سال کی از کمتر یمدت

 و یکاریب رینظ یمشکالت لح در توسعهدرحال یکشورها هب و است ؤثرم ندهیآ یهانسل یبرا عتیطب حفظ در که است

 خود، تیماه لیدلبه صنعت نیا .(Holjevac, 6004: 6) کندیم کمک هاکشور نیا یهالیپتانس به یبخشتحرک اب رفق

 در زین یاتردهگس یمنف و مثبت آثار و است امعهج متعدد و مختلف یهابخش مشارکت مستلزم و یبیترک و دهیچیپ تیفعال

 گردشگران یسکونتگاه مقاصد نیترمهم از .(9 :1931 ،گرانید و یلنگرود یعیمط) گذاردیم یجا بر مختلف طوحس

 و یخیتار ،یفرهنگ یهاجاذبه به مندعالقه شهروندان که است یگردشگر از ینوع یشهر یگردشگر و هستند شهرها

 ،نیهمچن (Higham and Lueck, 1551: 93). گذرانندیم هامکان نیا در را خود فراغت اوقات از یبخش یعیطب و یمذهب

 ،یروزیف یگیب) شودیم مقصد یهایژگیو و منطقه مردم گردشگران، شامل یگردشگر صنعت توسعة در مهم عوامل

1935 :14.) 

 

 داریپا یگردشگر

 و طیمح یجهان ونیسیکم در داریپا ةتوسع نةیزم در 1لند تبران گزارش با همزمان ،1315 دهة اواخر در داریپا یگردشگر

 ودشیم یلقت یگردشگر ینوع داریپا یگردشگر ،ادشدهی ونیسیکم در یداریپا کردیرو از یریگبهره با .شد مطرح توسعه

 کندیم لح ،شانیازهاین کردنرفبرط در ندهیآ نسل ییتوانا انداختن مخاطره به بدون را موجود نسل یازهاین که

.(Brantland, 9114: 5) بخش سه در مهم ینقش یگردشگر ةعتوس که است تهداش اظهار یجهان یگردشگر سازمان 

 دید از ،یطورکلبه .(Reihanian et al., 6096: 664) کندیم فایا (یطیمحستیز و یاجتماع ،یاقتصاد) داریپا ةتوسع

 نیع در و کندیم برآورده را زبانیم جوامع و حال زمان ستیتور یازهاین داریپا یگردشگر» :یگردشگر یجهان سازمان

                                                                                                                                                                          
9. Bruntland 
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 ،یفرهنگ یهاارزش حفظ با همزمان که دکنیم استفاده یاگونهبه منابع از و دهدیم ارائه گسترش یبرا را هافرصت حال

 پاسخ یشناختییبایز و یاجتماع ،یاقتصاد یازهاین به ات،یح بانیپشت یهاستمیس و یستیز تنوع ،یکیاکولوژ یهاندیفرا

 ادابع با که است یچندبعد مفهوم کی داریپا یگردشگر ،فیتعر نیا طبق .(Fazenda et al., 6090: 361) «شود داده

 شامل داریپا یگردشگر توسعة ،چارچوب نیا در .شودیم لیتحل و هیتجز ینهاد و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یشناختبوم

 جامعة درآمد شیافزا شکلبه یاقتصاد چالش ؛یطیمح و یعیطب منابع رفتننیباز برابردر مقاومت شکلبه یطیمح چالش

 چالش ؛یبرابر و تیامن ،یاجتماع عدالت یارتقا شکلبه یاجتماع چالش ؛کند نیتضم را ندهیآ نسل درآمد کهیدرحال حاضر

 جوامع مشارکت یارتقا شکلبه ینهاد چالش ؛یباشناختیز یهاارزش و هافرهنگ یارتقا و محافظت شکلبه یفرهنگ

 یازهاین کردنبرآورده ضمن ،داریپا یگردشگر در (Fokiali et al., 6002: 62). باشدیم یراهبرد یریگمیتصم در یمحل

 در مه یاقتصاد یایمزا یارتقا و یفرهنگ تیهو ینگهدار ط،یمح از محافظت و مدتکوتاه سود نیب نده،یآ و حاضر نسل

 .(Sinclair, 6004: 303) شودیم برقرار توازن توسعهدرحال هم و افتهیتوسعه جوامع انیم

 

 
  داریپا یگردشگر مثلث .6 شکل

 (5: 6913) گرانید و یافتخار: منبع

 

 داریپا یگردشگر توسعة

 بدون یگردشگر صنعت بلندمدت رشد خواهان که است یجامع افتیره یامروز یایدن در داریپا یگردشگر توسعة

 میمفاه و ناصرع ابعاد، داریپا توسعة یراستا در داریپا یگردشگر ،رونیا از .است یعیطب یهابومستیز بر مخرب یرگذاریتأث

 .(Abdulleav, 6003: 924) است ینسل نیب یبرابر آن یاصل هستة که دارد یمختلف

 

 داریپا یگردشگر توسعة یهاشاخص

 وششپ عات،یضا دفع ،یطیمح یهایآلودگ ،هاستمیاکوس منابع، مصرف ،یتسیز وعتن :یکیاکولوژ یهاشاخص .1

 ؛یمنیا ،یاهیگ

 ؛ونقلحمل ،یانرژ رفمص ،یاقتصاد ییاارک ،یاقتصاد رفاه اشتغال، :یاقتصاد یهاشاخص .1

 ؛گردشگران تیرضا طحس ،تیجمع ت،یامن عدالت، سالمت، وزش،آم مشارکت، :یاجتماع یهاشاخص .9

 ؛یاورفن و علم ،یمحل ینهادها ارتباطات، و اطالعات به یدسترس :ینهاد یهاشاخص .4

 انتظارات سطح ،یمحل تیهو ظحف سطح ،یمحل نیراست رسوم و آداب هب یوفادار زانیم :یگفرهن یهاشاخص .1

 .(99: 1935 ،گرانید و زادهلیاسماع)

 یزیربرنامه در ،بیترتنیبد دارند. هم بر متقابل ریتأث وارتباط  گریکدی با یگردشگر داریپا ةتوسع یهاشاخص از کیهر

 به است ممکن یگردشگر داریپا ةتوسع سنت قت،یحقدر د.شو توجه هاشاخص نیب روابط هب دیبا ادشدهی دکریرو یاجرا و
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 .(91: 1935 ،گرانید و زادهلیاسماع) شود منجر اجتماعات در یگردشگر ةتوسع

 

 
 داریپا یگردشگر مدل .2 شکل

 (6913) گرانید و یافتخار :منبع

 

 مطالعه مورد محدودة

 متر 341 ایدر سطح از آن ارتفاع و است واقع اصفهان استان در و رانیا یمرکز ةیناح در هکتار 1111 مساحت با انکاش

 الس ات شهر نیا تیجمع .تاس (یتانتابس و یزمستان) یلفص دو گرید عبارتبه و کخش و گرم کاشان یوهواآب. است

 ،1935 سال در شهر نیا یداخل و یخارج گردشگران تعداد (.15-95 :1931 ،یمهدو) است بوده نفر 111555 اب برابر 1935

 در مختلف یکارکردها اساسبر کاشان یگردشگر یهاجاذبه .(19 :1935 ،رانیا آمار مرکز گزارش) بود نفر 1155555

 .شودیم یبندطبقه 1 جدول

 
 کارکرد اساسبر کاشان یگردشگر یهاجاذبه .6 جدول

 جاذبه کارکرد
 مسجد کاشان، یسنت بازار ،یخیتار یهاخانه مجموعه ،آقابزرگ مدرسة ،آقابزرگ مسجد لک،یس یهاتپه ن،یف باغ یفرهنگ-یخیتار

 (ره) ینیخم امام مدرسة ،(سنگ) رعمادیم دانیم و مسجد جامع،

 کاشان دانشگاه رصدخانة ،(اسرین و قمصر) شهر از خارج یاحتیس آثار ه،یمانیسل چشمة ن،یف باغ و موزه یحیتفر-یعیطب
 قیتحق یهاافتهی ،(661: 6930) گرانید و فر محبوب :منبع
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 مطالعه مورد محدودة ییفضا تیموقع نقشة. 9 شکل

 پژوهش روش

 مصاحبه ،یاکتابخانه مطالعات از هاداده یگردآور منظوربه .است یشیمایپ-یفیتوص هاداده یگردآور لحاظ از پژوهش نیا

 یتدول یهاسازمان و ادارات نظرانصاحب و کارشناسان شامل پژوهش نیا در یآمار جامعة .است شده استفاده پرسشنامه و

 یآمار جامعة نیب پرسشنامه 955 کوکران فرمول اساسبر .شودیم گردشگران و یمحل ساکنان ،یگردشگر صنعت با مرتبط

 مرحله هارچ شامل لیتحل و هیتجز روش .شدند یابیشهیر و ییشناسا مشکالت هاپرسشنامه یآورجمع از پس .شد عیتوز

 و ینهاد ،یطیمح ،یفرهنگ-یاجتماع ،یاقتصاد اریمع پنج از قیتحق تایادب و نهیشیپ مطالعة از پس ،اول مرحلة در .است

 شهر کی عنوانبه کاشان که است نیا ادشدهی یارهایمع یریکارگبه لیدل .است شده استفاده یرساختیز-یکالبد

 ،یطیمح ،یفرهنگ-یاجتماع ،یاقتصاد شاخص پنج با خود یگردشگر در داریپا توسعة به یابیدست منظوربه ریپذگردشگر

 ادشدهی یهاشاخص در عوامل از یفهرست 1پیپا مدل قیطر از و دوم مرحلة در .است مواجه یرساختیز-یکالبد و ینهاد

 مسئوالن و کارشناسان با مصاحبه قیطر از سپس .داشتند داریپا یگردشگر بر یمنف ای مثبت ریتأث که شد ییشناسا

 شهر نیا داریپا یگردشگر بر مؤثر عوامل ادشدهی عوامل نیب از کاشان، در گردشگران و یمحل ساکنان شهر، یگردشگر

 در را هاخصشاریز نقش که کاشان داریپا یگردشگر توسعة در بازدارنده و کنندهبیترغ یروهاین عنوان با و شدند انتخاب

 یاامهپرسشن نیشیپ مراحل از حاصل اطالعات اساسبر ،سوم مرحلة در .شدند قیتحق وارد ،کنندیم فایا حاضر قیتحق

 عیتوز کاشان شهر یگردشگر نظرانصاحب و کارشناسان نیب و یطراح ییتا 3 اسیمق با یاشبکه لیتحل ندیفرا اساسبر

 و هاشاخص تیاولو ،قیطر نیا از .شد Super Decision افزارنرم وارد و یآورجمع کارشناسان ینظرها ،ادامهدر .شد

 کاشان داریپا یگردشگر توسعة راهبرد نیتدو منظوربه ،سوم مرحلة انیپا در .شد مشخص بازدارنده و کنندهبیترغ یروهاین

 تیاهم شد درخواست دهندگانپاسخ از چهارم مرحلة در ،تیدرنها .شد هاستفاد بازدارنده و کنندهبیترغ یروهاین نیترمهم از

 افزارنرم از مجدد استفادة با ،پنجم مرحلة در .کنند مشخص قیتحق یارهایمعریز اساسبر را شده ارائه یهاراهبرد از کیهر

Super Desicion پژوهش در استفاده مورد مدل دو ،ادامهدر .شد نییتع زین هاراهبرد تیاولو ،افزارنرم به نظرها نیا ورود و 

 .دوشیم داده حیتوض حاضر

                                                                                                                                                                          
9. PIP 
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 1(ANP) یاشبکه لیتحل ندیفرا

: 1935 ان،ی)منور کرد یزیرهیپا دارند یوابستگ ارهایمع ای هانهیگز نیب که یلئمسا حل یبرا را ANP روش 1یساعت آل

11.) ANP ارائة و تقدم یبردارها و یزوج ساتیمقا سیماتر لیتشک مسئله، ساختار و مدل یزیرهیپا یاصل گام سه از 

 .Liao et al., 6099: 9462) ؛13: 1913 آذر، باقرزاده و زیتبر عالم) شودیم لیتشک سیماتر سوپر

 

 3(PIP) پیپا مدل

 یروهاین سسپ و شوندیم یابیشهیر و لیتحل و هیتجز ،ییشناسا مشکالت ابتدا پیپا روش طبق ،شد انیب کهطورهمان

 یبرا ییهااهبردر ،تیدرنها .ندشویم نییتع بالفعل مشکالت رفع ای بالقوه مشکالت جادیا در مؤثر ةکنندبیترغ و بازدارنده

 ندیفرا .شوندیم مشخص بهبود یعمل یهابرنامه و نیتدو بازدارنده یروهاین با مقابله و کنندهبیترغ یروهاین از یریگبهره

 .(153: 1915 سارزاده، شانه و یداور) دوشیم مشاهده خالصه طوربه 1 جدول در عملکرد بهبود یزیربرنامه مدل
 

 PIP مدل ندیفرا .2 جدول

 هاتیفعال مرحله
 ندهیآ عملکرد ینیبشیپ اهداف، تیاولو و عملکرد یهاشاخص نییتع 1

ناسش�1
 و ییا

 و هیتجز
 لیتحل

 مشکالت
 عملکرد،

 عملکرد، مشکالت لیتحل و هیتجز و ییشناسا

 مشکالت یبنددسته و یابیشهیر کنندهبیترغ و بازدارنده یروهاین نییتع
 کنندهبیترغ و بازدارنده یروهاین ینسب قدرت یابیارز

  کنندهبیترغ ای بازدارنده یروهاین از کیهر یازابه راهبرد نیتدو 9

 بالفعل و بالقوه امکانات ییشناسا

 سازمان یبرا عملکرد بهبود برنامة کی نیتدو

 

 هاافتهبحث و ی

 شود.ی اجتماعی جامعة آماری )جنسیت، تحصیالت، شغل( شرح داده میهایژگیو، 9در جدول 
 

 . ویژگی اجتماعی جامعة آماری9جدول 

 کل جمع
 یشناختتیجمع اطالعات یفراوان درصد

 یفراوان درصد

 مرد 111 11/11 955 155
 تیجنس

 زن 141 99/41 955 155

 پلمید ریز 11 99/15 955 155

 التیتحص
 پلمید 31 11/95 955 155

 یکارشناس 151 11/91 955 155

 یدکتر و ارشد یکارشناس 44 11/14 955 155

 یدولت 11 99/11 955 155

 شغل
 آزاد 145 11/41 955 155

 دارخانه 93 19 955 155

 دانشجو 95 15 955 155

 

                                                                                                                                                                          
9. Analytical Network Process 

6. Saaty 

4. Performance Improvement Programming 
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 قیتحق روش یمفهوم مدل .4 شکل

 

 یگردشگر و یمحل جامعه کارشناسان، شامل پژوهش نیا یآمار جامعه شود،یم داده شرح 4 جدول در کهطورهمان

 لیحلت کی در ،بیترتنیابه .است شده ییشناسا بازدارنده یروین 3 و کنندهبیترغ یروین 1 ،مطالعه مورد منطقة در .باشدیم

 یراستا رد مناسب یهااستیس ارائة و یبازنگر ازمندین و است مواجه خطر با کاشان یگردشگر یداریپا گفت توانیم ساده

 .است کنندهبیترغ یروهاین از استفاده و بازدارنده یروهاین رفع
 

 کاشان یگردشگر در بازدارنده و کنندهبیترغ یروهاین .4 جدول

بازدارنده نیروهای کنندهترغیب نیروهای   

 (N-9) خدمات و کاالها هزینة افزایش

 (N-6) شغلی هایفرصت بودنفصلی
 (N-4) اصفهان و یزد مانند رقیب شهرهای گردشگری تسهیالت و امکانات

 (P-9) درآمد افزایش و اشتغال ایجاد

 اقتصادی (P-6) باال کیفیت با محلی ولیداتت

 (P-4) اجتماعی زندگی سطح ارتقای (N-3) اجتماعی هایناهنجاری ازدیاد

 (P-3) مهربان و خونگرم مردم وجود
 -اجتماعی
 فرهنگی

 (N-5) اندازهاچشم رفتنبیناز و آلودگی و زباله افزایش

 (N-2) گردشگرپر فصول در هوا زیاد دمای و مختلف فصول در خشک اقلیم وجود

 (N-1) پرگردشگر فصول در محیطی ظرفیت بودنتوانکم

 (P-5) تاریخی هایجذابیت و زیبا طبیعت وجود

 محیطی

 (N-9) منطقه این در گذاریسرمایه به دولتی بخش توجهیکم

 (N-1) گردشگر جذب برای تبلیغات امر به توجهیکم

 (P-2) مردم مشارکت ارتقای

 (P-2) گردشگری به خصوصی بخش توجه
 نهادی

 و اصفهان پرجمعیت قطب دو بین گرفتن قرار (N-90) خدماتی-رفاهی هایزیرساخت کمبود
 (P-9) تهران

 -مکانی
 زیرساختی

 

مسئله انیب  

 یدانیم یدانیم یدانیم مطالعات یاکتابخانه مطالعات

  ،یمحل جامعة) نامهپرسش
 (کارشناسان گردشگران،

  نةیشیپ و ینظر یمبان یبررس
 پژوهش

  یهاشاخص استخراج
  داریپا یگردشگر در مؤثر

 کاشان شهر

 ANP مدل PIP مدل

بیترغ یروهاین ییشناسا
 بازدارنده و کننده

  یروهاین یبندتیاولو
 کنندهبیترغ و بازدارنده

  مناسب یهاراهبرد نییتع
  شهر داریپا یگردشگر

 کاشان

 ANP مدل

 هاراهبرد یبندتیاولو
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 و هاشاخص بندیاولویت و شودمی داده شرح Super Decision افزارنرم خروجی از حاصل اطالعات 1 و 1 جدول در

 در مؤثر هایشاخص بین در دهدمی نشان 1 جدول کهطورهمان .دشومی مشخص بازدارنده و کنندهترغیب نیروهای

-اجتماعی طی،محی ،زیرساختی شاخص اولویت ترتیببه سپس و ددار را امتیاز باالترین اقتصادی شاخص کاشان گردشگری

 .ندتأثیرگذار کاشان گردشگری بر نهادی و فرهنگی

 

 تحقیق هایشاخص اولویت. 5 جدول

 هاشاخص شدهبندیاولویت مقادیر رتبه
  ��1�11131/5قتصادیا�99141/5 1

 
 اقتصادی

 زیرساختی   11131/5 1
 محیطی 11934/5 9
 فرهنگی-اجتماعی 15514/5 4
 نهادی 1333/5 1

 

 یلدلبه که است کاشان گردشگری در شاخص ترینمهم اقتصادی شاخص ،ه استشد دادهنشان  1 ولجد در کهطورهمان

 دایجا و درآمد افزایش بر گردشگری دهدمی نشان نتایج ،همچنین .است شهر این سوغات بودنکمیاب و نبودمرغوب

 شانن نتایج که است زیرساختی شاخص پراهمیت شاخص دومین .است بوده تأثیرگذار شهر این در شهروندان اشتغال

 تیالمشک و شلوغی موجب پذیرگردشگر فصول در که است مواجه رفاهی تسهیالت و تجهیزات کمبود با کاشان دهدمی

 و یاسرن بکر طبیعت دلیلبه که است محیطی شاخص کاشان مهم شاخص سومین .شودمی گردشگران و شهروندان برای

 کم توان همچنین و دوشمی تاریخی هایبافت تخریب موجب گردشگر تعدد اما ،است تاریخی جذاب بناهای وجود و قمصر

 اخصش چهارمین .کندمی ایجاد مخاطره کاشان دشگریگر برای محیطی شاخص لحاظ از پرگردشگر فصول برای محیط

 دگیزن سطح گردشگری ،هاپرسشنامه نتایج به توجه با و شهروندان اذعان به که است فرهنگی-اجتماعی شاخص مهم

 دشگرانگر در انگیزه افزایش سبب هاآن خونگرمی و کاشان مردم برخورد گردشگران اذعان به و است داده ارتقا را شهروندان

 وششپ مغایرت و هستند مذهبی کاشان مردم بیشتر است ذکر شایان .است شده شهر این به بعدی هایمسافرت برای

 و در برخی موارد ناهنجاری اجتماعی دوشمی گردشگران از مردم گرفتنالگو سبب ،هاآن با خارجی و داخلی گردشگران برخی

و کمترین امتیاز را داشته است؛ زیرا تأثیرترین عامل در گردشگری کاشان شناخته شده آورد. عامل نهادی کموجود میبه

های دولتی تأثیر کمتری روی گردشگری کاشان خالق است و عنصر مهم گردشگری خالق مردم هستند و دولت و سازمان

 ترین عنصر گردشگری کاشان نیز مردم هستند.مهم گردشگری دارند.

 بازدارنده و کنندهترغیب نیروهای بندیاولویت .1 جدول

 بازدارنده نیروهای کنندهترغیب نیروهای

 زیرشاخص شدهبندیاولویت مقادیر رتبه زیرشاخص شدهبندیاولویت مقادیر رتبه

1 99133/5 9-P 1 11114/5 9-N 

1 11919/5 6-P 1 15511/5 90-N 

9 11115/5 5-P 9 11193/5 6-N 

4   11133/5 4-P 4   11111/5 2-N 

1 5111/5 3-P 1 51111/5 5-N 

1 511111/5 2-P 1   51111/5 2-N 

1 54911/5 2-P 1 51511/5 4-N 

1 51191/5 9-P 1 59131/5 3-N 

3 - - 3 51511/5 90-N 

15 - - 15  51111/5 1-N 
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 کاشان داریپا یگردشگر توسعة مناسب یهاراهبرد ،پژوهش روش سوم تا اول مراحل از حاصل اطالعات از استفاده با

 یهاراهبرد (4 تا 1 رتبة) بازدارنده و کنندهبیترغ یروهاین نیترمهم یازابه PIP مدل طبق .دشدن یبندتیاولو و نیتدو

 بازدارنده یروهاین از اجتناب و کنندهبیترغ یروهاین از استفاده منظوربه مرحله نیا در جه،یدرنت. شوندیم نیتدو مناسب

 .دشویم ارائه مناسب یهاراهبرد

 یهادهفرآور و هاجاذبه از یبرداربهره یراستا در مردم نیب در مسافرت زةیانگ شیافزا از هدفمند و نهیبه یریگبهره .1

 ؛(P, 1-P-1) کاشان مردم یبرا درآمد و اشتغال جادیا منظوربه یستیتور

 از مسافران زةیانگ کاهش و شدنبیتخر از یریجلوگ منظوربه هاآن به شتریب یدگیرس و یخیتار یهابافت یایاح .1

 ؛(P, 9-P-1) گردشگران مثبت یرفتار یالگوها از یریگبهره یاستا در هاآن یسازآگاه و کاشان به سفر

 یهاقسمت از یبرداربهره منظوربه گردشگرپر فصول طول در مرتبط یهاسازمان طرف از اجناس متیق بر نظارت .9

 ؛(N-1) گردشگران و مردم یبرا آن مختلف

 ،یتماعاج مختلف اقشار با متناسب یاقامت مراکز از یمتنوع یهانهیگز ساخت یبرا یخصوص گذرانهیسرما از دعوت .4

 یجنگل پارک مانند یحیتفر مراکز احداث و شهر سطح در هاآن مناسب عیتوز و یرفاه-یخدمات مراکز ساخت

 .(N-15). ..و یخیتار یهاموزه

 در گردشگران جلب منظوربه کاشان یستیتور ینسب یهاتیمز گرید و هافرآورده ،هاجاذبه از یریگبهره و ییشناسا .1

 ؛(N-1) است کم گردشگر که یفصول

 و فشار کاهش منظوربه کاشان در یستیتور مختلف یهامکان در تیجمع تراکم مطلوب حد نییتع و یریپذتیظرف .1

 .(N-1) هاآن بیتخر و رفتننیباز از یریجلوگ و هاجاذبه و هامکان نیا به حد از شیب تراکم

 و هیتجز Super Decision افزارنرم در و شد داده ازیامت کارشناسان توسط زین شدهنیتدو یهاراهبرد ،پنجم ةمرحل در

 .شودیم مشاهده 1 جدول در آن یازبندیامت که شد لیتحل

 
 پژوهش هایراهبرد امتیاز و بندیاولویت .7 جدول

 ازیامت راهبرد
 یستیتور یهافرآورده و هاجاذبه از یبرداربهره یراستا در مردم نیب در مسافرت زةیانگ شیافزا از هدفمند و نهیبه یریگبهره

 کاشان مردم یبرا درآمد و اشتغال جادیا منظوربه

53/5 

 مختلف یهاقسمت از یبرداربهره منظوربه گردشگرپر فصول طول در مرتبط یهاسازمان طرف از اجناس متیق بر نظارت
 گردشگران و مردم یبرا آن

51/5 

 و کاشان به سفر از مسافران زةیانگ کاهش و بیتخر از یریجلوگ نمظوربه هاآن به شتریب یدگیرس و یخیتار یهابافت یایاح
 گردشگران مثبت یرفتار یالگوها از یریگبهره یراستا در هاآن یسازآگاه

51/5 

 اختس ،یاجتماع مختلف اقشار با متناسب یاقامت مراکز از یمتنوع یهانهیگز ساخت یبرا یخصوص گذرانهیسرما از دعوت
 ...و یخیتار یهاموزه یجنگل پارک مانند یحیتفر مراکز احداث و شهر سطح در هاآن مناسب عیتوز و یرفاه-یخدمات مراکز

51/5 

 تراکم و فشار کاهش منظوربه کاشان در یستیتور مختلف یهامکان در تیجمع تراکم مطلوب حد نییتع و یریپذتیظرف
 هاآن بیتخر و رفتننیباز از یریجلوگ و هاجاذبه و هامکان نیا به حد از شیب

51/5 

 54/5 گردشگرکم فصول در گردشگران جلب منظوربه یستیتور یهاتیمز گرید و هاجاذبه از یریگبهره و ییشناسا

 

 یریگجهینت

 نیب در ییباال ازیامت یاقتصاد لحاظبه یول .است یریپذبیآس به رو کاشان یگردشگر یداریپا ،قیتحق جینتا به توجه با

 جادیا با ،است فقر کاهش که داریپا ةتوسع اهداف از یکی یراستا در گفت توانیم و است داشته کنندهبیترغ یروهاین

 دهیبخش رونق را یاقتصاد یگردشگر ،شهر نیا یمحل محصوالت ،نیهمچن .است بوده موفق درآمد شیافزا و اشتغال
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 عدب از .کندیم یخنث را آن خوب جینتا فصول نیا در خدمات و امکانات یباال نةیهز و یگردشگر بودنیفصل اما ،است

 یمحل جامعة شتریب مشارکت منظوربه دیبامرتبط  یو نهادها مسئوالن و دارد ازین مرمت به کاشان یخیتار یبناها ،یطیمح

 و ساکنان اظلح از گردشگرپر فصول در شهر نیا زین یطیمح توان لحاظبه .کنند تالش ستیزطیمح از حفاظت در کاشان

 سطح رد هاآن مناسب عیتوز و یرفاه-یخدمات مراکز شیافزا و هارساختیز تیتقو با که است یمشکالت دچار گردشگران

 نیشتریب یرفاه و یاقامت زاتیتجه و التیتسه بودنیناکاف و بودننامناسب ةمؤلف .شودیم کاسته مشکل نیا از شهر

 برطرف یگردشگر یهاکانون توسعة مانع عنوانبه مورد نیا ،یخصوص و یدولت یهابخش مشارکت با دیبا ودارد  را تیاهم

 و آداب با اندهتوانست کاشان مردم ،یاجتماع لحاظ از .است نگرندهیآ و باثبات ،یقو یتیریمد ازمندین زین مسئله نیا و شود

 ردمم یاجتماع یزندگ ،نیهمچن .شوند یگردشگر رونق موجب و کنند جلب را گردشگران نظر خود فردمنحصربه اخالق

 در هک است کرده دیتهد را گردشگرپر یشهرها شهروندان شهیهم ییگرامصرف حس جادیا خطر البته .است افتهی رونق

 ،ستا کاشان یگردشگر در رگذاریتأث عامل نیترفیضع ینهاد عامل .ردیگ صورت یسازفرهنگ دیبا زین نهیزم نیا

 یداریپا شیافزا و مسئله نیا یراستا در .کاهدیم شهر نیا یگردشگر مشکالت از کارا و باثبات تیریمد وجود کهیدرصورت

 ،منطقه یگردشگر یهاجاذبه یمعرف یبرا غاتیتبل ةنحو در یبازنگر: ردیگ صورت ریز اقدامات دیباکاشان  یگردشگر

به یبوم مردم و کارشناسان از استفاده ،یگردشگر آموزش و یرساناطالع خدمات و یگردشگر اتاطالع شبکة توسعة

 در یگرگردش یداریپا شیافزا یراستا در ییهانشست و نارهایسم یبرگزار ،یگردشگر یهاجاذبه یبرا یزیربرنامه منظور

 نان،یکارآفر و مرتبط مسئوالن و هادستگاه ریسا حضور با کاشان یفرهنگ راثیم سازمان و شهر یشورا یسو از کاشان

 ،هاهتل احداث نةیزم در یگذارهیسرما ژةیو یازهایامت و التیتسه جادیا و یخارج و یداخل گذارانهیسرما از وتدع

 یرهنگف راثیم ةوزم ،یورزش یهانیزم جادیا ،یجنگل و یحیتفر یهاپارک همچون یحیتفر ساتیتأسو  یاقامت یهامجتمع

  . ...و

 :شودیم ارائه ریز یهاشنهادیپ پژوهش از حاصل یهاراهبرد شدنیعمل منظوربه

 یگردشگر یهاجاذبه از یمندبهره منظوربه یگذارهیسرما به یخصوص شبخ لیتما از هدفمند و مناسب ةاستفاد. 1

 ؛کاشان ساکنان یبرا شتریب درآمد و تغالاش جادیا یبرا

 ؛منطقه در یگردشگر نوع نیا ینسب یهاتیمز وجود لیدلبه یخیتار-یفرهنگ یگردشگر توسعة بر دیتأک. 1

 ؛کاشان-لکیسـ-نیفـ یگردشگر محور جادیا و منطقه یخیتار-یفرهنگ یهاجاذبه از یریگبهره. 9

 ؛قمصر و اسرین رامونیپ یبایز عتیطب در رستوران و هتل جادیا مانند یگردشگر ساتیتأس توسعة. 4

 و ارفش کاهش یراستا در همنطق یستیتور مختلف یهامکان در تیجمع راکمت وبمطل دح نییتع و یریذپتیظرف

 ؛هاآن بیتخر و تنرفنیباز از یریجلوگ و هاجاذبه و هامکان نیا هب حد از شیب تراکم

 ؛یمذهب و یخیتار یبناها رامونیپ طیمح یباسازیز و یبهساز ا،یحا. 1

 سراسر در یعیطب یاندازهاچشم ییبایز به کمک یبرا مجلس جانب از ستیزطیمح بیتخر یراستا در ینیقوان وضع. 1

 ؛کاشان عتیطب جمله از کشور

 یالمللنیب و یداخل سطح در همنطق یگرگردش یهاتیقابل دربارة هارسانه در یسازآگاه یهاتیفعال و غاتیتبل تیقوت. 1

 ؛کاشان یستیتور قطب جمله از و رانیا یفرهنگ و یتیامن تیوضع ةاردرب یخارج گردشگران بد تیذهن بردننیباز و

 ردشگرانگ تعداد شیفزاا و گرانگردش تیرضا جلب منظوربه یستیتور دماتخ و هاتیفعال امکانات، به یبخشتنوع. 1

 .مختلف یهاتیفعال در ردمم مختلف طبقات یریکارگبه نیهمچن و انکاش در

 

  منابع
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 با آن نفوذ ةحوز توسعه یگردشگر بر چابهار آزاد منطقه ریتأث ،1935 زاده،یآقاسعبداهلل  و یسیع ،زادهمیابراه .1

 .11-1 صص ،11 ةشمار اول، ةدور توسعه، و ایجغراف مجله ،test-T آزمون و ونیرگرس مدل از یریگبهره

 ةمجل ،یمحل اجتماعات در یگردشگر کردیرو بر یلیتحل ،1935 ،اینیتوکل لهیو جم مظفر ،یصراف ،حسن ،زادهلیاسماع .1

 .141-113 صص ،1 ةشمار ،نهم ةدور ،یطیمح ومعل

 یگردشگر داریپا توسعه شاخص هایسازیبوم ندیفرآ ،1913 ،یپورطاهر یو مهد داوود ،یمهدو ،عبدالرضا ،یافتخار .9

 .41-1 صص ،4 ةشمار ،اول ةدور ،ییروستا یهاپژوهش ،رانیا در ییروستا

 لیتحل اساس بر لرستان استان یگردشگر صنعت توسعه یاستراتژ نیتدو ،1935 ،اریاله ،یروزیف یگیب .4

SWOT یاشبکه لیتحل ندیفرآ و ANP، تیریمد دانشکدة ،یکاظم یمهد ییراهنما به یبازرگان تیریمد رشتة ةنامانیپا 

 .بلوچستان و ستانیس دانشگاه اقتصاد، و

 ییراهبردها سالم، ستیزطیمح از یریگبهره در افراد متقابل فیتکال و حقوق تیرعا ،1913 ،فاطمه جمالو، .1

 .111-151 صص ،1 ةشمار ،اول ةدور ،یعیطب منابع و ستیزطیمح هینشر ،کشور در یانسان علوم یتقارا یبرا

 .تهران ،آتنا انتشارات اول، چاپ ،عمل تا یتئور از کیاستراتژ تیریمد ،1915 زاده، سار شانهمحمدحسن  و دردانه ،یداور .1

 میابراه دشت یگردشگر یهاکانون یبندرتبه و یگذارتیاولو ،1931 ،یاله ضیف میمر و نیمحمدحس رامشت، .1

 .11-1 صص ،1 ةشمار ،سوم ةدور ،ییفضا یزیربرنامه یهاپژوهش مجله ،زدی

 جلهم ،رازیش :یمورد مطالعة یفاز مدل از استفاده با سمیاکوتور یبندپهنه ،1931 ،یبستان رضایعل و میمر ،یفیشر .1
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