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  چكیده
المللی برخوردار است و با توجه به اینکه شهر اصفهان از پتانسیل باالیی در زمینه جذب گردشگران بین

عه صنعت ریزی مناسب در زمینه توسهای گردشگری آن منجر به برنامهبندی جاذبهشناسایی و رتبه

های گردشگری شهر اصفهان و سپس گردشگری است لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی جاذبه

بندی آنها به روش توصیفی انجام شد.جامعه آماری شامل کلیه گردشگران کشورهای خارجی اولویت

یراث اند و با توجه به آماراعالم شده سازمان ماست که مقصد گردشگری خود را اصفهان انتخاب نموده

و   18942به ترتیب  تعداد 1931فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان، در خرداد و تیر ماه سال 

، بنابراین جامعه آماری اندنفر گردشگران خارجی  از بناهای تاریخی اصفهان بازدید نموده 11512

 141ه تعداد باشد کنفر می 948نامحدود است و با استفاده از جدول مورگان تعداد حجم نمونه 

ها پرسشنامه آوری دادهگیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار جمعپرسشنامه با توجه به روش نمونه

سؤال است که از طریق مطالعه ادبیات پیشین شناسایی گردید.  11محقق ساخته است که شامل 

اده از روش آلفای سؤال بود و ضریب پایایی پرسشنامه با استف 1شناختی نیز شامل سؤاالت جمعیت

( برآورد شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، 2/7کرونباخ )

های پژوهش بندی عوامل و جاذبه ها از آزمون فریدمن استفاده گردید.یافتهمیانگین و به منظور رتبه

ها دارد و پس رتبه را در بین جاذبه های تاریخی، فرهنگی و سپس طبیعی بیشتریندهد جاذبهنشان می

از آن امنیت، گردشگری روستایی و تبلیغات برای شناخت اصفهان جایگاه چهارم تا ششم را دارد، نرخ 

ارز، مذهب و زیرساختها در جایگاه هفتم تا نهم و تسهیالت صدور روادید به ایران و گردشگری سالمت 

 در جایگاه دهم و یازدهم قرار دارد.

   

 اصفهان -گردشگر خارجی  -گردشگری -گردشگر كلیدی: هایژهوا

mailto:zamani85@yahoo.com
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  مقدمه -1
 و بهبود در مهمی عنصر و جهانی درتجارت سرشار درآمد منبع دود، بدون صنعت عنوان به گردشگری اخیر درسالهای

 فنرد  بنه  منحصنر  صننعت  ین   صننعت  اینن  است، شده کشورها از بسیاری هایپرداخت تراز و بازرگانی موازنه تنظیم

 دهنده نشان اخیر سال پنجاه در گردشگری گیرچشم و توجه قابل شد. ربسیاری دارد طرفداران و شده تلقی اقتصادی

 تنراز  کنند، می ایفا مهمی نقش ملی ناخالص تولید در  گردشگری. است پدیده این اجتماعی و اقتصادی فراوان اهمیت

 سازد.می متوازن را است، شورک هر المللیبین معامالت دهندهنشان که ها،پرداخت

ه های طبیعی، ییالقی، قشالقی، تابستانی و زمسنتانی اسنت کنه بن    گاهاستان اصفهان استانی چهارفصل با برترین تفرج

سنه پنل و   وهنایی ماننند سنی   های طبیعی و میراثی دارد. شهر اصفهان با داشتن پنل راستی به اندازه ی  کشور جاذبه

های جهان هستند و یا نقش جهان؛ دومین میندان تناریخی بنزر     ترین پلرین و جادوییخواجویی که در ردیف زیبات

 از ننه هنزار  بنا بنیش    وهنای عنالم   ترین منارهها و زیباترین گنبدهای جهان و عظیمترین محرابجهان با داشتن رفیع

عنوان اولین اسنتان  شغلی به هنرمند و صنعتگر از لحاظ جمعیتچهارده هزار کارگاه انفرادی و گروهی و وجود بیش از

 .(1932)شفیعی و همکاران، د شوشناخته می مختلفی هاکشور در حوزه

ها و بندی این دالیل، ضعفیتوو اول تالش دارد با شناسایی عوامل و دالیل سفر به استان اصفهان پژوهش این

ردشگران به شهر اصفهان گامی در تا با جذب بیشتر گ این نقاط ضعف و قوت را شناسایی نماید و درجه تهدیدها

 جهت توسعه و رونق صنعت گردشگری بردارد.

 مبانی نظری
زادگان فرانسه باید برای تکمیل تحصیالت و کسب از قرن نوزدهم معمول شد در آن زمان اشراف گردشگریاصطالح 

شدند و بعدها در امیده مین گردشگرنمودند این جوانان در آن زمان تجربه های الزم زندگی، اقدام به مسافرت می

گذرانی و گردش به فرانسه سفر رفت که برای سرگرمی و وقتبه کار میفرانسه این اصطالح در مورد کسانی 

از همان زمان  رفتند.شد که اصوالً به این منظور به سفر میکردند و بعداً با تعمیم بیشتر به کسانی اطالق میمی

آنها استراحت و گردش و سرگرمی و آشنایی با  شود که هدفمسافرانی گفته می ها وگردشگری به بعضی از مسافرت

 .(1945رضوانی،نه اشتغال به کار) مردم بود نه کسب درآمد و

المللی، تعریف سازمان جهانی گردشگری را پذیرفته و اتی بینپژوهش -و مجامع علمینظران، پژوهشگران صاحب      

در مقصد شود، اما مدت دور بودن  منجر به اقامت حداقل ی  شبهایی کهام مسافرتتم:اندآن را به رسمیت شناخته

 .(WTO ،1335)سال متوالی باشد از منزل نباید بیش از ی 

هایی خارج از محل زندگی و کار خود به قصد تفریح های افرادی که به مکانگردشگری عبارتست از مجموعه فعالیت

)اعرابی و مانندها باقی نمیاز ی  سال متوالی در آن مکان ترکنند و بیشسافرت میو استراحت و انجام امور دیگر م

 .(1974ایزدی، 

ا توجه به طول مدت مسافرت، وسیله مسافرت و نوع تأسیساتی که به خدمت گرفته میشود، فصل و چگنونگی ب      

شوند، میتوان اشنکال توریستی می های گوناگون که موجب پیدایش ی  جریانسازماندهی مسافرت همچنین انگیزه

بندی اشکالمختلف گردشگری مورد اسنتفاده مختلفی از گردشگری را از یکدیگر تمیز داد. اما عواملی که برای طبقه

گیرند یکسان نیستند. تا قبل از جنگ جهانی اول امکان تفکی  اشنکال گردشنگری را بنا توجنه بنه طبقنات قرار می

ت، در حالی که امروزه باید عواملی را مورد استفاده قرار داد که این عوامل شامل، عامنل زمنان، اجتماعی وجود نداش
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ی را بندی گردشگرترین نوع طبقهمکان، وسیله مسافرت، انگیزه و هدف است. طبیعی است این نوع دسته بندی کامل

 .اف توسعه گردشگری در پی خواهد داشتتری را در راستای اهدبرنامه ریزی دقیق در بر خواهد داشت و متعاقباً

ریزی در این عرصه و شناخت انواع گردشگری برای برنامه بندی های مختلفی در این زمینه وجود داردتقسیم      

اهمیت بسزایی دارد، چرا که تقاضاها و خدمات مورد نیاز گردشگران مختلف یکسان نیست. برای مثال گردشگرانی که 

کنند معموالً به هتل و حتی رستوران بیرون از منزل نیاز ندارنداما از سایر م و دوستان مسافرت میبه قصد دیدار اقوا

کنند همچنین احتمال داردگردشگر روستایی هیچ تمایلی به خدمات شهری نداشته امکانات و تسهیالت استفاده می

 باشد و تمام مدت سفر خود را در روستا اقامت نماید.

های متعددی از بندیالمللی با توجه به معیارهای مختلف دستههای بینماننظران و سازون صاحببر این اساس تاکن

 الگوی گردشگری، یهاجاذبه انواع با مرتبط مطالعات اغلب در استناد الگوی مورد ترینرایج اند.گردشگری ارایه کرده

به سه دسته تقسیم شده است که شامل  های گردشگریدر آن جاذبه که است گردشگری جهانی پیشنهادی سازمان

های ورزشی و دیگر مواردی که به ها، سینما، نمایشگاه، کارخانه، جشنواره، پیستساخت مانند موزهجاذبه های انسان

های طبیعی شامل دریا، رودخانه، آبشار،کوهستان، جنگل و باشد. مورد دوم جاذبهها ساخته شده، میوسیله انسان

ها و آثار تاریخی مثل مساجد، های فرهنگی و تاریخی که شامل ابنیهشود و در آخر جاذبهعت میدیگر موارد طبی

-باشد الگوی این طبقههای معماری میها و سب کلیساها و معابد، خانه های قدیمی، بازارها، مجسمه و سنگ نوشته

 :است شده ارائهبندی در جدول زیر
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 تاریخچه گردشگری در جهان
های ماقبل تاریخ برای به دست آوردن غذا و دوری از خطر و یا نقل مکان به مناطقی که دارای آب و مردم در تمدن

کاال نیز جزء دالیل سفر شد.باگسترش بعد، تجارت و تبادل های نمودند؛ در دورههوای بهتر بود اقدام به سفر می

های دوردست، جهت های رسمی دولتی که حاصل آن اعزام نمایندگان حکام به مکانهای باستان، مسافرتامپراطوری

 های سلطنتی در مصر، مسافرت با قصد تجارتها و یا دریافت مالیات بود نیز شروع شد در دوره حکومت خانوادهجنگ

 .(1973،)زمانی شدو تفریح انجام می

یونان باستان در دو مرحله،باعث توسعه مسافرت و گردشگری شد؛ نخست با ضرب سکه و دوم با گسترش زبان یونانی 

در سده  .(1949)لطیفی، در سراسر حوزه مدیترانه که باعث شد مسافران بتوانند به راحتی با هم ارتباط برقرار کنند

یافته درآمد پس از آن در دوره رنسانس)سده به قصد زیارت به صورت ی  پدیده انبوه و سازمانچهاردهم، مسافرت 

( انقالب صنعتی از 1973)زمانی، شدآموزی انجام میتجربهاندوزی و ( بیشتر سفرها با اهدافی نظیر  دانش17تا  18
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شد و باعث شد که جوامع بیشتر  های جمعی شد.توان مالی طبقه میانیپایه و اساس گردش 1451تا  1751سال 

ین با پدیدآمدن ماشین، قطار و کشتی و همچنین (. همچن1949ت بپردازند )لطیفی،بیشتر به تفریح و مسافر

 .(1945)کاظمی،  بانکی شرایطی ایجاد شد که باعث رشد بخش گردشگری شد های نوینآوریفن

 اند ازعبارتگری نقش داشته است که عوامل متعددی به طور مستقیم و غیرمستقیم در تکامل گردش

 و گسترش شهرنشینی  هاپیدایش شهر -

 جاییبهبود ساختار زیربنایی و موتوریزه شدن جاب -

 هاتدوین قوانین مطلوب کار وافزایش درآمد -

 ارتقاء سطح فرهنگ و بینش اجتماعی -

 توریستیهای انسموسسات و آژپیدایش  -

 های تبلیغاتینقشه چاپ و ارائه نشریات،بروشورها و -

 (.1941)رضوانی،  شف آثار و اماکن باستانی و طبیعیک -

 تاریخچه گردشگری در ایران 
در اوایل قرن سیزده قمری، ایران به سبب موقعیت جغرافیایی خاص خود، مورد توجه خارجیان قرار گرفت و به 

ایران را در پیش گرفتند.در دوره فتحعلی  های سیاسی و نظامی و در پی آنها، مسافران خارجی راههمین سبب هیأت

به ایران هنوز یکی از  گرفت.در این زمان سفر از اروپاشاه بیشتر سفرها با مقاصد سیاسی و تجاری انجام می

شمسی، نخستین هواپیما در آسمان تهران  1992و در سال  رفتسفرها به شمار میترین طوالنی ترین ومشکل

امور  »ای که در رابطه با صنعت گردشگری در ایران بوجود آمد به نام اولین اداره .(1945)الوانی، پدیدار گشت

.پس از پیروزی انقالب داد« ورای عالی جهانگردیش» د را به جای خو 1921و در سال  1918در سال « جهانگردی

ابسته به آن از دالیل آن رض واسالمی ورود جهانگردان به ایران افت شدیدی داشت که دگرگونی ارزشهای حاکم و عوا

 .(1973زمانی،است )

گردی های جهاناصفهان، همواره به لحاظ آثار و ابنیة تاریخی دارای شهرت جهانی بوده است و به عنوان یکی از قطب

گردی کشور به شمار میرود. از ابتدای دورة پهلوی، ساخت و تسطیح راه و محورهای ارتباطی اصفهان نه به و ایران

تجاری و امنیتی مورد توجه قرارگرفت؛ ولی با تثبیت قدرت  -توسعة گردشگری، بلکه به لحاظ اقتصادیمنظور 

های جهانگردی مورد توجه کانون جهانگردی ایران ترین راههای اصفهان به عنوان یکی از بااهمیتحکومت مرکزی، راه

آهن و راه هوایی با استانی، راهاستانی و برونرونهای دهای بسیاری برای بهبود وضع خیابانها، راهقرار گرفت و طرح

-تمرکز بر توسعة گردشگری به مرحله اجرا در آمد که میتوان به طرح کوکس و ارگانی  اشاره کرد. اجرای این طرح

ها منجر به توسعة صنعت گردشگردی داخلی و خارجی شد؛ زیرا گردشگر با های عمرانی در کنار بهبود وضعیت راه

های طبیعی و تاریخی استان اصفهان دیدن کند و به سیر و سیاحت توانست از جاذبهو هزینه کمتری می صرف وقت

 .بپردازد

  با مرور پیشینه پژوهش بر گردشگری شناسایی شده تأثیرگذار عوامل 
 به مطالعات این از نتایجی که زیرا دارد؛ دقیق مطالعه به نیاز آن مختلف هایهانگیز به توجه با گردشگری بررسی

 برای گردشگری منابع بیشتر موجب شناخت و است مؤثر بسیار گردشگری درحوزه ریزیبرنامه آید درمی دست

ی شناسایی گردید که تعدادی عوامل های داخلی و خارجیشود. با مطالعه پیشینه پژوهشمی پایدار توسعه به دستیابی

 ست:شده به شرح زیر اشناسایی ترین این عوامل از مهم
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در حال حاضر ، گردشگری پدید های است که با زنندگی روزمنرة اولین عامل شناسایی شده تبلیغات و بازاریابی است 

بیشتری می یابد. بنابراین ، بنرای اسنتفاده از اینن شنرایط و  هروز توسع منردم سنروکار دارد و بنه همین دلیل روز به

تواند ز عواملی که میا. (1971ز جمله تبلیغات سود جست)دیبنایی، جلنب گردشگران بایست از وسایل مختلف و ا

)صردی ای مؤثر بازاریابی و تبلیغات استکارگیری ابزارها و پارامتره به دشگری کشور را توسعه و بهبود دهدصنعت گر

اینندی مندیریتی در اینن میان بازاریابی گردشگری اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا اگر بازارینابی را فر(. 1941ماهکان، 

گردشگر  رینزی، تهینة محنصوالت گردشنگری و جنذبهنای برنامنهمام فعالیت. ت(Pendder ,1999)بندانیم 

های بازاریابی خواهد بود. ضنعف بازارینابی گردشنگری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع نیازمند عملیات و فعالیت

)ساعی و  رشد این صنعت در جهان است دگی اینران از روند روبهترین عوامنل عقنب مانندستی و گردشگری اصلی

 (.1943همکاران، 

 یاانگیزاننده همواره شانفرهنگو  مردمان دیگر شناخت میلهای فرهنگی است.دومین عامل در گردشگری جاذبه

 همین به شودمی فمختل هایفرهنگ و مذاهب اقوام، بیشتر پیوند و موجب اتحاد مدتاهکوت درکه  است بوده اساسی

 افزایش موجب گردشگری .شودمی افزوده درصنعت گردشگری« فرهنگ عنصر» بعُد اهمیت بر روز به روز دلیل

 تا شودسبب می و شده مختلف ملل هایفرهنگ نزدیکی نتیجه در و یکدیگر زندگی هایشیوه از آگاهی جوامع

 دنیا در را گردشگری رشد میزان ترازسریع رشدی هنگ،فر عنصر به گونه تریننزدی  عنوان به 1فرهنگی گردشگری

 نمود تجلی تجاری صورت به را فرهنگی گردشگری توانمی خالصه طور به ).2007 ،2مالنال و والریاکند ) کسب

 کنجکاوی گردشگران نیاز ارضای اساس بر تعریف این. کرد تعریف سایر مردمان زندگی نحوه دیدن برای انسان امیال

 صنعت، و هنر در که را شانزندگی فیزیکی نمود دیده و اصیل محیط در را دیگر مردمان خواهندمی که ددار قرار

نمایند  مشاهده کنند،می پیدا بروز آئینی مراسم و زبان دستی، صنایع بازی، غذا، رقص، ادبیات، موسیقی،

 خود این. است شده بدل ضروری امری به آنها از حاصل میراث و فرهنگها دیگر رو شناخت این از .(1973)جعفری،

 دو در را فرهنگی گردشگری و شده کشیده فرهنگی اقتصادی گیری رهیافتپی سمت به توسعه راهکارهای راستای در

 (.1945یزدی، پاپلی است ) داده شکل اقتصادی و فرهنگی نیازهای رابطه

 ترکیب اصوال که کند می جلب را گردشگر که توجه است موضوعی اولین غالباً مقصد، در موجود طبیعی های جاذبه

اصفهان با  .گرفت کار به گردشگری توسعه برای جذاب محیطی ایجاد به منظور وانتمی را طبیعی منابع از متنوعی

رود که یکی ها و طبیعت زیبا همواره مورد توجه گردشگران بوده است و متأسفانه خشکی رودخانه زایندهداشتن پارک

 که شده اصفهان شهر به گردشگران ورود شمار میرفت باعث کاهشبه های تاریخی شهر اصفهان به از مهمترین جاذ

 و است داشته دنبال به را استان این به گردشگر ورود درصدی 91 رود کاهشزاینده خشکی کارشناسان گفته به

 (.1932لکی و همکاران، داده است )م قرار خود تأثیر تحت نیز را اصفهان دستی صنایع تولید خشکسالی موضوع

های طبیعی فراوانی را های فراوان جاذبهها و پارکو باغ ، کوهستان، جنگل، آبشارروداصفهان با داشتن رودخانه زاینده

 در خود جای داده است.
 بازارهای برخوردارند، گردشگر جذب جهت زیادی بسیار از ارزش شهرها، هویت نمایش دلیل به تاریخی، هایمکان

 دارند گردشگران برای دوچندان اهمیتی تجاری کاربری با تاریخی وجهة شدن دلیل توأم به ایران تاریخی و یسنت

 که رود می شمار به امروز جهان در گردشگری مهم بسیار انواع از تاریخی گردشگری .(1939)صفدری و همکاران،

                                                 
1  Cultural Tourism 
2  Valeria & Malenuel 



 جهان اسالمکشورهای کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی 

 (8102تبریز)پایتخت گردشگری کشورهای اسالمی –ایران 

 

 7 

جاذبه است.  جهان هفتگانة هایجاذبه مانند میقدی های جاذبه و باستانی، و فرهنگی، تاریخی مناطق از دیدار شامل

 همین به و دارند بسیاری اهمیت فرهنگی میراث نظر از که شودمی فرهنگی تاریخی و هایمکان شامل تاریخی های

  1389). ، چیانه یدریاند )حودیدنی جذاب بسیار گردشگران نظر از دلیل

 نیز و زیبایی و ظرافت بردارندة در است، ای برخورداردیرینه و هنک شهرنشینی سابقة از که ما، کشور در تاریخی بافت

 به .اندهآورد وجود به خود معیشت نوع و سنن، فرهنگ، طبق را ها آن دراز سالیان طی که است مردمی خالق روح

 نیاکان نگرش و اندیشیدن نحوة دهندة که نشان است قسمتی و شهر اولیة هستة منزلة به قدیمی بافت دیگر، عبارتی

 هستة منزلة به فرهنگی و تاریخی هایبافت .گیرند قرار ویژه توجه مورد باید و است زندگی مختلف هایجنبه به ما

عالوه بر این تهیه بلیط جهت  دارند ازگردشگران استقبال برای فراوانی بالقوة و بالفعل های قابلیت تاریخی و قدیمی

 آوری آمار گردشگران شایان توجه است.هت سودآوری و هم در جمعهای تاریخی هم در جبازدید از این مکان

باشد رشد نرخ ارز یا کاهش ارزش ریال افزایش نرخ آزاد ارز موجب بهبود رشد درآمدهای ارزی گردشگری می

شود و دهد. بهای کاالها و خدمات برای مسافران خارجی ارزان میدرآمدهای گردشگری خارجی ایران را افزایش می

 (.1944یابد )قلی پور و همکاران، نتیجه میل به سفر به ایران افزایش می در

های ی  شهر، تصمیم (، شهرت و جاذبه1339) 3به گفته الوها است. عامل تأثیرگذار دیگر در گردشگری زیرساخت

نماینده کسانی ( 2119) 5( و فلوریدا2118) 4دهد. کالرکی  گردشگر را برای بازدید از آنجا تحت تأثیر قرار می

های گردشگری ی  منطقه ایجاد کننده تصویری است که هستند که معتقدند امکانات تفریحی، سرگرمی و جاذبه

 جاده، همچون عمومی امکانات و الزم های زیرساخت نمودن فراهمشود. منجر به جذب گردشگران و کارآفرینان می

 سوبسید و وام اعطای این بر عالوه شود. می گردشگران یسطح رضایتمند ارتقای موجب رفاهی امکانات و آب برق،

 .باشد موثر تواند می نیز با گردشگری مرتبط کارهای و کسب ایجاد برای اشخاص به

هننای کننی از مهمتننرین بخننشپذیر است. یمهمان 92و  اتناق 2141تل درجنه دار بنا ه 89اصنفهان دارای شنهر 

اصفهان دسترسی  مهمتننرین نقنناط قننوتهای مختلف دارد. ه درجات و موقعیتاست ک هتننل واحنند رسننتوران

رود رودخاننننه زاینننندهداخلی خشکی تنننرین ضنننعف هنا بنه مراکنز تجناری، تفریحنی و  مهمهتلمناسب به  

  است.

-می شمار به در جهان شگریگرد توسعه استراتژی تدوین در اصل ترین زیربنایی و مهمترین عنوان به امروزه امنیت

 بکارگیری و ناامنی بروز هرگونه دارد و وجود شده تعریف ایرابطه امنیت و توسعه ثبات، گردشگری، میان. آید

  .سازدمی وارد این صنعت به ناپذیری جبران های زیان مختلف سطوح در خشونت

 تضمین پایدار و توسعة است پایدار توسعه هونمر پایدار، امنیت است بدیهی .یکدیگرند مکمل امنیت و توسعه       

 نباشد حاکم آن بر منطقی قواعد و نبوده علمی برخوردار تعریف از که چیزی آن هر امروزه. است ملی امنیت کنندة

 به است.  صادق نیز آن امنیت بعد و گردشگری صنعت در امر این .گیردخود می به رکود حالت ویا خورده شکست

 و سازمان سفرسازان است ها الزمجاذبه و هاهتل ها،اقامتگاه نقل، و حمل و ترابری بخش در امنیت برای مثال، طور

برای  مناسب جای گردشگر باشند وقتی داشته یکدیگر با را الزم هماهنگی توریسم توسعه برای گردشگری های

 نظیر ازاین مواردی. (1949 گردشگری، و هوانوردی جهان )نشریه گرددنمی باز محل آن به دیگر باشد نداشته اقامت

 تجربه .است گردشگران توسط امنیت احساس گردشگری، در امنیت مالک. سازد می مختل را گردشگری امنیت

                                                 
3 Low 
4 clark 
5 Florida 
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 سفر ایران به که گردشگرانی بیشتر است حاکی ایران گردشگری در صنعت اندرکاراندست

 تلقی امن را و به خصوص اصفهان ایران سفر، نتهایا در ولی دارند امنیت احساس عدم ورود ابتدای در کنند، می

 .(1941)نورآقایی، کنندمی

 و فرایض دینی انجام و مذهبی اماکن از دیدار شامل که است گردشگری عمده اشکال از یکی مذهبی گردشگری

 الح و گذشته های گردشگری پر رونقترین و ترین قدیمی از یکی مذهبی گردشگری .(1947است )حیدری، مذهبی

 .(1947)مومنی و همکاران،  دارد مذهبی دینی و های اعتقاد و باورها در ریشه که است جهان سراسر در حاضر

 گردشگران جذب و دارد جامعه فکری و آرامش روحانی معنوی، تربیت در مهمی بسیار نقش مذهبی گردشگری

 با مذهبی گردشگران میان در .گرددمی ملل سایر آن به واقعی چهره دادن نشان و اسالم بهتر معرفی باعث خارجی

 و زمان و است مذهبی امور انجام تنها مسافرت از آنها ی که انگیزه هستند کسانی اول گروه  است مواجه گروه دو

 در شرکت و زیارت انجام ضمن که هستند مذهبی گردشگران دوم، و گروه نیست فراغت اوقات تابع آنها، اقامت مدت

 دیگر، عبارتی به یا و کنند می دیدن نیز زیارتی غیر و مذهبی از اعم دیگرگردشگری نهای مکا از مذهبی مراسم

 (.1947است )مؤمنی و همکاران،  زیارت اولویت با چند منظوره، آنها مسافرت اهداف

ای هآمده و در مهاجرتفهان همواره محل زندگی ملیتهای گوناگون و مذاهب و دینهای مختلف به شمار میاص       

معتقدان دینهای گوناگون نیز جزو شهرهای بزر  مهاجرپذیر بوده است. بیش از دو هزار و پانصد سال قبل کوروش 

شاهنشاه هخامنشی با اتخاذ روش و سیاست مدارا در برابر ملتهای مختلف و باورهای گوناگون آنها، یهودیان را که به 

هرین به اجبار اسکان داده شده بودند رهایی داد که بخشی از النالنصر )نبوکد نصر( اسیر شده و در بیندست بخت

 ای وارد ایران شده و بیشتر آنها در اصفهان اقامت گزیدند. آنان به سرزمین خود بازگشته و عده

بعدها با ورود اسالم به ایران و قبول آن دین از سوی ایرانیان، در اصفهان نیز معتقدین به اسالم، مسیحیت،      

های مذهبی مختلف در زیستند. در قرنهای بعد، با پدیدآمدن فرقهو پیروان دین زرتشت، در کنار هم می یهودیت

ای از آن شافعیان، در های مذهبی مختلف و متعدد اسالمی بود. در گوشهاسالم، اصفهان باز هم محل زندگی فرقه

کردند. ن مسیح و موسی و زرتشت زندگی میای دیگر حنفیان، در ی  قسمت شیعیان و در بخشهایی نیز پیرواگوشه

در عهد صفویان نیز هنگامی که شاه عباس اول، ارمنیان مسیحی را از جلفای ارمنستان به محلی در نزدیکی اصفهان 

های مذهبی ویژة خود در کنار اقوام و ادیان قبلی جای گرفتند. زیرا این مهاجران کوچ داد، قوم جدیدی با دین و فرقه

های مختلفی از دین مسیح بودند. بدین ترتیب اصفهان همواره زیستگاه دهها عقیدة مذهبی و دینی پیرو فرقه تازه نیز

 (.1931)شهرداری اصفهان،  بوده است

تسهیالت صدور ویزا یکی دیگر از عوامل مؤثر در گردشگری است. ویزای گردشگری، مجوزی قانونی است که به شما 

عتبار آن، به کشور صادر کننده ویزا سفرکنید.هر کشوری برای صدور ویزا قوانین دهد در مدت زمان ااجازه می

توان درخواست صدور ویزا را صادر و از قوانین آن مخصوص به خود را دارد که با مراجعه به کنسولگری آن کشور می

کی از سؤاالت مطلع شد.در ایران قوانین صدور ویزای گردشگری در حال حاضر بسیار دست و پاگیر است و ی

پرسشنامه این پژوهش نیز به همین موضوع پرداخته است. دولت در نظر دارد نسبت به صدور ویزای الکترونیکی اقدام 

 تواند نقش بسزایی را ایفا کند.توان گفت در رشد و توسعه صنعت گردشگری کشور مینماید که می

 مردم متوجه مستقیم طور به را شماری بی اقتصادی منافع شغلی هایفرصت ایجاد با تواندگردشگری روستایی می

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، گردشگری روستایی تعداد زیادی گردشگر را جلب می کند کند.  روستاها بومی
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در  6و یکی از مردمی ترین اشکال گردشگری به شمار می رود. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

اند. در درصد جمعیت از انواع تفریحات روستایی برخوردار گردیده 71بیشتر از  ، 1339ه آمریکا در سال ایاالت متحد

ترین هدف توسعه گردشگری داخلی و خارجی، بیشتر کشورهای صنعتی جهان نیز چنین وضعیتی وجود دارد. مهم

ش به گردشگری توجه دارند زیرا بسیاری از کشورها کم و بیت. توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق گردشگری اس

 زایی است. ترین تأثیر گردشگری در اقتصاد جهانی، ایجاد درآمد و اشتغالمهم

که البته سهم مهمی را در اقتصاد مناطق  مسلماً بخش کوچکی از گردشگری را گردشگری روستایی تشکیل می دهد

شگری ایجاد کرده بر فواید اقتصادی، اجتماعی و هایی که گردروستایی دارد. توجه به بازده ناخالص و تعداد شغل

(. در اصفهان 1944)لطفی،  زیست محیطی حاصل از توسعه گردشگری در مناطق روستایی، سرپوش خواهد گذاشت

های طبیعی فراوان از این آثار تاریخی نیز بناهای تاریخی بسیار با ارزشی در روستاها وجود دارد که عالوه بر جاذبه

 ه برد مانند پیربکران و روستای قارنه در شرق اصفهان.توان بهرمی

 نوین هایحوزه از و شده مطرح دنیا در رقابتی و درآمدزا صنایع از یکی عنوان به پزشکی گردشگری بازار امروزه

 خدمات حاضر حال هایقابلیت از پزشکی گردشگران آگاهی به منجر مناسب رسانی اطالع است. گردشگری پیشرفته

 جذب برای آسیایی یتوسعه حال کشورهای در ویژه به مختلف کشورهای میان ای فزاینده رقابت .گرددمی سالمت

در  سالمت گردشگری اصلی هایقطب از یکی 1811 افق نیز در ایران است. کشور آغازشده پزشکی گردشگران

 نصیب توجهی قابل ارزی درامد بلکه شود، می ارز جلوگیری خروج از تنها نه آن رهگذر از و گردید خواهد منطقه

 خدمات باالی کیفیت پایین، هزینه از جمله پزشکی گردشگری در خود مزیتهای به عنایت با شد. ایران کشورخواهد

 دلیل نماید. به استفاده مزیت ازاین دارد تصمیم فراوان طبیعی هایجاذبه بودن دارا و پزشکان باصالحیت سالمت،

جمله  از صنعت این روی پیش هایچالش به توجه با و اقتصاد جهانی در زشکیپ گردشگری صنعت مهم جایگاه

در این راستا در  ایران ضرورت پژوهش در این زمینه پرواضح است. هایبیمارستان رسانیاطالع سیستم در ضعف

ترین هو پیچید ترینیکی از مهم. باشدرکز بیمارمحور کشور میاولین ماصفهان شهرک سالمت افتتاح شده که 

در این صنعت،  .باشد( میصنعت پزشکی و یا اقتصاد سالمت 7، صنعت بهداشت و درمانهای در حال رشد دنیاصنعت

، ، تغذیه درمانی، خدمات خاصی از قبیل پیشگیری و آموزشهای مختلف درمانی با سیستم اقتصادیتجمع بخش

 .آوردرا در زیر ی  سقف برای بیماران فراهم می مانند آنهای تسکینی و روحی و ، مراقبتبخشیتوان

 های پژوهش(های مرتبط با آنها)یافتهمتغیرهای شناسایی شده و پژوهش( 1-2جدول) 
 

 ردیف
متغیر 

 شناسایی شده
 های مرتبطبرخی از پژوهش

 تبلیغات 1
تأثیر تبلیغات بصری در جذب گردشگر؛ مطالعه موردی بناهای تاریخی  –( 1939زینل )

 هر کاشانش

های جادبه 2

 فرهنگی

گردشگری غذا، فرصتی برای توسعه پایدار  "( در پژوهشی با عنوان1939ایزدی )

 روستایی در ایران

بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر انتخاب مازندران به عنوان  –( 1939میرشجاع )

 مقصد گردشگران خارجی

ها و تنگناهای توسعه گردشگری بررسی فرصت -ای با عنوان( در مطالعه1939فارسی )

                                                 
6  OECD 

7  Healthcare Industry 
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 شهرستان پاوه

تحلیل اثر صنعت گردشگری به عنوان ی  عامل کشنده در  –( 1931حسنی و همکاران )

 توسعه اقتصادی و اشتغال با استفاده از رویکرد سیستم داینامی 

نقش جاذبه های مقصد گردشگری در جذب توریست  -(1943ساعی و همکاران )

 "هنگی گردشگران خارجی شهر اصفهانفر

تحلیل جامعه شناختی جذب گردشگری فرهنگی در ایران،  –( 1943ساعی و همکاران )

 مطالعه موردی گردشگران خارجی شهر اصفهان

های فرهنگی اجتماعی فراروی توسعه پایدار صنعت بررسی چالش –( 1943زارع) 

 گردشگری استان فارس

های مؤثر بر سطح رضایت بندی مؤلفهشناسایی و اولویت –( 1943اردکانی و همکاران) 

گیری چند های تحلیل عاملی و تصمیمگردشگران خارجی در شیراز با استفاده از تکنی 

 شاخصه

 مطالعه تاثیرات اجتماعی گردشگری در اصفهان-(2117عظیمی )

9 
های جاذبه

 طبیعی

های توسعه گردشگری در ایران با رویکرد بندی مؤلفهاولویت –( 1931طالبی و همکاران )

گیری چندمعیاره ترکیبی فازی، مطالعه موردی سازمان میراث فرهنگی، صنایع تصمیم

 دستی و گردشگری ایران

 ها و تسهیالت گردشگری منطقه اوراماناتتحلیلی بر جاذبه –( 1931باباخانزاده )

8 
های جاذبه

 تاریخی
عملکرد ویژگیهای مکانهای تاریخی -تحلیل اهمیت "( 1939نی زاده و همکاران)بحری

 ایران از دید گردشگران خارجی )مورد مطالعه عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان(

 نوسان نرخ ارز 5
تاثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان گردشگری بین المللی در  –(  1938نیازی و همکاری )

 ایران

 اثر نوسان نرخ ارز بر جریان گردشگری در ایسلند –( 2115ران )سرنیس و همکا

 

های زیرساخت 1

 شهری

تحلیل اثر صنعت گردشگری به عنوان ی  عامل کشنده در  –( 1931حسنی و همکاران )

 توسعه اقتصادی و اشتغال با استفاده از رویکرد سیستم داینامی 

 
شناختی عوامل مؤثر بر توسعه بررسی جامعه   -(1931هزار جریبی و همکاران )

 گردشگری در ایران با رویکرد جذب گردشگران خارجی

 نقش امنیت در توسعه گردشگری –( 1943مقدم و صیدایی) امنیت 7

4 
 مذهب

ارتباط بین مذهب اسالمی و ادراکات ساکنین ، اثرات  -(2111زمانی و همکاران )

 دی از سرعین و ماسوله(اجتماعی و فرهنگی گردشگری در ایران )مطالعه مور

 
مطالعه تطبیقی انگیزه های سفر در گردشگران درون حوزه ای   -(1947هارتونی )

 مسیحی و مسلمان

3 
تسهیالت صدور 

 روادید
تبیین و بررسی موانع موجود بر توسعه گردشگری خارجی در  -(  1935کمالی شورغین )

 ایران

 
گردشگری 

 روستایی

بیین نقش آموزش مردم محلی جهت توسعه پایدار گردشگری) ت -( 1932االسالمی )شیخ

 مطالعه موردی  روستای ابیانه(

11 
گردشگری پایدار روستایی در ایران ) مطالعه  روستای  -( 2112قادری و همکاران )

 هورامان (

 گردشگری روستایی در اسپانیا  تجزیه و تحلیل تکامل اخیر -(2112کانوز و همکاران ) 

نفعان صنعت گردشگری پزشکی و ارائه تجزیه و تحلیل ذی -( 2119جباری و همکاران )شگری گرد 11
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 استراتژی برای توسعه این صنعت در اصفهان و ایران سالمت

 
عوامل تعیین کننده در انتخاب مقصد گردشگری -(2111نصر اصفهانی و همکاران )

 پزشکی ) مطالعه موردی شهر اصفهان و درمانهای باروری

 روش تحقیق
ای و میدانی جهت گردآوری اطالعات استفاده شده است.در ابتدای کار با توجه به در این پژوهش از دو روش کتابخانه

آوری گردید که در فصل دوم مطالعه پیشینه پژوهش چه در داخل ایران و چه مطالعات خارجی اطالعاتی جمع

های ردید و سپس برای اولویت بندی و تعیین درجه اولویتمتغیرها شناسایی گ توضیحات آنها ارائه شده است و

 انجام گرفتگردآوری اطالعات اولیه از طریق پرسشنامه  ،روش میدانی های گردشگری ایران و شهر اصفهان ازجاذبه

، اندکه اصفهان را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب نمودهحاضر از نظرات گردشگران خارجی  پژوهشدر 

ها، رستوران و کافی شاپ و اماکن باستانی و اماکن پرتردد گردشگران خارجی مانند . با مراجعه به هتلشد استفاده

 در بین گردشگران توزیع شد. پرسشنامهمیدان نقش جهان، چهارباغ، سی و سه پل و مانند آن 
شهریور و  در کههان شهر اصف گردشگرانشامل کلیه  آماری جامعة. است تحلیلی  -توصیفی صورت به تحقیق روش

 141تصادفی ساده  گیرینمونه روش از با استفاده هاآن بین از کهانداز اصفهان بازدید نموده 1931دهه اول مهر ماه 

شامل دو بخش جمعیت  کهاست  محقق ساخته پرسشنامه گیریاندازه ابزارشدند.  انتخاب آماری نمونه عنوان به نفر

را  گردشگران نظرات لیکرت ایدرجه پنج روی طیف بر شگری اصفهان است کههای گردشناختی و بررسی جاذبه

های گردشگری از مطالعه برای شناخت جاذبه .است قراردادهبررسی  موردهای گردشگری اصفهان مورد جاذبهدر

والیس  -روسکالآزمون های فریدمن و ک Spssافزار ها با استفاده از نرمبندی این جاذبهاولویت برای ادبیات پیشین و

 انجام شده است.

 آزمون فریدمن 
بندی داده های ناپارامتری  است که برای مقایسه سه یا بیش از سه گروه وابسته که حداقل در این آزمون برای رتبه

رود. فریدمن در مورد های این آزمون به شمار میشود و این از مزیتشوند استفاده میگیری میای اندازهسطح رتبه

بندی مد نظر قرار شود اما در هنگام محاسبه آنها نیز رتبهای یا نسبی نیز به کار برده میده های پیوسته، فاصلهدا

های تکراری )درون (. آزمون فریدمن ی  آزمون ناپارامتری، معادل آنالیز واریانس با اندازه1944گیرد)خلیل میرزایی، 

شود.  از معایب این آزمون این است که متغیر استفاده می kدر بین ها گروهی است( که برای مقایسه میانگین رتبه

و از  SPSSافزار ها باید همگی جور شده باشند . این آزمون در نرمها باید یکسان باشد و نمونهتعداد افراد در نمونه

 8طریق دستی نیز قابل محاسبه است که فرمول آن به شرح زیر است

 فرمول آزمون فریدمن

 
ن حالت استفاده از این آزمون این است که نظرات ی  گروه را در چندین زمینه مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس بهتری

های معنادار افراد دار )یا گرایشبندی معنیبر اساس نظرات افراد آن گروه، اولویت هر کدام از موارد را بر اساس رتبه

متغیر همبسته   kدیگر فریدمن این فرضیه صفر را می آزماید که  به هرکدام از متغیرها( را مشخص نمایید به عبارت

 آید.از ی  جامعه مشابه می

                                                 
8Managerial.ir 
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 والیس -آزمون كروسكال
این آزمون شکل گسترده آزمون یومان ویتنی و نوع مشابه غیرپارامتریکی آنالیز واریانس ی  عامله است. به عبارت 

کند. از های موجود در محل توزیع را تعیین میباشد و تفاوتای مدنظر میواریانس ی  طرفه رتبه دیگر جهت تحلیل

های مستقل از هم ها با نمونههای این آزمون توزیع یکسان جامعه، انتخاب تصادفی نمونه از جامعه و گروهمفروضه

و گروه وجود ها از لحاظ شکل مشابه باشند و بیش از دباشند و نکته مهم در استفاده از این آزمون این است که نمونه

 باشد.می 9ها غیرطبیعی باشد.این آزمون معادل آزمون آنواداشته باشد و توزیع داده

 پاسخگویی به سؤاالت پژوهش )نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه( 
عامل به عنوان عواملی که ممکن است در جذب گردشگر  11در این پژوهش با توجه به پژوهش و بررسی انجام شده، 

بندی آنها پرداخته تأثیر داشته باشد شناسایی شد. در این بخش به بررسی میزان تأثیر این عوامل و اولویت المللیبین

 شود. می

 المللی به شهر اصفهان تأثیر بیشتری دارد؟بین گردشگران كدامیک از عوامل شناسایی شده در جذب*

، الزم است که میانگین مقادیر شهر اصفهاندر  المللیبین گردشگر جذب بر مؤثر عواملمیزان نقش بررسی جهت 

)معادل گزینه متوسط در پرسشنامه( آزمون شود که در این راستا از  آزمون 9 یهری  از عوامل با میانگین فرض

 15/1گردد. اگر سطح معناداری به دست آمده در این آزمون بیش از ای استفاده میت  نمونه -tپارامتری 

-، در حد متوسط پذیرفته میالمللیبین گردشگر جذبدر  عامل مورد بررسییر داشتن ث(، فرضیه تأ<15/1Pباشد)

و منفی بودن اختالف  (، با توجه به مثبت>15/1Pدرصد باشد) 5مده کمتر از آمعناداری به دست شود و اگر سطح 

انگین مثبت، حکایت از برد به طوری که مقدار اختالف میتأثیر آن در جذب گردشگر پی میزان به توان میانگین، می

 ثیر زیاد دارد.أت

 که آنجایی ازاست. متغیر یا میانگین آنای نرمال بودن توزیع ت  نمونه -tشرط استفاده از آزمون پارامتری 

طبق قضیه حد مرکزی  ولی باشند آمده نرمال توزیع با ایجامعه از توانندنمی هستند، گسسته بررسی مورد متغیرهای

باشد، توزیع میانگین متغیر مربوطه تقریبا نرمال است، لذا با توجه به  91ها بیش از ه تعداد نمونهچدر آمار، چنان

 در بررسی مورد عواملمیزان تأثیر ای جهت بررسی ت  نمونه -tتایی پژوهش، قادر به استفاده از آزمون  141نمونه 

 .است اصفهان شهر به المللیبین گردشگر جذب

،در جدول )( نتایج حاصل شده از طریق پرسشنامه، با شاخص درصد فراوانی پاسخ به هر قبل از انجام آزمون

 عامل، میانگین و انحراف معیار توصیف شده است. 

 پاسخ نمونه آماری به عواملدرصد فراوانی  (1-3) جدول

ره
ما
ش

 

 عوامل
بسیار 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

بسیار 

 کم
 میانگین

انحراف 

 معیار

1 

 

ه ایران تا چه اندازه از قبل از سفر ب

 اید؟اصفهان شناخت داشته
3/19 3/99 2/92 8/18 1/5 91/9 17/1 

2 

های فرهنگی اصفهان تا چه حد در جاذبه

انتخاب اصفهان به عنوان مقصد 

 گردشگری شما تأثیر داشته است؟

9/81 1/84 8/3 2/2 1 27/8 72/1 

                                                 
9  Anova 
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9 

های طبیعی اصفهان تا چه حد در جاذبه

هان به عنوان مقصد انتخاب اصف

 گردشگری شما تأثیر داشته است؟

2/24 4/88 4/29 9/9 1 34/9 41/1 

8 

های تاریخی اصفهان تا چه حد در جاذبه

انتخاب اصفهان به عنوان مقصد 

 گردشگری شما تأثیر داشته است؟

59 97 3/3 1 1 89/8 17/1 

5 

ارزان بودن سفر به ایران چقدر در 

مقصد انتخاب اصفهان به عنوان 

 گردشگری شما تأثیر داشته است؟

4/3 27 8/83 1/12 7/1 91/9 47/1 

1 

های شهری اصفهان تا چه حد زیرساخت

در انتخاب اصفهان به عنوان مقصد 

 گردشگری شما تأثیر داشته است؟

1/3 9/21 8/81 3/21 7/1 15/9 18/1 

7 

امنیت شهر اصفهان تا چه حد در 

انتخاب اصفهان به عنوان مقصد 

 دشگری شما تأثیر داشته است؟گر

2/23 81 29 7/1 1 39/9 43/1 

4 

مذهب ساکنان شهر اصفهان تا چه حد 

در انتخاب اصفهان به عنوان مقصد 

 گردشگری شما تأثیر داشته است؟

2/11 29 1/97 7/13 4/4 14/9 11/1 

3 

تسهیالت صدور روادید تا چه حد در 

انتخاب مقصد گردشگری شما تأثیر 

 داشته است؟

1/19 1/19 8/92 4/91 1/3 3/2 11/1 

11 

وجود روستاهای تاریخی با بافت و 

معماری تاریخی و فرهنگی تا چه حد در 

انتخاب اصفهان به عنوان مقصد 

 گردشگری شما تأثیر داشته است؟

8/27 8/97 1/15 18 145 17/9 14/1 

11 
دلیل سفر شما به اصفهان گردشگری 

 سالمت بوده است؟
2/15 3/1 9/1 5/3 1/17 43/1 84/1 

 3المللی با میانگین فرضی ای، مقایسه تاثیرعوامل مورد بررسی در جذب گردشگر بینتک نمونه-tزمون آ( 1-4جدول )

اختالف با  فاصله اطمینان

 میانگین فرضی

سطح 

 معناداری

درجه 

 آزادی
 عامل tآماره 

 شماره

 حد باال حد پایین

 1 شناخت اصفهان 58/8 173 11/1 91/1 52/9 2/9

 2 های فرهنگی اصفهان جاذبه 15/29 141 11/1 27/1 97/8 11/8

 9 های طبیعی اصفهان جاذبه 21/11 141 11/1 34/1 1/8 41/9

 8 های تاریخی اصفهان جاذبه 41/24 141 11/1 89/1 59/8 99/8

 5 ارزان بودن سفر به ایران  7/8 179 11/1 91/1 88/9 14/9

 1 های شهری اصفهان زیرساخت 15/1 177 52/1 15/1 2/9 3/2

 7 امنیت شهر اصفهان  3/19 177 11/1 39/1 11/8 5/9
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 4 مذهب ساکنان شهر اصفهان  38/1 177 95/1 14/1 28/9 31/2

 3 تسهیالت صدور روادید  -17/1 175 28/1 -11/1 17/9 79/2

5/9 48/9 17/1 11/1 174 11/7 
با بافت وجود روستاهای تاریخی 

 و معماری تاریخی و فرهنگی 

11 

 11 دلیل سفر گردشگری سالمت -83/3 157 11/1 -11/1 22/2 15/1

در  المللیبین گردشگر جذب بر مؤثر عواملمیزان نقش بررسی ای برای ت  نمونه -tنتایج حاصل از آزمون 

، عوامل %35با ضریب اطمینان  داری آزمون( آمده است. با توجه به سطح معنی4-8شهر اصفهان در جدول )

در جذب گردشگران تأثیر متوسطی « تسهیالت صدور روادید»و « مذهب ساکنان اصفهان»، «های شهریزیرساخت»

 هایجاذبه»، «اصفهان طبیعی هایجاذبه»، «اصفهان فرهنگی هایجاذبه»، «اصفهان شناخت»اند. عوامل داشته

 معماری و بافت با تاریخی روستاهای وجود»و « اصفهان شهر امنیت»، «رانای به سفر بودن ارزان»، «اصفهان تاریخی

توان گفت اند اما با اطمینان میگیر و باالیی در جذب گردشگران به اصفهان داشتهتأثیر چشم«  فرهنگی و تاریخی

 .شده است -83/3به مقدار  tاست چون آماره  بودهن سالمت گردشگری اصفهان بهگردشگران  سفر دلیل

 المللی به چه صورت است؟بندی عوامل مؤثر در جذب گردشگر بیناز دیدگاه گردشگران شهر اصفهان، اولویت*

شود بدین صورت که اگر سطح معناداری ، از آزمون فریدمن استفاده میبندی عوامل مورد بررسیاولویتبرای 

یکسان و در غیر این صورت عوامل ت (، درجه اهمی<15/1Pدرصد باشد) 5 سطح اطمینانآزمون فریدمن بیش از 

ای را داشته باشد، از عاملی که بیشترین میانگین رتبه شوند و آنبندی میای، اولویتبهعوامل بر اساس میانگین رت

 گیرد. نظر اهمیت در صدر قرار می

 المللیجذب گردشگر بیندر  عوامل مورد بررسیبندی آزمون فریدمن برای اولویت(1-5)جدول

 سطح

 معناداری

درجه 

 آزادی

آماره 

 آزمون
 اولویت

میانگین 

 ایرتبه
 عامل

 شماره

 

11/1 
 

11 
 

5/577 

 1 های تاریخی اصفهان جاذبه 78/4 1

 2 های فرهنگی اصفهان جاذبه 94/4 2

 9 های طبیعی اصفهان جاذبه 11/7 9

 8 امنیت شهر اصفهان  91/7 8

 5 با بافت و معماری تاریخی و فرهنگی  وجود روستاهای تاریخی 53/1 5

 1 شناخت اصفهان 17/5 1

 7 ارزان بودن سفر به اصفهان 53/5 7

 4 مذهب ساکنان شهر اصفهان  49/8 4

 3 های شهری اصفهان زیرساخت 11/8 3

 11 تسهیالت صدور روادید  99/8 11

 11 دلیل سفر گردشگری سالمت 21/2 11

های این عوامل یکسان نیست. زیرا سطح معناداری آزمون فریدمن دهد رتبهای فریدمن نشان میآزمون رتبه نتایج

کنندگان در (به عبارت دیگر از نظر مشارکت>15/0Pدرصد است.) 5به دست آمده است که کمتر از خطای  11/1

اند. ( آمده1-5ترتیب اولویت در جدول ) تأثیر عوامل مورد بررسی یکسان نیست. عوامل مورد بررسی به این پژوهش،

 است، زیرا این عاملمهمترین علت جذب گردشگران بوده« های تاریخی اصفهانجاذبه»شود،همانطور که مشاهده می
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و « های فرهنگی اصفهانجاذبه»شده است. پس از آن  رتبه اول( حائز 78/4)ایرتبهبا بیشترین مقدار میانگین 

توان گفت تأثیری در جذب عاملی که به جرأت میاست. باعث جذب گردشگران شده  «فهاناصطبیعی  هایجاذبه»

و  (21/2)ایرتبه ی میانگیناست؛ زیرا کمترین نمره« گردشگری سالمت» گردشگران به اصفهان را نداشته است 

 است. عاملمربوط به این  یازدهماولویت 

پژوهش در جذب گردشگران به  یندر ا یرد بررسعوامل مو یرتأث یزانمختلف، م هایدر قاره آیا *

 اصفهان متفاوت است؟

شود. از آنجایی که متغیرهای های مختلف، از تحلیل واریانس استفاده میهای گردشگران قارهبرای مقایسه دیدگاه

ا حجم نمونه های با توزیع نرمال آمده باشند و چون در برخی گروهتوانند از جامعهمورد بررسی گسسته هستند، نمی

توان گفت توزیع میانگین نرمال است. بنابراین برای بررسی این فرضیه باید از تحلیل نفر کمتر است ، نمی 91از 

 5( استفاده کرد. اگر سطح معناداری به دست آمده بیش از خطای 10واریانس ناپارامتری )آزمون کروسکال والیس

 های مختلف وجود ندارد.گردشگران قاره معناداری در دیدگاه شود تفاوت(، نتیجه گرفته می<15/1Pدرصد باشد)

 والیس -( نتایج آزمون كروسكال1-6)جدول 

سطح 

 معناداری

درجه 

 آزادی 

آماره 

 کای دو
 شماره عامل

 1 شناخت اصفهان 12/3 8 111/1

 2 های فرهنگی اصفهان جاذبه 19/8 8 943/1

 9 های طبیعی اصفهان جاذبه 55/5 8 291/1

 8 های تاریخی اصفهان جاذبه 48/5 8 212/1

 5 ارزان بودن سفر به ایران  172/1 8 433/1

 1 های شهری اصفهان زیرساخت 11/1 8 357/1

 7 امنیت شهر اصفهان  97/19 8 11/1

 4 مذهب ساکنان شهر اصفهان  11/11 8 121/1

 3 تسهیالت صدور روادید  51/8 8 981/1

53/1 
8 

41/2 
تاهای تاریخی با بافت و معماری وجود روس

 تاریخی و فرهنگی 

11 

 11 دلیل سفر گردشگری سالمت 83/19 8 113/1

 

، «امنیت شهر اصفهان»( آمده است، در سه عامل 1-1والیس که در جدول)  -با توجه به نتایج آزمون کروسکال

های متفاوت، نظرات متفاوتی عیتگردشگران با تاب« دلیل سفر گردشگری سالمت»و « مذهب ساکنان شهر اصفهان»

 اند و در سایر عوامل نظر گردشگران با توابع مختلف یکسان بوده است. داشته

 نتایج حاصل از پژوهش
های داخلی و خارجی پژوهش عوامل تأثیرگذار بر روی گردشگری شناسایی شد که ابتدا در فصل دوم با مرور پیشینه

های طبیعی، نرخ ارز، های تاریخی، جاذبههای فرهنگی، جاذبهبه تبلیغات، جاذبهتوان از جمله موارد شناسایی شده می

                                                 
10Kruskal-wallis 



 جهان اسالمکشورهای کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی 

 (8102تبریز)پایتخت گردشگری کشورهای اسالمی –ایران 

 

 11 

ها، تسهیالت صدور روادید، امنیت، مذهب، وجود روستاهای تاریخی و گردشگری سالمت را نام برد. پس از زیرساخت

پرداخته شد که نتایج  بندی این عوامل از نظر گردشگران خارجی با استفاده از آزمون فریدمنشناسایی به اولویت

 بندی عوامل مورد بررسی از نظر میزان تأثیر در جذب گردشگر به صورت زیر است:اولویت

، «امنیت شهر اصفهان»، «اصفهانطبیعی  هایجاذبه»، «های فرهنگی اصفهانجاذبه»، «های تاریخی اصفهانجاذبه»

نوسان »،«شناخت شهر اصفهان از طریق تبلیغات»، «فرهنگی و تاریخی، معماری و بافت با تاریخی روستاهای وجود»

تسهیالت »، «های شهر اصفهانزیرساخت»، «مذهب ساکنان شهر اصفهان»، «ایران به سفر بودن ارزاننرخ ارز و 

 .«سفر گردشگری سالمت»و « صدور روادید

به این شکل انجام نگرفته بندی جاذبه های گردشگری در شهر اصفهان تا کنون با توجه به اینکه شناسایی و اولویت

است و بیشتر موارد به صورت ت  ت  مورد بررسی قرار گرفته است و بالطبع چون به طور کلی شناسایی نشده 

های تاریخی شامل باشد. جاذبههای گذشته مقدور نمیای با پژوهشبندی نیز صورت نگرفته است لذا مقایسهاولویت

از نظر میراث فرهنگی اهمیت باالیی دارند و به همین دلیل نیز از نظر  شود کههای تاریخی و فرهنگی میمکان

ها شامل اماکن مذهبی، دینی و تجاری مانند مساجد، ترین این جاذبهاند، مهمگردشگران بسیار جذاب و دیدنی

 (. 1943کلیساها و معابد و بازارها است)حیدری چپانه،

سؤال باز در مورد نقاط ضعف و قوت اصفهان وجود داشت که با توجه در پرسشنامه توزیع شده در بین گردشگران دو 

های مناسب به خصوص در قسمت رود، نبود زیرساختتوان گفت عواملی مانند خشکی رودخانه زایندهها میبه پاسخ

قوت این حمل و نقل شهری، ناآشنایی مردم با زبان انگلیسی و آلودگی هوا از مهمترین نقاط ضعف اصفهان و از نقاط 

 نوازی مردم بود.شهر وجود بناهای تاریخی و مهمان

 پیشنهادهای كاربردی
های تاریخی و فرهنگی از دیدگاه گردشگران، توجه ویژه به این عامل و بررسی راهکارهایی با توجه به اهمیت جاذبه -

 رسد.برای حفظ این آثار  ضروری به نظر می

 المللی بسیار ضروری است.سطح بین تبلیغات در زمینه شناسایی اصفهان در -

هایی در جهت رفع آلودگی هوا، ترافی ، ها و سیاستبا توجه به نقاط ضعف مطرح شده در پرسشنامه، تدوین برنامه -

 باشد.رود و ضعف در زمینه قطار شهری ضروری میخشکی رودخانه زاینده

نوازی آنان بیان نظر  گردشگران نوع برخورد مردم و مهمانترین نقاط قوت اصفهان از با توجه به اینکه یکی از مهم -

 باشد.های فرهنگی از نظر گردشگران بسیار جذاب میشده ، برگزاری جشنواره
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 منابع و مآخذ

 .های فرهنگی(. فرآیند مدیریت جهانگردی، تهران، انتشارات دفتر پژوهش1945الوانی،سید مهدی و پیروزبخت، معصومه)

 .های فرهنگی، چاپ اول(. فرآیند مدیریت جهانگردی، تهران: دفتر پژوهش1945ی و پیروزبخت، معصومه)الوانی،سید مهد

 (. مدیریت جهانگردی: مبانی، راهبرد و آثارها، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.1947ایزدی، داود و اعرابی،سید محمد،)

 .1، شماره  1روستایی در ایران، پژوهش های روستایی، دوره (. گردشگری غذا ، فرصتی برا توسعه پایدار 1938ایزدی، حسن، )

های تاریخی ایران از دید های مکانعملکرد ویژگی تحلیل اهمیت(. 1939زاده، منیجه؛ سلیمی فرد، خداکرم و زمانی، زینب)بحرینی

 .1شماره  13دوره  1. مجله مدرس، مقالهمورد مطالعه عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان: گردشگران خارجی 

جله م، ها و تسهیالت گردشگری منطقه اوراماناتتحلیلی بر جاذبه (. 1931باباخانزاده، ادریس؛ محمدی، جمال و ضرابی، اصغر )

 .52تا  95، ص 9،شماره  89،شماره پیاپی  22جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 

 پاپلی یزدی،

نفعان صنعت گردشگری پزشکی (. تجزیه و تحلیل ذی1931، آقارحیمی، زهرا )جباری، علیرضا، فردوسی، مسعود، کیوان آرا، محمود

 . 1، شماره 3و ارائه استراتژی برای توسعه این صنعت در اصفهان و ایران، مدیریت اطالعات سالمت، دوره 

ای،شماره عه ناحیه(. توریسم در ایران، چالش ها و امیدها دو فصلنامه جغرافیا و توس1942حیدری، رحیم و حسن زاده،کریم)

 .53-39،ص1

 .ریزی صنعت گردشگری، انتشارات سمت(. مبانی برنامه1947حیدری چپانه، رحیم)

(. تحلیل اثر صنعت گردشگری به عنوان ی  عامل کشنده در توسعه اقتصادی و 1931حسنی،علی و حاجی غالم سریزدی، علی )

 لمی گردشگری توسعه پایدار، عدم اتکا به درآمدهای نفت.اشتغال با استفاده از رویکرد سیستم داینامی ، همایش ع

 (. جغرافیا و صنعت توریسم، تهران، انتشارات دانشگاه.1945رضوانی، علی اصغر) 

اولین کنفرانسبین المللی  .مطالعه موردی بناهای تاریخی شهر کاشان؛ تاثیر تبلیغات بصری در جذب گردشگر  (.1939) زینل, طیبه

 و گردشگری، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی هنر، صنایع دستی

 .(. ایران، صنعت گردشگری و خدمات مسافرتی، انتشارات مؤسسه فرهنگی زهد، چاپ اول1973زمانی فراهانی، حمیرا )

طالعه از (.ارتباط بین مذهب اسالمی و ادراکات ساکنین، اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری در ایران: مورد م2111زمانی، )

 سرعین و ماسوله، 

 (. تحلیل جامعه شناختی جذب گردشگری فرهنگی در ایران، مطالعه موردی گردشگران خارجی شهر1931ساعی، علی)

 . 52اصفهان،فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 

: گردشگران رهنگی (. نقش جاذبه های مقصد گردشگری در جذب توریست ف1943ساعی، علی؛ نائیجی، مختار و همدانیان، فاطمه )

 21خارجی شهر اصفهان، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال ششم، شماره 

(.تبیین نقش آموزش مردم محلی جهت توسعه پایدار گردشگری: مطالعه موردی روستای 1932االسالمی ضیاء، سیاوش )شیخ

 .3، شماره 9یایی فضا، دوره جله آمایش جغراف،  ممدل کانو، دانشگاهعلم و فرهنگ نامه کارشناسی ارشدپایانابیانه.

گیری های توسعه گردشگری در ایران با رویکرد تصمیمبندی مؤلفه(. اولویت1931طالبی، حدیث؛ مدیری، محمود و طرحانی، فرزاد )

، 1دوره  ،5مقاله چندمعیاره ترکیبی فازی، مطالعه موردی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران، 

 .118تا 38 ص، 21شماره 

در صننعت جهنانگردی شهرستان مقدس مشهد. پایاننامة کارشناسی .)بررسنی نقنش بازارینابی  1941صردی ماهکنان ، علیرضنا . )

 .ارشد. دانشگاه تربیت مدرس تهران

، از ص 9، شماره3(. عوامل مؤثر بر رشد صنعت گردشگری، پژوهشنامه اقتصادی، دوره1944) پور سلیمانی، علی و تقوی، مهدیقلی

 .172تا  157

http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/issue_279_280_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+20%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1396.html
http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/issue_279_280_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+20%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1396.html
http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/issue_279_280_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+20%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1396.html
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(. گردشگری پایدار روستایی در ایران )مطالعه روستای هورامان(، مدرس 2112ا، )قادری، اسماعیل، رکن الدین افتخاری، عبدالرض

 .2، شماره 1علوم انسانی ، دوره 

(. تبیین و بررسی موانع موجود بر توسعه گردشگری خارجی در ایران، پایان نامه ارشد، دانشگاه 1935کمالی شورغین، معصومه، )

 پیام نور استان البرز.

های اکوتوریستی در توسعه گردشگری نهاوند با تأکید بر (. نقش جاذبه1947ی، عیسی، ابوالفتحی،داریوش )ملکی، حسین، سراق

 . 171-199، صفحه 4. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی.شماره swotمدل 

صد گردشگران خارجی. (. بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر انتخاب مازندران به عنوان مق1939میرشجاع، سیده صغری )

 پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه مازندران

فرهنگی مؤثر بر انتخاب مازندران به عنوان مقصد گردشگران خارجی، -(. بررسی عوامل اجتماعی1939) میرشجاع،سیده صغری

 پایان نامه دولتی، وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،دانشگاه مازندران

از  8 شماره 4  دوره .علوم اجتماعینقش امنیت در توسعه گردشگری،  (.1943) ایی، سید اسکندرزهرا و صید مقدم هدایتی،

 110 تا صفحه 97 صفحه

(. بررسی ارتباط متقابل گردشگری و امنیت در توسعه اقتصادی و پایدار کشور. دومین همایش ملی 1941) رشنورآقایی، آ

 خبرگزاری مستقل محیط زیست ایران

دومین همایش ملی  .المللی در ایرانتاثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان گردشگری بین (.1938)، نیازی, اسفندیار و غالمرضا رضائی

 سازان گردشگری اصفهانانداز آینده، اصفهان، شرکت توسعههای ملی و چشم یهگردشگری، سرما

های گردشگری ایران با تأکید بر مدل (. راهبردهای مدیریت و توسعه پایدار زیرساخت1931) واحدپور، غالمعباس و جعفری، مهتاب

swot37تا  49، ص  1، شماره 1ای، دوره ریزی منطقه، نشریه برنامه 

(. بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در ایران با رویکرد جذب 1931) بی، جعفر و نجفی، مل  محمدهزار جری

، پیاپی 9، شماره 29هریزی محیطی، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان،دورگردشگران خارجی،  جغرافیا و برنامه

 181تا  199ص  87

(. بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در ایران با رویکرد جذب 1931) محمد هزار جریبی، جعفر و نجفی، مل 

پیاپی 3 شماره 23  دوره  نمجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفها. جغرافیا و برنامه ریزی محیطیگردشگران خارجی،

 146 صتا  133 ص.87

(. مطالعه تطبیقی انگیزه های سفر در گردشگران درون حوزه ای مسیحی و مسلمان. پایان نامه کارشناسی 1947)  هارتونی، بیاینا

 111-41،ص11ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، ش
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