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چکیده
هدف کلی این پژوهش ارزیابی شاخص های توسعه گردشگری شهر کاشان بر اساس 4
شاخص :آسایش،رقابتی بودن ،فن آوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت خوب گردشگری
می باشد  .روش پژوهش توصیفی تحلیلی است .جامعه آماری شامل کلیه گردشگرانی
است که در سال  4934به شهر کاشان مسافرت نموده اند ،که تعداد کل آن ها برابر
 434491نفر می باشد .حجم نمونه از طریق فرمول کوکران تعداد 983نفر تعیین گردید.
روش جمع آوری داده ها متکی بر برداشت میدانی با استفاده از پرسشنامه بوده
است..نتایج تحقیق نشان می دهد که براساس نظر گردشگران میانگین های توسعه
گردشگری به این ترتیب می باشند :میانگین اصل آسایش ( ،)9/49میانگین اصل رقابت
پذیری( ،)9/48اصل مدیریت گردشگری(  ،)9/48میانگین اصل فن آوری اطلاعات و
ارتباطات( )3/88می باشد و میانگین کلی شاخص توسعه گردشگری

از دیدگاه

گردشگران برابر با  43/49بود که بالاتر از حد میانگین فرضی  43می باشد ،در مجموع
فقط اصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات کمتر از حد مطلوب بوده است.
کلید واژگان :گردشگری  ،شاخصهای توسعه گردشگری  ،کاشان ،آزمون .T
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مقدمه
گردشگری پدیده ای کهن است که بر بنیاد حرکت و جابجایی انسان استوار است .سرشت
انسان نیز با سفر و آشنایی با سرزمینهای دوردست و ساکنان آن آمیخته است( رضوانی،
 .)04 :6136گردشگری در یک کلیت دربرگیرندهی جریانی از سرمایه ،انسان ،فرهنگ و کنش
متقابل میان آنهاست که در فضاهای جغرافیایی آثار مختلفی برجای مینهد .ایجاد درآمد و
اشتغال برای ساکنان محلی در عرصه ی فضا یکی از این آثار است( فرهودی و همکاران:6136 ،
 .)64گردشگری فعالیتی پاك است که می تواند در حفظ طبیعت برای نسل های آینده مـؤثر
باشد و به کشورهای در حال توسعه در حل مشکلاتی نظیر بیکاری و فقر بـا تحرك بخشی به
پتانسیل های این کشورها کمک می کنـد .(Holjevac,2003:2) .این صنعت به واسـطه
ماهیـت خود ،فعالیت پیچیده و ترکیبی و مستلزم مشارکت بخش های مختلف و متعدد جامعه
است و آثار مثبت ومنفی گسترده ای را نیز در سطوح مختلف برجای می گذارد (مطیعی
لنگرودی و همکاران )6160:1 ،از مهم ترین مقاصد سکونتگاهی گردشگران شهرها هستند و
گردشگری شهری نوعی از گردشگری است که شهروندان علاقه مند به جاذبه های فرهنگی ،
تاریخی و مذهبی و طبیعی بخشی از اوقات فراغت خود را در این مکان ها می
گذرانند .(Higham & Lueck , 2002 :39).همچنین عوامل مهم در توسعه صنعت
گردشگری شامل گردشگران ،مردم منطقه و ویژگی های مقصد می باشد (بیگی
فیروزی.) 06:6162،گردشگری میتواند با ایجاد فرصت هایی برای اشتغال و کسب درآمد برای
ساکنین محلی و توسعه ساختارهای زیربنایی امکان توسعه ی پایدار و یکپارچه شهری را فراهم
آورد (رحمانی و همکاران .)66:6136 ،امروزه تجربه نشان داده است هر کجا گردشگری به طور
اتفاقی و بدون برنامه ریزی و استراتژی مشخص توسعه یابد،مشکلات زیست محیطی و اجتماعی
متعددی به وجود می آورد و در دراز مدت مشکلات گردشگری بیشتر از فوایدش می شود(رکن
الدین افتخاری و مهدوی .)1:6139،بنابراین لازم است تا بتوان راهبردهای هماهنگ شده ای را
جهت توسعه سازمانی تدوین نمود که با شرایط و الزامات قابل پیش بینی و غیر قابل پیش
بینی سال های آینده منطبق و سازگار باشد(بهرامی و همکاران  .)60:6136با توجـه بـه اینکـه
ضـعف تسـهیلات و خـدمات موجود در یک شهر در ارتباط با گردشگری مـی توانـد موضوعی
مشکل ساز باشد ،برای شهری همچون کاشان که دارای توان ها و جاذبـه هـای متعـدد بـرای
توسـعه صنعت گردشگری است ،توسعه این صنعت میتوانـد بسیار راهگشا باشد .اما کسب این
مزایا و مطلوبیت ها ،زمـانی امکان پـذیر اسـت کـه بسـتر مناسـب آن یعنـی نهادهای مدنی و
زیرساخت های اجتماعی نیـز فـراهم شده باشد .همچنـین قبـل از هرگونـه برنامـه ریـزی و
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اجرای طرحهای تدوین شده ،داشتن آمار و اطلاعـات از ویژگی هـای گردشـگران ضـرورتی
اجتنـاب ناپـذیر است .بنابراین استفاده از مواهـب گردشـگری جـز بـا فراهم کردن بستر
مناسب توسعه گردشگری امکان پذیر نیست؛ از این رو شناسـایی جاذبـه هـا در مرحلـه اول و
برنامه ریزی برای توسعه آنها در مراحل بعدی ،امـری ضروری به نظر میرسد (بهزادفر و
زمانیان .)0: 6134 ،شهر کاشان علی رغم برخورداری از ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقۀ
نمونۀ گردشگری در سطح ملی و بین المللی ،تعدد تصمیم گیران ،ضعف مدیریتی ،فقدان ثبات
در مدیریت گردشگری منطقه و همچنین نامناسب بودن زیرساخت های محیطی و کالبدی را
به عنوان موانع اساسی در جهت رسیدن به این هدف در مقابل خود دارد؛ با توجه به آنچه بیان
شد ،توسعه گردشگری شـهر کاشان ،با فراهم آوردن فرصت های جدید اشتغال برای مردم
منطقه (مردم شهر کاشان و مردم شهرهای اطراف آن) وسیله ای است که به منطقه حیاتی
دوباره می دهـد و موجب توسعه آن می شـود ،از طـرف دیگـر ،توســعه صــنعت گردشــگری
کاشان بـدون داشتن چارچوب برنامه ریزی صحیح توسعه گردشگری سبب آسیب و زیان های
جبران ناپـذیری خواهد شـد ،در سال های اخیر گردشگری کاشان با کاهش جذب گردشگر
مواجه شده است ،بنابراین مساله در ای ن پژوهش شناخت شاخص های توسعه گردشگری در
شهر کاشان می باشد ،یعنی گردشگری کاشان از نظر معیارهای مختلف گردشگری در چه
وضعیتی می باشد.
مبانی نظری
امروزه گردشگری به عنوان فعالیتی پویا و با ویژگی های بارز و منحصر به فرد ،بخش مهمی از
فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص
داده است ( .)UNWTO,2007:1توسعه این صنعت در کشـورهای صنعتی ،موجب تنوع
درآمدها و کاهش ناهماهنگی در اقتصاد میگردد و در کشورهای درحال توسعه فرصتی برای
صادرات ،تولید ارز و ایجاد اشتغال است( .)Hall:1994,457نقش گردشگر بهعنوان منبع جدید
درآمدی در بخشهای مالیاتی ،جذب ارز و تقویت بنیانهای اقتصادی جوامع تأثیر فراوانی دارد
( .)Lankford & Howard, 1994: 122از شیوههای مصرف محیط،گردشگری میباشد که با
عرضه محیط برای مصرف گردشگران به تبع درآمد و اشتغال ایجاد
مینماید( .)Briedenhann,2004:71گردشگری در صوررتی می تواند شغل ایجاد نماید که
پایدار باشد ،گردشگری پایدار در اواخر دههی  ،6632همزمان با گزارش برانت لند 0در خصوص
Bruntland
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توسعه ی پایدار در کمیسیون جهانی محیط و توسعه مطرح شد .با بهره گیری از رویکرد
پایداری در کمیسیون یادشده ،گردشگری پایدار می تواند به عنوان نوعی گردشگری تلقی شود
که نیازهای نسل موجود را بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل آینده در برطرف کردن
نیازهایشان حـل نماید (Bruntland,1997).سازمان گردشگری جهانی ،اظهار داشته که توسعه
گردشگری می تواند سهم مهمی در سه بخش توسعه ی پایدار (اقتصادی ،اجتماعی و زیست
محیطی) ایفا کند) (Reihanian et al,2012:223به طور کلی ازدید سازمان جهانی
گردشگری " :گردشگری پایدار نیازهای توریست زمان حال و جوامع میزبان را برآورده میکند و
در عین حال فرصت ها را برای گسترش ارائه می دهد و منابع را به گونه ای مورد استفاده قرار
می دهد که همزمان با حفظ ارزش های فرهنگی ،فرآیندهای اکولوژیکی ،تنوع زیستی و
سیستم های پشتیبان حیات ،به نیازهای اقتصادی ،اجتماعی و زیبایی شناختی پاسخ داده
شود" ) .(Fazenda et al,2010 : 429طبق این تعریف گردشگری پایدار یک مفهوم چند
بعدی است؛ که میتواند با ابعاد بوم شناختی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نهادی تجزیه و
تحلیل شود .در این چارچوب توسعه گردشگری پایدار شامل:چالش محیطی به شکل مقاومت
در برابر از بین رفتن منابع طبیعی و محیطی .چالش اقتصادی به شکل افزایش درآمد جامعه
حاضر در حالی که درآمد نسل آینده را تضمین کند چالش اجتماعی به شکل ارتقاء عدالت
اجتماعی ،امنیت و برابری .چالش فرهنگی به شکل محافظت و ارتقای فرهنگ ها و ارزش های
زیبا شناختی چالش نهادی به شکل ارتقاء مشارکت جوامع محلی در تصمیم گیری
استراتژیک .(Fokiali et al,2006:27).در گردشگری پایدار تلاش بر این است که ضمن
برآورده کردن نیازهای نسل حاضر و آینده ،بین سود کوتاه مدت و محافظت از محیط ،نگهداری
هویت فرهنگی و ارتقاء مزایای اقتصادی هم در میان جوامع توسعه یافته و هم در حال توسعه
توازن برقرار شود).(Sinclair, 2003: 404

شکل( .)4مثلث گردشگری پایدار (افتخاری و همکاران)9:4983،
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شاخص های توسعه گردشگری پایدار را می توان به صورت زیر تقسیم بندی نمود:
 .6شاخص های اکولوژیکی :شامل تنوع زیستی ،مصرف منابع ،اکوسیستم ها ،آلودگی های
محیطی ،دفع ضایعات ،پوشش گیاهی ،و ایمنی
 .0شاخص های اقتصادی :شامل اشتغال ،رفاه اقتصادی ،کارایی اقتصادی ،مصرف انرژی ،و حمل
و نقل
 .1شاخص های اجتماعی :شامل مشارکت ،آموزش ،سلامت ،عدالت ،امنیت ،جمعیت ،و سطح
رضایت گردشگران.
 .6شاخص های نهادی :شامل دسترسی به اطلاعات و ارتباطات ،نهادهای محلی ،و علم و
تکنولوژی.
 .9شاخص های فرهنگ ی :شـامل میزان وفاداری به آداب و رسوم راستین محلی ،سطح حفـظ
هویت محلی ،و سطح انتظارات  ،هر یک از شاخص های توسعه پایدار گردشگری ،در ارتباط با
یکدیگر بوده و تاثیر متقابلی بر هم دارند .بدین ترتیب در برنامه ریزی و اجرای رویکرد یاد شده،
لازم است بـه روابط بین شاخص ها توجه گردد .در حقیقت ،سنت توسعه پایدار گردشگری ،
می تواند به توسعه گردشگری در اجتماعات منجر شود(.اسماعیل زاده و همکاران.)6162 ،
محدوده و قلمرو پژوهش
شهر کاشان در طول شرقی  96درجه و  07دقیقه و عرض شمالی  11درجه و  96دقیقه از
نصف ال نهار گرینویچ قرار دارد .مساحت شهر در محدوده مطالعاتی حدود  3922هکتار است که
 0/66درصد از سطح شهرستان کاشان را شامل می شود .این کانون زیست و فعالیت در مرکز
ایران از یک سو به کوهستان (غرب و جنوب غرب) و از طرفی روی به دشت و کویر دارد .ارتفاع
متوسط شهر از سطح دریا  699متر است(شکل ( .)0مهندسین نقش جهان پارس.)13:6136،
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شکل( .)3موقعیت جغرافیایی شهر کاشان

روش تحقیق
پژوهش حاضر برحسب هدف کاربردی و ازلحاظ روش ،توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماری
شامل کلیه گردشگرانی است که در سال  6166به شهر کاشان مسافرت نموده اند ،که تعداد
کل آن ها برابر  606612نفر می باشد .حجم نمونه از طریق فرمول کوکران تعداد 130نفر
تعیین گردید .روش جمع آوری داده ها متکی بر برداشت میدانی با استفاده از پرسشنامه بوده
است .پرسشنامه مذکور در قالب طیف لیکرت و  6شاخص آسایش  ،رقابتی بودن  ،فن آوری
اطلاعات و ا رتباطات و مدیریت خوب گردشگری طراحی گردید  .بعد از مراحل فوق اقدام به
دستهبندی دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنموده و میانگین هر شاخص را محاسبه  ،سپس
با توجه به پاسخ گردشگران میانگین پاسخ آنها با میانگین نظری هر گویه از شاخص ها مقایسه
گردید و در نهایت با آزمون  tتک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
شهرستان کاشان با اختصاص  06.7درصد از سهم مجموع جاذبه های استانی به خود ،پـس از
شهرسـتان اصفهان در جایگاه دوم قرار دارد .همچنین این شهرستان 00.7 ،درصد جاذبه های
بین المللی استان را تشـکیل داده و از این جهت نیز حائز رتبۀ دوم استان میباشد .اما از جهت
جاذبه های ملّی ،شهرستان کاشـان بـا  06.6درصد سهم استان به همراه شهرستان اصفهان،
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بیشترین تعداد جاذبه های ملّی استان را دارا میباشد .جاذبه های طبیعی شهرستان کاشان
 66.7درصد از سهم جاذبه های طبیعی استان را دارا می باشد و از این جهت همطراز
شهرستان های اصفهان و آران و بیدگل است .با توجه به موقعیت مناسب جاذبه های طبیعی در
این شهرستان ،امکان توسعۀ اینگونه جاذبه ها و ایجاد تنوع در محصول وجود دارد .اما از جهت
آثار تاریخی -فرهنگی ،به دلیل پیشینۀ تاریخی شهرستان و جاذبه های تاریخی شـناخته شـده
در آن ،پس از شهرستان اصفهان قرار داشته و  16.0درصد جاذبه های تاریخی -فرهنگی استان
را تشکیل داده است .یکی از مهمترین زمینه های توسعۀ منابع در شهرستان کاشان ،توسعۀ
جاذبه های تـاریخی -فرهنگی می باشد( .شرکت مشاور شهر و خانه.)60 :6137 ،
جدول شماره ( .)4گونه شناسی جاذبه های شهرستان کاشان
نوع جاذبه

تعداد

درصد

طبیعی

4

38

تاریخی-فرهنگی

44

89

انسان ساخت

-

-

جمع

49

411

منبع :طرح جامع گردشگری استان اصفهان 39:4988 ،

نتایج
بر اساس یافته های پرسشنامه  97/4درصد از پاسخگویان مرد و  60/6درصد زن بودند94/1 .
درصد از پاسخگویان مجرد و  61/7درصد متاهل بودند .بنا بر نتایج مطالعات 3/6 ،درصد از
پاسخگویان در رده سنی کمتر از  02سال 46/6 ،درصد در رده سنی  02-19سال 64/9 ،درصد
در رده سنی  19-92سال و  62/0درصد در رده سنی بالاتر از  92قرار دارند .همچنین سطح
تحصیلات  6/7درصد از پاسخگویان زیر دیپلم 66/6 ،درصد دیپلم 10/9 ،درصد لیسانس16/0 ،
درصد فوق لیسانس و  7/1درصد دکترا میباشند .از نظر اشتغال 66/1 ،درصد از پاسخگویان
بیکار 10/0،درصد دارای مشاغل آزاد 16 ،درصد دارای مشاغل دولتی ،و  63/1درصد از آنان نیز
دانشجو و محصل می باشند .همچنین 01/3 ،درصد از پاسخگویان دارای درآمدی کمتر از 922
هزار تومان 16/3،درصد دارای درآمد  922تا یک میلیون تومانی 06/4 ،درصد دارای درآمد  6تا
 0میلیون تومانی و 4/3درصد از آنان نیز دارای درآمدی بیشتر از  0میلیون تومان می باشند.از
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نظرمیزان مسافرت سالیانه به کاشان  46درصد از پاسخگویان سالانه یک بار 19 ،درصد دوبار در
سال و  6درصد سه بار و بیشتر در سال به کاشان مسافرت می کنند.
میزان اقامت در کاشان نشان می دهد که  91درصد از پاسخگویان در مواقع مسافرت به کاشان
یک روز در این شهر اقامت داشته 16 ،درصد  0روز و  64درصد  1روز و بیشتر در این شهر
اقامت می کنند.از نظر استفاده از تسهیلات اقامتی  67/3درصد از پاسخگویان در هنگام اقامت
در کاشان از هتل ها 01/3 ،درصد از اماکن دولتی 60/4 ،درصد از خانه ویلا 4/0 ،درصد از ویلا
شخصی 10/0 ،درصد از چادر و  7/9درصد از سایر تسهیلات استفاده میکنند .انگیزه مسافرت
 16/6درصد از پاسخگویان تفریح و استراحت 63/9 ،درصد استفاده از مناظر زیبا 66/6 ،درصد
بهره گیری از آب و هوای مطبوع 66/6 ،درصد مشاهده صنایع دستی و تولیدات روستایی و
 06/6درصد نیز بازدید از میراث فرهنگی کاشان است.
شاخص های توسعه گردشگری ( )TDS
برای ارزیابی شاخصهای توسعه گردشگری( )TDSشهر کاشان در مرحله اول تعداد 130
پرسشنامه (  07پرسش در قالب طیف لیکرت) بین گردشگرانی که به شهر کاشان مسافرت
کردند ،توزیع گردید .پاسخ گویی به سوالات پرسشنامه مذکور به این صورت بوده است که
برای هر پرسش 9 ،گزینه طراحی شده و پاسخ گویان میبایست پاسخ خود را به صورت 9
طیف کیفی در قالب گزینه های  .6بسیار کم.0 ،کم .1 ،متوسط .6 ،زیاد و  .9بسیار زیاد
مشخص کنند .سپس با استفاده از آزمون تک نمونه ای ( ،)T-TESTعدد  1به عنوان
میانگین ،مبنای سنجش شاخصهای اصول  TDSدر شهر کاشان قرار گرفته و میزان
برخورداری شهر کاشان از این شاخصها سنجیده شد که به صورت جداول زیر ارائه گردیده
است.
جدول ( .)3وضعیت شهر کاشان از نظر شاخص اصل آسایش

شرایط اقلیمی و آب و هوا
تأمین استاندارد زیر ساخت
های
حمل و نقل و پارکینگ ها
تأمین استراحت گاه ها،
پارك ها و فضای سبز

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

فراوانی

64

13

614

621

36

درصد

6/0

6/6

19/4

07

01/1

فراوانی

7

96

022

623

64

درصد

6/3

61/6

90/6

03/1

6/0

فراوانی

66

36

696

76

06

درصد

62/7

01/1

62/1

66/6

4/1

میانگین
0/69

0/32

1/61
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96

626

646

16

00

درصد

69/6

03/9

60/6

3/6

9/3

فراوانی

66

600

676

11

60

درصد

62/7

16/6

69/9

3/4

1/6

دسترسی به امکانات و
تسهیلات رفاهی

فراوانی

69

66

660

626

-

درصد

66/3

06/4

17/0

04/6

تأمین امنیت لازم برای

فراوانی

39

606

600

13

64

رفاه گردشگران

درصد

00/1

16/7

16/6

6/6

6/0

برخورد ساکنین شهر
با گردشگران
برخورد مسئولین محلی و
متولیان گردشگری

میانگین کل

1/62
1/13
1/00

1/93

1/66

بر اساس جدول شماره  0دادههای مربوط به اصل آسایش نشان میدهد که میانگین کل
شاخصهای اصل آسایش از دید گردشگران برابر است با  . 1/66از آنجایی که حد متوسط در
طیف کل شاخص آسایش برابر  1می باشد ،لذا این میزان میانگین حاصله ( ،)1/66تا حدودی
بالاتر از متوسط  1می باشد .به عبارتی دیگر در نگاه گردشگران ،وضعیت شهر کاشان از نظر
شاخص های اصل آسایش در وضعیت مطلوب (بالاتر از حد متوسط) قرار دارد .با دقت در
میانگین گویه های اصل آسایش متوجه می شویم که از میان  7زیر شاخص این اصل ،شاخص
شرایط اقلیمی ( )0/69و تأمین استاندارد زیر ساخت های حمل و نقل و پارکینگ ها ()0/32
از وضعیت نامطلوبی برخوردار است و میانگین پایین تر از حد متوسط  1از نظر گردشگران
بدست آورده است و دیگر زیر شاخص ها میانگینی بالاتر از  1دارند.
جدول ( .)9وضعیت شهر کاشان از نظر شاخص اصل رقابتی بودن
بسیار زیاد
وجود بناهای
تاریخی در منطقه
وجود باغ های
تاریخی
کیفیت فضاهای
سبز و فضاهای
تفریحی
وضعیت زیرساخت
ها (معابر و روکش
آسفالتها)
تبلیغات گردشگری

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

فراوانی

66

674

79

14

6

درصد

01/3

64/6

66/4

6/6

6

فراوانی

667

644

46

69

02

درصد

12/4

61/9

64/3

1/6

9/0

فراوانی

06

621

696

36

01

درصد

9/9

07

62/1

06/0

4

فراوانی

3

96

606

666

32

درصد

0/6

69/6

16/7

06/3

02/6

فراوانی

66

66

616

664

09

میانگین
1/30
1/62

1/29

0/63
0/34
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فراوانی

319

314
اثر گذاری تبلیغات
جهت شناساندن
فرهنگ و تاریخ
شهر کاشان

درصد

0/6

01/3

14/6

12/6

4/9

فراوانی

06

666

663

33

13

درصد

4/1

06/3

12/6

01

6/6

میانگین کل

0/66

1/63

طبق جدول شماره  1دادههای مربوط به اصل رقابتی بودن یا رقابت پذیری نشان میدهد
میانگین کل شاخصهای اصل رقابتی بودن از دید گردشگران برابر است با  .1/63از آنجایی
که حد متوسط در طیف کل شاخص رقابتی بودن برابر  1می باشد ،لذا این میزان میانگین
حاصله تا حدودی بالاتر از متوسط  1می باشد .به عبارتی دیگر ،در نگاه گردشگران شهر
کاشان دارای ظرفیتهای کافی و مناسب بوده و ظرفیتهای محیطی زیادی برای رقابت با
شهرهای مجاور دارد .در میان  4زیرشاخص اصل رقابت پذیری ،زیر شاخص وضعیت زیرساخت
ها (معابر و روکش آسفالت ها) ،تبلیغات گردشگری و اثرگذاری تبلیغات گردشگری در جهت
شناساندن فرهنگ و تاریخ شهر کاشان از وضعیت نامطلوبی برخوردار اند و میانگین پایین تر از
حد متوسطی ( )1از نظر گردشگران بدست آورده است .این امر نشان دهنده کیفیت نامطلوب
زیرساخت های حمل و نقل شهر کاشان و نحوه ،میزان و کیفیت تبلیغات گردشگری شهری
است و در دفع گردشگر و رکود صنعت توریسم مؤثر می باشد.
جدول ( .)4وضعیت شهر کاشان از نظر شاخص اصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( )ICT
زیرساخت های
ارتباطی شهر
تعداد خودپرداز
های بانکی در
اطراف اماکن
تاریخی
تجهیز اماکن
تاریخی به
اینترنت
پرسرعت
تجهیز اماکن

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

فراوانی

46

61

633

61

07

درصد

64

06/1

66/0

1/6

7/6

فراوانی

16

697

610

96

3

درصد

3/6

66/6

16/4

61/6

0/6

فراوانی

60

10

669

666

76

درصد

1/6

3/6

13

06/3

02/7

فراوانی

01

42

646

36

96

میانگین
1/16

1/66

0/61

0/77
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تجهیز اماکن
تاریخی به وب
سایت های به
روز جهت ارائه
خدمات
تبلیغات رسانه
ای و وب سایت
های معرفی
اماکن تاریخی

درصد

4

69/7

60/6

00

66/6

فراوانی

60

16

603

669

41

درصد

1/6

3/6

11/9

13

64/9

فراوانی

00

69

673

66

13

درصد

9/3

66/3

64/4

09/6

6/6

میانگین کل

0/66

0/77

0/37

مطابق جدول شماره  6دادههای مربوط به اصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات(  )ICTنشان
میدهند که میانگین کل شاخصهای اصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات از دید گردشگران
برابر است با 0/37می باشدو از آنجایی که حد متوسط در طیف کل شاخص فن آوری اطلاعات
و ارتباطات برابر  1می باشد ،لذا میزان میانگین حاصله ،تا حدودی پایین از متوسط  1می
باشد .به عبارتی دیگر ،در نگاه گردشگران ،شهر کاشان در حدود متوسط به پایینی دارای
سیستم فن آوری اطلاعات کارآمد جهت استفاده گردشگران می باشند .در میان  4زیرشاخص
اصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات(  )ICTشاخص های(تجهیز اماکن تاریخی به اینترنت
پرسرعت،تجهیز اماکن تاریخی به دستگاه های پرداخت الکترونیک،تجهیز اماکن تاریخی به وب
سایت های به روز جهت ارائه خدمات و تبلیغات رسانه ای و وب سایت های معرفی اماکن
تاریخی همگی میانگین پایین تر از حد متوسط ( )1از نظر گردشگران بدست آورده اند واز
وضعیت نامطلوبی برخوردارند .
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تاریخی به
دستگاه های
پرداخت
الکترونیک

319

311

جدول ( .)9وضعیت شهر کاشان از نظر شاخص اصل مدیریت خوب گردشگری
ضعف مدیریت در اجرای
پروژه های گردشگری در
توسعه گردشگری
ضرورت سرمایه گذاری
بخش خصوصی در توسعه
گردشگری
برنامه ریزی بودن ،قانونمند
بودن و آینده نگر بودن
گردشگری شهر کاشان
رضایتمندی از برخورد
متولیان اماکن تاریخی
به کارگیری افراد راهنما
جهت شناساندن اماکن
تاریخی به گردشگران
انتقاد پذیری و توجه
مدیران به انتقادات
گردشگران

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

فراوانی

67

626

696

41

6

درصد

60/1

03/9

66/4

64/9

6

فراوانی

61

647

71

06

02

درصد

06/1

61/7

66/6

7/4

9/0

فراوانی

12

696

663

02

11

درصد

7/6

16/9

13/7

9/0

3/4

فراوانی

66

71

696

66

60

درصد

66/9

66/6

62/1

09/6

1/6

فراوانی

01

666

606

36

12

درصد

4

16/0

16/7

01/1

7/6

فراوانی

12

33

663

66

67

درصد

7/6

01

12/6

09/6

60/1

میانگین کل

میانگین
1/19

1/76

1/11

1/62

1/26

0/33

1/06

بر اساس جدول شماره  9دادههای مربوط به اصل مدیریت خوب گردشگری نشان میدهند که
میانگین کل شاخصهای اصل مدیریت خوب گردشگری از دید گردشگران برابر است با .1/06
از آنجایی که حد متوسط در طیف کل شاخص مدیریت خوب گردشگری برابر  1می باشد ،لذا
این میزان میانگین حاصله تا حدودی بالاتر از متوسط  1می باشد .به عبارتی دیگر ،از نظر
گردشگران ،شهر کاشان از منظر مدی ریت گردشگری از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار می
باشد و مدیران و مسئولین گردشگری این شهر با استفاده از قدرت مدیریت خویش در راستای
توسعه گردشگری شهر گام بر می دارند .در مجموع ،ارزیابی زیر شاخص های اصل مدیریت
خوب گردشگری ،حکایت از این مسئله دارد که اکثر زیرشاخص این اصل به جز زیرشاخص
انتقادپذیری و توجه مدیران به انتقادات گردشگران ،میانگین بالاتر از حد متوسطی کسب کرده
است .با این حال زیرشاخص ضرورت سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه گردشگری و
ضعف مدیریت در اجرای پروژه های گردشگری نسبت به سایر زیر شاخص ها از میانگین
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ارزیابی شاخصهای توسعه گردشگری پایدار شهری ....

بالاتری برخوردار بوده که حاکی از تمایل گردشگران به حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی
در امر توسعه گردشگری به علت ضعف مدیریت فعلی گردشگری در این مسیر است.
شاخص توسعه گردشگری شهر کاشان
در یک جمع بندی کلی ،شاخص کل اصول توسعه گردشگری ( )TDSبرای شهر کاشان مورد
ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن در جدول شماره  4بیان شده است.
جدول شماره  :1شاخص کل توسعه گردشگری شهر کاشان
شاخص توسعه
گردشگری

فراوانی

دامنه تغییرات

مینیمم

ماکسیمم

میانگین

انحراف معیار

130

99

69

622

1/62

6/66

بنابر یافتهها ،میانگین کل شاخص توسعه گردشگری  1/62می باشد .از آنجایی که حد متوسط
در شاخص کل توسعه گردشگری برابر  1می باشد ،لذا میانگین حاصله از شاخص کل توسعه
گردشگری بالاتر از حد متوسط می باشد .به عبارتی دیگر از نظر گردشگران شهر کاشان،
شاخص توسعه گردشگری در این شهر از وضع مطلوبی برخوردار است.
با توجه به یافته های حاصل از پیمایش گردشگران بازدید کننده از اماکن تاریخی -فرهنگی و
تفریحی شهر کاشان ،سه شاخص از شاخص های توسعه گردشگری پایدار (( )TDSاصل
آسایش ،اصل رقابت پذیری و اصل مدیریت خوب گردشگری) و نیز شاخص کل توسعه
گردشگری در شهر کاشان میانگینی بالاتر از میانگین نظری و یک شاخص (اصل فن آوری
اطلاعات و ارتباطات) میانگینی پایین تر از میانگین نظری بدست آوردند.
ارزیابی اصل آسایش
در جدول شماره  7نتایج آزمون  tتک نمونه ای برای تحلیل وضعیت اصل آسایش در شهر
کاشان از نظر گردشگران ارائه شده است.
جدول ( .)8نتایج آزمون tبرای تحلیل وضعیت آسایش در شهر کاشان از نظر گردشگران
مقدار آزمون (مبنای مقایسه) =1
فاصله اطمینان تفاوت=  69درصد
پایین

بالا

2/26

2/63

تفاوت
میانگین

سطح
معناداری

df

t

2/617

2/222

136

9/362

شاخص
اصل آسایش
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از منظر اصل آسایش ،یافته های توصیفی نشان دادند که میانگین اصل آسایش ( )1/61از
مقدار متوسط  1بالاتر می باشد .به دلیل مثبت بودن تفاوت میانگین این شاخص می توان
گفت که شهر کاشان از نظر گردشگران ویژگی های یک شهر توریسم پذیر در زیرشاخص
آسایش را در بر دارد و شاخص های اجتماعی ،اقتصادی و زیر ساختی لازم جهت جذب
توریسم را از نظر گردشگران دارا می باشد .لازم به ذکر است که با توجه به میزان خطای کمتر
از  ،2/29با اطمینان  69درصد میتوان گفت وضعیت مشاهده شده به جامعه آماری تحقیق
قابل تعمیم می باشد .به عبارتی دیگر ،یافته های استنباطی در قالب آماره  tتک راهه نشان
می دهد که میانگین محاسبه شده در نمونه با تفاوت میانگین  2/617بالاتر از حد متوسط می
باشد .
ارزیابی اصل رقابتی بودن
در (جدول  )3نتایج آزمون  tتک نمونه ای برای تحلیل وضعیت اصل رقابتی بودن در شهر
کاشان از نظر گردشگران ارائه شده است.
جدول ( .)8نتایج آزمون tبرای تحلیل وضعیت اصل رقابتی بودن در شهر کاشان از نظر گردشگران
مقدار آزمون (مبنای مقایسه) =1
فاصله اطمینان تفاوت=  69درصد
پایین

بالا

2/60

2/09

تفاوت
میانگین

سطح
معناداری

df

t

2/639

2/222

136

9/603

شاخص
اصل رقابتی
بودن

از منظر اصل رقابت پذیری ،یافته های توصیفی نشان دادند که میانگین اصل رقابت پذیری،
 1/63می باشد که از مقدار نظری  1بالاتر می باشد .به دلیل مثبت بودن تفاوت میانگین این
شاخص ،میتوان گفت که شهر کاشان از نظر گردشگران شرایط لازم را برای ایجاد رقابت با
سایر مناطق گردشگری فراهم آورده است .این شهر از نظر شاخص ظرفیت پذیری قابل رقابت
با شهرهای توریسم پذیر مجاور خود باشد .لازم به ذکر است که با توجه به میزان خطای کمتر
از  ،2/29با اطمنیان  66درصد میتوان گفت وضعیت مشاهده شده به جامعه آماری تحقیق
قابل تعمیم می باشد .به عبارتی دیگر ،یافته های استنباطی در قالب آماره  tتک راهه نشان
می دهد که میانگین محاسبه شده در نمونه با تفاوت میانگین  ، 2/63بالاتر از حد میانگین
نظری می باشد (مقدار تی برابر با  9/603و ضریب معناداری برابر با  2/22بدست آمد) .بدین
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ترتیب شهر کاشان در مقایسه با سایر مناطق به علت وجود پتانسیل های تاریخی – فرهنگی و
زیرساختی لازم ،از قابلیت رقابت پذیری بالایی برخوردار است.
ارزیابی اصل مدیریت خوب گردشگری

در (جدول  )6نتایج آزمون  tتک نمونه ای برای تحلیل وضعیت اصل مدیریت خوب
گردشگری در شهر کاشان از نظر گردشگران ارائه شده است.
جدول ( .)3نتایج آزمون tبرای تحلیل وضعیت اصل مدیریت خوب گردشگری در شهر کاشان از نظر گردشگران

مقدار آزمون (مبنای مقایسه) =1
فاصله اطمینان تفاوت= 69
درصد
پایین

بالا

2/67

2/16

تفاوت
میانگین

سطح
معناداری

2/639

2/222

df
136

t
4/317

شاخص

اصل مدیریت خوب
گردشگری

از منظر اصل مدیریت خوب گردشگری ،یافته های توصیفی نشان دادند که میانگین اصل
مدیریت گردشگری 1/63 ،می باشد که از مقدار نظری  1بالاتر می باشد .به دلیل مثبت بودن
تفاوت میانگین این شاخص ،میتوان گفت که از نظر گردشگران ،شهر کاشان با توجه به
داشتن مدیران و متول یان کاردان ،قانونمند و آینده نگر در امر گردشگری ،شرایط لازم را برای
توسعه گردشگری فراهم آورده است .لازم به ذکر است که با توجه به میزان خطای کمتر از
 ،2/29با اطمنیان  66درصد میتوان گفت وضعیت مشاهده شده به جامعه آماری تحقیق قابل
تعمیم می باشد .به عبارتی دیگر ،یافته های استنباطی در قالب آماره  tتک راهه نشان می
دهد که میانگین محاسبه شده در نمونه با تفاوت میانگین  ،2/639بالاتر از حد میانگین نظری
می باشد.
ارزیابی اصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات
در (جدول )62نتایج آزمون  tتک نمونه ای برای تحلیل وضعیت اصل فن آوری اطلاعات و
ارتباطات در شهر کاشان از نظر گردشگران ارائه شده است.
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جدول ( .)41نتایج آزمون tبرای تحلیل وضعیت اصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات در شهر کاشان از نظر
گردشگران

مقدار آزمون (مبنای مقایسه) =1
فاصله اطمینان تفاوت= 69
درصد
پایین

بالا

-2/66

-2/27

تفاوت
میانگین

سطح
معناداری

-2/612

2/222

df
136

t
-6/164

شاخص

اصل فن آوری
اطلاعات و ارتباطات

از منظر اصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات ،یافته های توصیفی نشان دادند که میانگین اصل
فن آوری اطلاعات و و ارتباطات 0/37 ،می باشد که از مقدار متوسط نظری ( )1پایین تر می
باشد .به دلیل منفی بودن تفاوت میانگین این شاخص ،میتوان ذکر کرد که شهر کاشان از نظر
فن آوری اطلاعات و دسترسی آن در ارائه خدمات به گردشگران از ضعف هایی برخوردار می
باشد .با توجه به میزان خطای کمتر از  ،2/29با اطمنیان  66درصد می توان گفت وضعیت
مشاهده شده به جامعه آماری تحقیق قابل تعمیم می باشد .به عبارتی دیگر ،یافته های
استنباطی در قالب آماره  tتک راهه نشان می دهد که میانگین محاسبه شده در نمونه با
تفاوت میانگین  -2/612پایین تر از حد متوسط می باشد.
شاخص کل توسعه گردشگردی
در (جدول) 66نتایج آزمون  tتک راهه برای تحلیل وضعیت شاخص توسعه گردشگری در شهر
کاشان از نظر گردشگران ارائه شده است.
جدول ( .)44نتایج آزمون tبرای تحلیل وضعیت شاخص توسعه گردشگری در شهر کاشان از نظر گردشگران

مقدار آزمون (مبنای مقایسه) =60
فاصله اطمینان تفاوت=  69درصد
پایین

بالا

2/0437

2/9647

تفاوت
میانگین

سطح
معناداری

df

t

2/610

2/222

136

9/633

شاخص
شاخص توسعه
گردشگری()TDS

همانگونه که پیش از این ملاحظه شد میانگین کلی شاخص توسعه گردشگری از دیدگاه
گردشگران برابر با  60/61بود که بالاتر از حد میانگین فرضی  60می باشد .بدین ترتیب
شاخص های توصیفی نشان دادند که وضعیت شاخص های توسعه گردشگری در شهر کاشان
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مطلوب و به عبارتی در حد متوسط به بالا می باشد .این مسئله به واسطه آزمون  tتک نمونه
مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به اینکه مقدار P-Valueبرای شاخص کل توسعه گردشگری
کمتر از  2/29میباشد ،بنابراین فرض  H0مبنی بر این که میانگین این شاخص کوچکتر و یا
مساوی  60میباشد ،رد میشود و فرضیهی  H1مبنی بر اینکه میانگین شاخص توسعه
گردشگری بیشتر از  60میباشد ،پذیرفته می شود .به عبارتی دیگر ،یافته های استنباطی در
قالب آماره  tتک راهه نشان می دهد که میانگین محاسبه شده در نمونه با تفاوت میانگین
 ،2/610بالاتر تر از حد متوسط نظری می باشد.
نتیجه گیری و پیشنهادات
آنچه از مباحث مطرح شده و نیـز از تحلیل نتایج آماری مطالعات میدانی در پژوهش مورد
مطالعه میتوان استنباط کرد ،در درجۀ نخسـت ،جایگاه شاخص های گردشگری در محدوده
مورد مطالعه می باشد که یافته های تحقیق نشان داد که در مجموع وضعیت شهر کاشان به
لحاظ تمامی شاخصها ی توسعه گردشگری (به استثناء اصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات) در
جایگاه نسبتاً مطلوبی قرار دارد .همچنین میانگین شاخص کل توسعه گردشگری حکایت از
وضعیت مطلوب این شاخص از نظر گردشگران دارد.
بر اساس منابع نظری و مراحل پژوهش و با توجه به شاخص های توسعه گردشگری ()TDS
پیشنهادات ذیل در راستای توسعه گردشگری شهر کاشان می تواند ارائه گردد :
اصل رقابت پذیری
شهر کاشان با توجه به رقابت گردشگری با شهرهایی مانند یزد ،اصفهان ،به دلیل عدم مرکز
استان بودن ،علی رغم مشکلات زیاد ،پتانسیل بهتری در تنوع گردشگری دارد بنابراین ،ایجاد
تبلیغات موثر گردشگری شهر کاشان در شناساندن فرهنگ و تاریخ این شهر به گردشگران و
جذب توریسم و در نهایت ایجاد رقابت میان این منطقه و سایر مناطق مجاور به نظر راهکار
مناسبی می باشد.
اصل مدیریت گردشگری
تنوع مدیریت در بخش گردشگری و اختلافا بین سازمان های مربوطه مشکلات ایجاد نموده که
با یکپارچگی و توسعه مدیریت کیفیت در تمام فعالیت های مرتبط با گردشگری ،مشارکت
فعالانه نهادهـای عمومـی ،خصوصی و مردم نهاد مرتبط بـا گردشگری در فرایند تصمیم گیری
گردشگری کاشان ،می توان مشکلات این بخش را برطرف نمود.
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اصل فن آوری اطلاعات
یکی از مهمترین مشکلات شهر کاشان در بخش گردشگری نبود زیرساخت  ICTدر مقاصد
گردشگری می باشد مثل عدم دسترسی به عابر بانک  ،یا نبود کارت خوان در این مقاصد،
بنابراین می توان در این بخش به راهکارهای زیر پرداخت :تقویت زیرساخت های فن آوری
اطلاعات ،افزایش سرمایه گذاری در صنعت گردشگری کاشان با تدوین برنامه هـای اجرایی
انگیزشی که پروژه هایی با توجیه اقتـصادی ،مـالی و اجتمـاعی بـه سرمایه گذاران ارایه کند و
ارتقای عملکرد مراکز اطلاع رسانی کاشان جهت ارایه اطلاعات مطلوب از قابلیت ها و جاذبه های
گردشگری خارجی و داخلی با تأکید بر پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی.
اصل آسایش
به دلیل کوتاه بودن فصل گردشگری در کاشان و از طرف دیگر معطوف کردن گردشگری
کاشان در مسیرها و مقاصد خاص گردشگری مانند :خانه های تاریخی خاص ،شهرهای قمصر
و نیاسر ،شاهد ازدحام گردشگری در فصل خاص و در مکان های خاص می باشیم ،بنابراین در
این زمینه نیازمند راهکارهای زیر هستیم :ایجاد یک مسیر مشخص گردشگری منطقه کاشان
جهـت بهره مندی گردشگران از قابلیت های تـاریخی ،طبیعـی و فرهنگی منطقه کاشان و
توزیع گردشگران در سراسر منطقه کاشان در هر سال متفاوت با سال های قبل ،ارتقای عملکرد
خدمات و کیفیت میزبانی از گردشگران داخلی و خارجـی شامل غذا ،سلامت و بهداشت ،حمل
و نقل ،اسکان و فضاهای عمومی
منابع و ماخذ
 -1اسماعیل زاده ،حسن و صرافی ،مظفر و توکلی نیا ،جمیلـه( .)6162تحلیلی بر رویکرد
گردشگری در اجتماعات محلی ،مجله علـوم محیطی ،سال نهم ،شماره دوم ،ص-660 :
.6
 -2افتخاری ،عبدالرضا ،مهدوی ،داوود ،پورطاهری ،مهدی ،)6136(،فرآیند بومی سازی ها
شاخص ی توسعه پایدار گردشگری روستایی در ایران ،پژوهش های روستایی،
شماره ،6ص .6-66
 -3بهرامی ،حسین ،علیرضا نادری خورشیدی و تقی کثیری نژاد( ،)6136چیستی و چرایی
برنامه ریزی راهبردی و بررسی الگوهای رایج آن ،دوماهنامه ی توسعه انسانی
پلیس،س ، 7ش  ،11صص،10-66
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