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  مقدمه

امروزه صنعت گردشگري در جهان، به عنوان یکی از منابع درآمد و در عین حال از عوامل مؤثر در 

گذاران قرار گرفته  ریزان و سیاست مورد توجه برنامهتبادالت فرهنگی بین کشورها و مناطق است. از این رو 

است. کشورها در (مقیاس بزرگ) و نواحی جغرافیائی در (مقیاس کوچکتر) در رقابتی سخت و فشرده سعی 

 المللی هستند. در افزایش بیش از پیش منافع خود از این فعالیت بین

توان انقالب  تی که آن را میدچار تحول عظیمی گردید، به صور 1950صنعت گردشگري از سال 

 2و در حال حاضر به سمت گردشگري کیفیتی 1گردشگري نامید. این تحوالت منجر به بلوغ گردشگري انبوه

- می دارا را متفاوت هاينگرش قابلیت خود ايرشته بین خصلت علت به گردشگريدر حال حرکت است. 

 برگرفته هریک گردشگري مختلف تعاریف. است گردیده آن از بسیاري تعاریف ارائه سبب خود این و باشد

 جغرافیایی،( مختلف ابعاد از هاآن از کدام هر که باشندمی گردشگري مطالعات در نظر مورد موضوعات از

 تاریخی ابعاد بر گردشگري به راجع هانوشته اولین. کندمی توصیف را گردشگري...)  اقتصادي، اجتماعی،

 کارکردهاي به نسبت زیادي تغییرات زمان گذر با و) Bridges,1959,125( اندداشته تمرکز پدیده این

 سطح در گردشگري اهمیت اخیر هايدهه در که طوري هب شد حاصل آن موجود تعاریف و گردشگري

 حال در ايسابقهبی طور به همواره ارزي آمد در لحاظ از هم و گردشگران تعداد لحاظ از هم المللی بین

گردشگري فعالیتی است قدرتمند که ابتدا قبل از . )pigozzi and Sambrook,2005ت (اس بوده افزایش

). مطابق برآورد سازمان 9، ص 1385نفت، آنگاه هم ردیف، و نهایتاً باالتر از آن قرار گرفته است. (معصومی، 

 700دود ح 2000میلیون نفر و در سال  25در حدود  1950جهانی گردشگري، کل گردشگران جهان در سال 

به یک  2020میلیون نفر و در سال  18به حدود یک میلیارد و  2010میلیون نفر بوده است، این رقم در سال 

 ). 4، ص1385میلیون نفر خواهد رسید(کاظمی،  600میلیارد و 

هاي تاریخی و طبیعی(اکوتوریسم)  براساس گزارش سازمان جهانی جهانگردي، ایران از نظر جاذبه   

باشد. این سرزمین چهار فصل با داشتن تمدن چند هزار ساله از دیرباز به  جزء پنج کشور برتر جهان می

اي بزرگ و دیرینه در ههاي طبیعی جغرافیایی و آثار به جاي مانده از تمدندالیل مختلف از جمله جاذبه

فهرست کشورهاي دیدنی دنیا جاي گرفته است، با این وجود هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را به 

). متاسفانه وضعیت بالفعل با بالقوه هم خوانی نداشته، به صورتی که 218، ص1388دست اورد (شاطریان، 

جهان و از نظر کسب درآمد ارزي در جایگاه  67کشور جهان، مقام  150به لحاظ جذب گردشگري در میان 

درصد بوده است  14/0جهان قرار گرفته است. سهم ایران از کل درآمد ارزي گردشگري جهان حدود  75

). به عبارت دیگر تقاضاي گردشگري در ایران بنا به دالیل بسیاري روند 424، ص1384(کریمی و آقایی،  

توان به عدم وجود امکانات حمل و نقل مناسب، تغییرات ین دالیل میمطلوبی را دنبال نکرده است از جمله ا

                                                             
1 - Mass Tourism 
2 -Quality Tourism 
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گذاري و انجام تحقیقات در این  ها و درآمد گردشگران اشاره نمود. لذا توجه به این صنعت و سرمایهقیمت

هاي رسد. در بین مناطق داراي جاذبه گردشگري، کالنشهر اهواز از جمله محدوده زمینه  ضروري به نظر می

هاي گردشگري اعم از باستانی، گردد که به دلیل فراوانی و گوناگونی جاذبهجاذبه کشور محسوب میپر 

اي، تواند در سطح منطقهمعماري، فرهنگی و طبیعی قابلیت بسیار باالیی براي گردشگري دارد و می -تاریخی

-گفته شده این سوال مطرح می المللی پذیراي گردشگران ایرانی و خارجی باشد. با توجه به موارد ملی و بین

  باشد؟ گردد که چه عواملی در گسترش و توسعه صنعت گردشگري در کالنشهر اهواز مؤثر می

  

  پیشینه تحقیق مبانی نظري و 

شود. هر چند که در  به طور کلی به عنوان مسافرت تفریحی در نظر گرفته می جهانگردي یا گردشگري

شود که شخص به واسطه آن از محیط کار یا زندگی خود خارج  میهاي اخیر شامل هرگونه مسافرتی  سال

 شود.

از زمانی پدید آمد که افراد طبقه متوسط به مسافران طبقه اشراف پیوستند. از زمانی که  گردشگر  واژه 

تر شد، این امر ممکن و بدیهی شد که مردم طبقات پائین و  مردم جامعه داراتر شده و عمرشان طوالنی

  اندازي کافی بازنشسته شوند. و پس  ه که شغل ثابتی داشتند در سالمت و با اندوختهمتوسط جامع

کسی است که به سرزمین یا کشوري غیر از  گردشگربراساس تعریف سازمان جهانی جهانگردي، 

ماند و دلیل  کند و دست کم یک شب و حداکثر یک سال در آنجا می خود مسافرت می  محل اقامت دائمی

فرت او تفریح، استراحت، دیدار بستگان، درمان، زیارت اماکن مقدس، بازدید از آثار تاریخی و ي مسا عمده

هاي بازرگانی یا مراکز  هنري، شرکت در مسابقات ورزشی یا تماشاي آن، دیدن نمایشگاه مراکز فرهنگی و

  )7فالح پسند:( .هاست ها و نشست هاي اقتصادي و شرکت در همایش فعالیت

ها و روابط ناشی شده از روابط  جمعی از پدیده ،توریسم) 1986براساس گفته مکینتاژ و گولدنر (

گردشگران  ها و جوامع میزبان در فرآیند جذب و میزبانی کنندگان تجاري، حکومت مینأمتقابل گردشگران، ت

 :زیر استهاي گردشگري شامل یک یا چند مورد از ابعاد توریسم  فعالیت همه .هاست و توریست

: انگیزه اصلی براي مسافرت هستند. آنها ممکن است مقصد اصلی باشند مانند جهان جاذبه گردشگري

هاي جالب و دیدنی باشند در کنار مقصد اصلی. مثال بیشتر افرادي که به شرق  دیزنی یا مقصد فرعی که مکان

هاي گردشگري معموال بر اساس منابع طبیعی،  کنند. جاذبه هم در گراند کانیون می روند توقفی وگاس می الس

  فرهنگ، قومیت یا تفریح هستند.

و زیبایی طبیعی در سطح منطقه   هاي فیزیکی، اقلیمی منابع طبیعی ترکیبی از ویژگی منابع طبیعی:

ها از اثرات توریست حفظ  مکاناست. چالشی که براي مدیریت منابع طبیعی وجود دارد این است که این 

  .شوند

  : براي مشاهده روش زندگی مردم، دین، تاریخ، حکومت و سننفرهنگ
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  بازدید از خانواده و دوستان قومیت:

هاي توریستی در همه ابعاد در دیزنی ورلد، استودیوي یونیورسال،  : پیشرفتسرگرمی

  هاي ویژه. قایع و فستیوالوگاس تا و الس

روند نیاز به امکاناتی و  هاي گردشگري به جایی می ها براي جاذبه که توریست : هنگامیامکانات

  خدماتی دارند.

  هاي پنج ستاره انواعی از خدمات مانند کمپ، پارك، متل و هتل محل سکونت:

  آیند. به حساب می  مهمیآورند بلکه عامل  نه تنها ماده اصلی را فراهم می غذا و آشامیدنی:

فروشند. خرید  هاي کوچک خرده فروشی که سوغاتی می معموال تجارت خدمات پشتیبانی:

فرد هستند که  هها به دنبال مواردي تازه و منحصرب توریست قسمتی درست از تجربه مسافرتی است.

  کنند. باشند که آنها دارند بازدید می نشان دهنده منطقه و فرهنگی می

ها شامل آب و  اي که همه توریسم به آن وابسته است. این سیستم خدمات اولیه زیربنا:

  هاست. هاي ارتباطی، امکانات درمانی، برق، پلیس، آتش نشانی و جاده فاضالب، شبکه

 در درآمد توزیع و زایی اشتغال و اي منطقه اقتصادي رشد در توریسم صنعت نقش بررسی با 1هانیگان

 از حاصل درآمد ،ها یارانه گذاري، سرمایه در 1988 آمارهاي توصیفی تحلیل نیز و یافته توسعه کم مناطق

 اشتغال درآمد که است رسیده نتیجه این به ایرلند مختلف مناطق 92 يها سال طی اشتغال توزیع و توریسم

.  است بوده تر بیش توریستی قدمت و جایگاه داراي مناطق در رشد و یافته افزایش توریست از ناشی

 غربی قسمت در خصوصاً شده ایجاد يها شغل از زیادي تعداد که است آمده دست به نتیجه این همچنین

 است بوده فصلی و وقت پاره ارزش، کم اي، کارخانه صنایع در شده ایجاد يها شغل خالف بر کشور

)Hannigan, 1994: 208-214( .به انگلستان کشور در فصلی يها ه داد از استفاده با 2توماس و اشورت 

 دست نتیجه این به و پرداخته توریسم صنعت در اشتغال دوره - بودن فصلی فرایند در تغییر ماهیت آزمون

 مند نظام شیوه به)  زمستان و تابستان( 1980 دهه اواخر یعنی رونق، دوره طول در فصلی عوامل که اند یافته

 فصلی فرایند کاهش در دولت گذاري سیاست بنابراین. است شده فصلی نوسان کاهش باعث و یافته تغییر

  . )Ashworth and Thomas,1999:735-739( است بوده موفق توریست از ناشی اشتغال بودن

 صورت به زمینه این در گرفته صورت کارهاي و مطالب مهمترین به توان می خارجی تجارب بر عالوه

  : کرد اشاره زیر

 و رشد در جهانگردي نقش و اهمیت بررسی به توصیفی، و اي کتابخانه روش از استفاده با کیانمهر

 به تجاري تراز بهبود و ملی درآمد نظر از جهانگردي اهمیت بیان با وي. است پرداخته اقتصادي توسعه

  ).1372کیانمهر،( است پرداخته توریسم صنعت گسترش زایی اشتغال آثار تشریح

                                                             
1 - Hannigan 
2 - Ashworth and Thomas 
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ها  دولت توسط درآمد کسب و زندگی ارتقاي ثروت، توزیع در جهانگردي اهمیت بررسی به محالتی

 شغل ونیمل 5/2 حدود ساالنه که کند می اشاره و پرداخته جهانی تجارت و کار بازار بر آن تأثیر همچنین و

 شد خواهد بالغ نفر ونیمل 157 به 2005سال تا توریسم صنعت در شاغل افراد شد، ایجاد دیجد

  ).1377محالتی،(

 گرفته جهینت و پرداخته یشرق جانیآذربا استان يگردشگر التیتسه تیوضع یابیارز به يموسو صدر

 گردشگران رضایت جلب براي الزم تسهیالت و امکانات فاقدها  زمینه اغلب در استان گردشگري مکانهاي

  ).129-143: 1386،موسوي صدر( باشند می

 مراکز تعدد بین که است این مبین لرستان يگردشگر توسعه موانع یبررس در یمدهوش نتایج

 و زیربنایی امکانات ضعف بین همچنین و لرستان استان گردشگري صنعت نیافتگی توسعه و گیري تصمیم

 نیافتگی توسعه با گردشگر پذیرش فرهنگ فقدان انتها در و بازاریابی ضعف نیز و گردشگري خدمات

  ).25-58 :1382ناصرپور، و مدهوشی( دارد وجود مستقیم رابطه یک لرستان استان گردشگري صنعت

 که دهد می نشان ایران در اقتصادي رشد و گردشگري توسعه رابطه بررسی عنوان با یبیط تحقیق نتایج

 یک متغیر، دو این بین و است طرفه دو علی رابطه یک ایران، اقتصادي رشد و گردشگري بین علی رابطه

  ).83-110: 1386،طیبی( دارد وجود مدت بلند تعادل

 شگراندگر که دهد می نشان یزد شهرستان در خارجی گردشگري بررسی عنوان با انیمک بررسی نتایج

  ).195-205: 1382،نادري و مکیان( دارند کیدأت گردشگري فرهنگی يها جنبه به خارجی

 برخی از رهایی براي راهکارهایی اصفهان، شهر داخلی گردشگري بازار تحلیل مقاله در يآباد یزنگ

 آبادي، زنگی( است کرده ارایه رسانی اطالع کیفیت و ترافیک ها،قیمت گرانی نظیر بازدارنده يها چالش

1385 :156-131.( 

  

  منطقه مورد مطالعه

شهر اهواز به عنوان مرکز اداري سیاسی استان خوزستان و مرکز منطقه جنوب غربی کشور با جمعیت 

)، خود از موقعیت سیاسی و اقتصادي خاصی 10، 1392(آمارنامه کالنشهر اهواز،  1390در سال  1056589

اي که این شهر حدود یک چهارم جمعیت نقاط شهري استان خوزستان را در خود  برخوردار است؛ به گونه

 40درجه و  48دقیقۀ عرض شمالی و  20درجه و  31جاي داده است. از نظر جغرافیائی کالنشهر اهواز در 

کیلومتر مربع دومین شهر وسیع ایران پس از تهران  220یقۀ طول شرقی قرار گرفته. این شهر با مساحت دق

). محدودة مورد مطالعۀ در این پژوهش، کل محدودة 3، 1384باشد (سازمان جغرافیائی نیروهاي مسلح،  می

  )1ود (نقشه شماره ش هاي اراضی آن را شامل می این پایتخت نفتی کشور و مساحت صد در صدي کاربري
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موقعیت شهر اهواز در تقسیمات سیاسی کشور): 1نقشه (  

 

  سوق(  ) و سپسهرمزد اردشیر(  آن  قدیم  نام.  است  خوزستان  استان و مرکز شهر  بزرگترین اهواز

  نام  از آن  استرابون  ) کهآلگینیساهواز را با شهر (  از مورخین  ) بود. برخی ) و در ادوار متأخر (ناصرياالهواز

) در  نئار خوس(  که  ) استتاریانا(  شهر قدیم  زیاد شهر اهواز در محل  احتمال  اند. به کرده  است، تطبیق  برده

را   و آن  ) را از نو ساختاتاریان(  ساسانی  . اردشیر اول لنگر انداخت  در کنار آن  فارس  خلیج  سفر خود به

  پایتخت  شوش  جاي  و به  یافت  فراوان شهر رونق   این  او و جانشینانش  هرمزد اردشیر نامید. در دوره

االهواز نامیدند،   کردند، هرمزد اردشیر را سوق  سوزیانا را تصرف  اعراب  که ) خوزستان شد. هنگامیسوزیانا(

  و مرکز زراعت  نیز آباد و پررونق  و عباسیان  امویان  . اهواز در دوره هاست ها یا خوزي بازار هوري  معنی  به  که

.  گذاشت   انحطاط  ) رو به الزنج  صاحب(  شورش  سبب  به  هجري قمري  سوم  در اواخر قرن  نیشکر بود، ولی

  خرابی  سبب قمري هجري  نهم  قرن   در اواسط  آن  سد بزرگ  رفتن  از بین  کوشیدند، ولی  آن  انیآباد در بعدها

 رود  روي بر  کشتیرانی و  بازرگانی  گسترش سوئز،  کانال حفر. افتاد  مرکزیت از و گردید شهر  ینا  واقعی

شد. در   تبدیل  ناصریه  اهواز به  داد و ناماهواز   به  اي دوباره قاجار رونق   ) در دوره بندر ناصري( ایجاد کارون،

و پر   ترین حاضر شهر اهواز پیشرفته  . در حال ) را بازیافتاهوازخود (  قدیمی  شهر نام  این  پهلوي  دوره

  شود. می  محسوب  ایران  و صنعتی  اقتصادي و از مراکز مهم   است  خوزستان  تانشهر اس  ترین جمعیت

رسد در حمالت  این منطقه در زمان سالطین عیالم شهري آباد و پر سکنه بوده است که به نظر می

قاجار شاه  آشور بانیپال یا اسکندر ویران شده است. این منطقه برخالف ظاهر جدید آن که از دوره ناصرالدین

(پل  (پل معلق)، پل سیاه و اشکانی و ساسانی دارد. پل سفید  هاي عیالمی در تمدن  شکل گرفته ریشه

ریسندگی و بافندگی، علی بن میزیار اهوازي، دانشکده ادبیات (سه گوش)،  پیروزي)، هتل قو، کارخانه

ماپار برخی از   واز و خانه قدیمیاه  سرا و ساباط معین التجار، پل بند شادروان اهواز، بافت قدیمی کاروان

 .)bartarinha.ir(دهند هاي این منطقه را تشکیل می دیدنی
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 مواد و روشها

 و بوده اي توسعه- کاربردي هدف نظر از حاضر تحقیق که کرد بیان چنین توان می موضوع، به توجه با

 پیمایشی - اسنادي تحقیق یک آنان، از استنباط و هاداده و  اطالعات آوريجمع نظر از تحقیق دیگر طرف از

  .گردد می محسوب

 گرفته صورت اي کتابخانه و اسنادي مطالعات طریق از مبانی نظري تحقیق و پیشینه پژوهش این در

 حاضر تحقیق در. گرفت صورت میدانی مطالعات و پرسشنامه طریق از گردشگران نگرش سنجش اما ؛است

 به همچنین و شود گرفته بهره ساده تصادفی گیري نمونه روش از گردید سعی مراجعان کثرت به توجه با

 نمونه حداقل تعداد درصد؛ 5 اول نوع خطاي حداقل داشتن نظر در و جامعه واریانس به دسترسی عدم علت

 منظور به تحقیق این در. است گردیده استنتاج تعداد این از حاصل نتایج که شد گرفته نظر در 384 یعنی

بارتلر  روش از هم آن پایایی سنجش جهت. گردید استفادهخود ساخته  پرسشنامه ابزار از اطالعات گردآوري

  )1(جدول   گردید استفاده و کیاسر مایر

  

  BARTLETTS و KMO يهاتست): 1جدول(

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy  

0,81  

Bartlett's Test of 
Sphericity  

Approx. Chi-Square 7254,247  

df 946  

Sig. 0,000  

  منبع: نگارندگان

  

: 1378کیم و مولر، باشد (آن 5/0بزرگتر از  KMOبخش باید مقدار براي انجام تحلیل عاملی رضایت 

) با احتمال 00/0است، همچنین سطح معناداري( 5/0نتایج حاصل از آزمون بیشتر از  ). با توجه به اینکه218

درصد واریانس نشان دهنده  4/63کند و میزان درصد وجود همبستگی بین متغیرها را تأیید می 99بیش از 

  هاي بعدي مناسب است.بخش بودن نتایج تحلیل عاملی بوده است، این ماتریس براي تحلیلرضایت

  

 بحث

سنی، توان گفت که جامعه مهمان (گردشگران) به لحاظ گروه  با توجه به نمونه مورد بررسی می   

نفر در گروه  78ساله، تعداد  34-25نفر در گروه سنی  213ساله، تعداد  24-16نفر در گروه سنی  22تعداد 

ساله  55نفر در گروه سنی بیشتر از  39ساله و تعداد  55- 45نفر در گروه سنی  32ساله، تعداد  44-35سنی 

نفر شغل آزاد دارند. یک  73درصد) تعداد  19,3دار هستند ( قرار دارند. تقریباً یک پنجم پاسخگویان، خانه

حدود  درصد دانشجو هستند. 7درصد بازنشسته و  8,9درصد)  33,3سوم گردشگران شغل دولتی دارند (
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 بی سواددرصد پاسخگویان  9/2از  فقطدرصد) و  2/31( تحصیالت دانشگاهی دارندپاسخگویان  سومیک 

نفر یعنی تقریبا یک سوم گردشگران شهر اهواز از شهرهاي استان خوزستان براي بازدید  111تعداد  هستند.

). درصد 34,1اند (  اند. یک سوم پاسخگویان یک روز را در شهر اهواز اقامت گزیده به شهر اهواز وارد شده

نفر). یک پنجم  215داد اند (تع از پاسخگویان یک و دو روز در شهر اهواز اقامت داشته بیش از نیمی 

درصد پنج و  6,5نفر) و  57درصد چهار روز (تعداد  14,8نفر)،  85پاسخگویان نیز به مدت سه روز (تعداد 

  اند. شش روز در شهر اهواز اقامت داشته

  

  تحلیل عوامل مؤثر در گردشگري شهر اهواز

ها نتایج زیر اخصبا توجه به شاخصهاي ارائه شده در این پژوهش و میزان همبستگی این ش

  شود. بدست آمده است که با توجه به اولویت بدست آمده به تشریح آنها پرداخته می

  

  عامل اول

درصد واریانس را محاسبه و تبیین  16.487باشد که قادر است می 25/7مقدار ویژه این عامل 

  ):2اند به شرح زیر است (جدول نماید. متغیرهایی که در عامل اول بارگذاري شده

 
  : متغیرهاي بارگذاري شده در عامل اول2جدول 

  نام متغیر  ردیف
میزان 

  همبستگی

چقدر با بهتر شدن امکانات رفاهی دوست دارید سال دیگر نیز از این   1

  شهر بازدید کنید.

.833 

گردشگري باعث افزایش استفاده از لغات خارجی در زبان محلی شما   2

  شده است.

.779 

موجود دوست دارید سال دیگر نیز از این شهر بازدید چقدر با وضع   3

  کنید.

.701 

 686.  کنید. چقدر با وضع موجود دیگران را تشویق به بازدید از این منطقه می  4

هاي استراحت (آالچیق) مناطق گردشگري رضایت  چقدر از محل  5

  دارید.

.602 

رضایت هاي موتوري جهت بازدید از جزیره  چقدر از مدیریت قایق  6

  دارید.

.474 

  منبع: نگارندگان
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توان این عامل است که بر اساس متغیرهاي مورد تجمع، میدر عامل اول، شش متغیر بارگذاري شده 

  کنیم. مشاهده می 3نامید. توزیع فراوانی این متغیرها را در جدول  رضایت از خدماترا 

  

  رضایت از خدمات توزیع فراوانی عامل: 3جدول 

  متغیر
 خیلی

  کم
  زیاد  متوسط  کم

خیلی 

  زیاد
  میانگین

چقدر با بهتر شدن امکانات رفاهی 

دوست دارید سال دیگر نیز از این 

  شهر بازدید کنید.

59  39  135  94  57  3,13  

گردشگري باعث افزایش استفاده 

از لغات خارجی در زبان محلی 

  شما شده است.

42  28  97  123  94  3,51  

چقدر با وضع موجود دوست 

سال دیگر نیز از این شهر  دارید

  بازدید کنید.

60  38  120  98  68  3,19  

چقدر با وضع موجود دیگران را 

تشویق به بازدید از این منطقه 

  کنید. می

36  44  111  114  79  2,96  

هاي استراحت  چقدر از محل

(آالچیق) مناطق گردشگري 

  رضایت دارید.

62  53  122  86  57  3,4  

هاي  چقدر از مدیریت قایق

موتوري جهت بازدید از جزیره 

  رضایت دارید.

60  38  120  98  68  3,02  

  منبع: نگارندگان

  

  عامل دوم

درصد واریانس را محاسبه و تبیین نماید.  59/9باشد که قادر است می 21/4مقدار ویژه این عامل 

  است: 4اند به شرح جدول متغیرهایی که در عامل اول بارگذاري شده
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  بارگذاري شده در عامل دوم: متغیرهاي 4جدول 

  میزان همبستگی  نام متغیر  ردیف

چقدر بازدید از منطقه سبب درك مناسب تر فرهنگ محلی   1

 گشته است

.776 

 692. چقدر رفتار ساکنان محلی با شما مناسب بوده است  2

 686. چقدر قبل از سفر با آداب و رسوم منطقه آشنایی داشتید  3

 674. اید فرهنگ منطقه آشنا گشتهچقدر در طی سفر با   4

جقدر بازدید از منطقه سبب دید مثبت تر شما به دیگر   5

 ها  گشته است قومیت

.670 

چقدر فرهنگ خاص منطقه در انگیزه سفر شما تأثیر داشته   6

 است

.567 

  منبع: نگارندگان

  

توان این تجمع، میاست که بر اساس متغیرهاي مورد در عامل دوم، شش متغیر بارگذاري شده 

 کنیم.مشاهده می 5نامید. توزیع فراوانی این متغیرها را در جدول  توجه به فرهنگ محلیعامل را 

  

  توزیع فراوانی و درصد عامل توجه به فرهنگ محلی :5جدول 

  متغیر
خیلی 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

خیلی 

  زیاد
  میانگین

چقدر بازدید از منطقه سبب درك مناسب 

 گشته است تر فرهنگ محلی
47  58  140  80  58  3,11  

چقدر رفتار ساکنان محلی با شما مناسب 

 بوده است
47  50  148  96  43  3,1  

چقدر قبل از سفر با آداب و رسوم منطقه 

 آشنایی داشتید
54  55  125  86  64  3,13  

چقدر در طی سفر با فرهنگ منطقه آشنا 

 اید شده
56  43  155  95  35  3,03  

سبب دید مثبت تر  جقدر بازدید از منطقه

 ها  شده است شما به دیگر قومیت
75  43  96  78  92  3,18  

چقدر فرهنگ خاص منطقه در انگیزه سفر 

 شما تأثیر داشته است
51  72  137  80  44  2,9  

  منبع: نگارندگان 
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  عامل سوم

 درصد واریانس را محاسبه و تبیین نماید. 2/8باشد که قادر است می 61/3مقدار ویژه این عامل 

  است: 6اند به شرح جدول متغیرهایی که در عامل سوم بارگذاري شده

  

  متغیرهاي بارگذاري شده در عامل سوم: 6جدول 

میزان   نام متغیر  ردیف

  همبستگی

 772. چقدر تمایل به خرید محصوالت فرهنگی منطقه دارید.  1

هاي ارائه دهنده صنایع دستی مناطق  چقدر از تعداد غرفه  2

  رضایت دارید.گردشگري 
.757 

چقدر تنوع و میزان ارائه محصوالت فرهنگی در مناطق   3

  گردشگري مناسب است.
.745 

 724.  چقدر تمایل به خرید لباسهاي سنتی منطقه دارید.  4

  منبع: نگارندگان

  

توان این عامل است که بر اساس متغیرهاي مورد تجمع، میدر عامل سوم، چهار متغیر بارگذاري شده 

  کنیم.مشاهده می 7نامید. توزیع فراوانی این متغیرها را در جدول  صنایع فرهنگیرا 

  

  : توزیع فراوانی و درصد عامل صنایع فرهنگی7جدول 

  متغیر
خیلی 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

خیلی 

  زیاد
  میانگین

چقدر تمایل به خرید محصوالت فرهنگی 

 منطقه دارید.
63  83  188  32  18  2,63  

هاي ارائه دهنده صنایع  چقدر از تعداد غرفه

  دستی مناطق گردشگري رضایت دارید.
51  78  163  77  15  2,81  

چقدر تنوع و میزان ارائه محصوالت فرهنگی 

  در مناطق گردشگري مناسب است.
36  69  180  82  17  2,93  

چقدر تمایل به خرید لباسهاي سنتی منطقه 

  دارید.
35  57  162  107  23  3,07  

  منبع: نگارندگان
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  عامل چهارم

درصد واریانس را محاسبه و تبیین  07/6باشد که قادر است می 67/2مقدار ویژه این عامل 

  است: 8اند به شرح جدول نماید. متغیرهایی که در عامل چهارم بارگذاري شده

  

  : متغیرهاي بارگذاري شده در عامل چهارم8جدول 

میزان   نام متغیر  ردیف

  همبستگی

 727. چقدر از امکانات رفاهی (رستوران) مناطق گردشگري رضایت دارید  1

2  
مسافرخانه) باعث ماندگاري -چقدر وجود امکانات اقامتی (هتل

  گردد. بیشتر شما می
.676 

3  
هاي منطقه آشنایی  به غیر از مناطق ساحلی به چه میزان با دیگر جاذبه

  دارید.
.633 

4  
هاي بهداشتی) مناطق گردشگري  (سرویسچقدر از امکانات بهداشتی 

  رضایت دارید.
.531 

5  
چقدر تابلوها و عالئم راهنمایی کننده به سمت مناطق گردشگري در 

  سطح شهر مناسب است.
.519 

  منبع: نگارندگان

  

توان است که بر اساس متغیرهاي مورد تجمع، میدر عامل چهارم، پنج متغیر بارگذاري شده 

-مشاهده می 9نامید. توزیع فراوانی این متغیرها را در جدول  امکانات اقامتی و رفاهیاین عامل را 

  کنیم.
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  : توزیع فراوانی عامل امکانات اقامتی و رفاهی9جدول 

  متغیر
خیلی 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

خیلی 

  زیاد
  میانگین

چقدر از امکانات رفاهی (رستوران) 

 مناطق گردشگري رضایت دارید
50  80  174  60  20  2,79  

-چقدر وجود امکانات اقامتی (هتل

مسافرخانه) باعث ماندگاري بیشتر شما 

  گردد. می

35  90  163  70  26  2,9  

به غیر از مناطق ساحلی به چه میزان با 

  هاي منطقه آشنایی دارید. دیگر جاذبه
84  121  124  39  16  2,43  

چقدر از امکانات بهداشتی 

هاي بهداشتی) مناطق  (سرویس

  رضایت دارید. گردشگري

66  78  166  48  26  2,71  

چقدر تابلوها و عالئم راهنمایی کننده 

به سمت مناطق گردشگري در سطح 

  شهر مناسب است.

47  72  189  56  20  2,82  

  منبع: نگارندگان

  عامل پنجم

درصد واریانس را محاسبه و تبیین نماید.  13/5باشد که قادر است می 25/2مقدار ویژه این عامل 

  است: 10اند به شرح جدول متغیرهایی که در عامل پنجم بارگذاري شده

  

  : متغیرهاي بارگذاري شده در عامل پنجم10جدول 

میزان   نام متغیر  ردیف

  همبستگی

1  
چقدر نحوه معرفی محصوالت فرهنگی منطقه مناسب 

  است.
.835 

 779.  چقدر در طی سفر با موسیقی محلی منطقه آشنا شدید.  2

3  
تمایل به شرکت در کنسرت موسیقی محلی منطقه چقدر 

  دارید.
.755 

 595.  اید. چقدر با غذاهاي سنتی منطقه آشنا شده  4

  منبع: نگارندگان
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توان است که بر اساس متغیرهاي مورد تجمع، میدر عامل پنجم، چهار متغیر بارگذاري شده 

  کنیم.مشاهده می 11نامید. توزیع فراوانی این متغیرها را در جدول  هاي فرهنگی جاذبهاین عامل را 

  

  هاي فرهنگی : توزیع فراوانی و درصد عامل جاذبه11جدول 

  متغیر
خیلی 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

خیلی 

  زیاد
  میانگین

چقدر نحوه معرفی محصوالت فرهنگی منطقه 

  مناسب است.
71  50  125  78  60  3,02  

موسیقی محلی منطقه چقدر در طی سفر با 

  آشنا شدید.
108  74  139  33  30  2,49  

چقدر تمایل به شرکت در کنسرت موسیقی 

  محلی منطقه دارید.
53  30  117  99  58  3,35  

  2,1  30  19  85  77  173  اید. چقدر با غذاهاي سنتی منطقه آشنا شده

  منبع: نگارندگان

  عامل ششم

درصد واریانس را محاسبه و تبیین نماید. متغیرهایی  78/3است باشد که قادر می 66/1مقدار ویژه این عامل 

  است: 12اند به شرح جدول که در عامل ششم بارگذاري شده

  

  : متغیرهاي بارگذاري شده در عامل ششم12جدول 

  نام متغیر  ردیف
میزان 

  همبستگی

1  
چقدر از مدیریت جمع آوري مواد زائد در مناطق گردشگري 

 رضایت دارید.
.759 

2  
چقدر مناسب نبودن مسیرهاي منتهی به مناطق گردشگري سبب 

 گردد. ترافیک می
.752 

3  
چقدر بوي نامطبوع ناشی از آلودگی آب سبب عدم رضایت شما 

  گردیده است.
.741 

  منبع: نگارندگان

  

توان این است که بر اساس متغیرهاي مورد تجمع، میدر عامل ششم، سه متغیر بارگذاري شده 

  کنیم.مشاهده می 13نامید. توزیع فراوانی این متغیرها را در جدول  زیست محیطی -بهداشتیعامل را 
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  زیست محیطی -: توزیع فراوانی و درصد عامل بهداشتی13جدول 

خیلی   متغیر

  کم

خیلی   زیاد  متوسط  کم

  زیاد

  میانگین

آوري مواد زائد  چقدر از مدیریت جمع

 در مناطق گردشگري رضایت دارید.
22  22  116  140  84  3,63  

چقدر مناسب نبودن مسیرهاي منتهی 

به مناطق گردشگري سبب ترافیک 

 گردد. می

36  24  122  117  85  3,5  

چقدر بوي نامطبوع ناشی از آلودگی 

آب سبب عدم رضایت شما گردیده 

  است.

47  37  131  109  59  3,24  

  منبع: نگارندگان

  عامل هفتم

درصد واریانس را محاسبه و تبیین نماید.  42/3قادر است باشد که می 5/1مقدار ویژه این عامل 

  است: 14اند به شرح جدول متغیرهایی که در عامل هفتم بارگذاري شده

  

  : متغیرهاي بارگذاري شده در عامل هفتم14جدول 

  نام متغیر  ردیف
میزان 

  همبستگی

 719.  چقدر از فضاي بازارچه جهت بازدید و خرید رضایت دارید.  1

2  
آوري زباله در مناطق گردشگري رضایت  هاي جمع از سطل چقدر

  دارید.
.713 

 614.  باشد. هاي بازارچه مناسب می تعداد غرفه  3

4  
هاي بازارچه سبب  وجود دستگاههاي کارت خوان در غرفه

  گردد. سهولت خرید می
.463 

 392.  دهند. آیا مردم منطقه به پاکیزگی مناطق گردشگري اهمیت می  5

 380.  باشد نظر شما قیمت کاالها مناسب میبه   6

  منبع: نگارندگان
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توان است که بر اساس متغیرهاي مورد تجمع، میدر عامل هفتم، شش متغیر بارگذاري شده 

نامید. توزیع فراوانی این متغیرها را در جدول  سهولت خرید کاال و دسترسی به بازاراین عامل را 

  کنیم.مشاهده می 15
  

  توزیع فراوانی و درصد عامل سهولت خرید کاال و دسترسی به بازار: 15جدول 

  متغیر
خیلی 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

خیلی 

  زیاد
  میانگین

چقدر از فضاي بازارچه جهت بازدید و خرید 

  رضایت دارید.
84  68  99  97  36  2,83  

هاي جمع آوري زباله در  چقدر از سطل

  مناطق گردشگري رضایت دارید.
55  55  144  82  48  3,03  

  2,71  38  80  105  58  101  باشد. هاي بازارچه مناسب می تعداد غرفه

هاي  وجود دستگاههاي کارت خوان در غرفه

  گردد. بازارچه سبب سهولت خرید می
76  61  107  76  64  2,98  

آیا مردم منطقه به پاکیزگی مناطق گردشگري 

  دهند. اهمیت می
94  38  74  90  88  3,1  

  3,2  67  66  152  74  25  باشد مناسب می به نظر شما قیمت کاالها

  منبع: نگارندگان
  

  

  عامل هشتم

درصد واریانس را محاسبه و تبیین  14/3باشد که قادر است می 38/1مقدار ویژه این عامل 

  است: 16اند به شرح جدول نماید. متغیرهایی که در عامل هشتم بارگذاري شده

  

  هشتممتغیرهاي بارگذاري شده در عامل  :16جدول 

  نام متغیر  ردیف
میزان 

  همبستگی

1  
شهربازي) مناطق -چقدر از امکانات تفریحی(قایقرانی

  گردشگري رضایت دارید.
.660 

 598.  چقدر از امنیت و نظارت در مناطق گردشگري رضایت دارید.  2

3  
چقدر از کیفیت مسیرهاي منتهی به مناطق گردشگري رضایت 

  دارید.
.577 

  منبع: نگارندگان
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توان این عامل است که بر اساس متغیرهاي مورد تجمع، میدر عامل هشتم، سه متغیر بارگذاري شده 

  کنیم.مشاهده می 17نامید. توزیع فراوانی این متغیرها را در جدول  دسترسی به راه و امنیترا 

  

  توزیع فراوانی و درصد عامل دسترسی به راه و امنیت :17جدول 

  متغیر
خیلی 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

خیلی 

  زیاد
  میانگین

شهربازي)  -چقدر از امکانات تفریحی (قایقرانی

  مناطق گردشگري رضایت دارید.
98  48  108  87  43  2,82  

چقدر از امنیت و نظارت در مناطق گردشگري 

  رضایت دارید.
58  47  129  95  54  3,1  

چقدر از کیفیت مسیرهاي منتهی به مناطق 

  گردشگري رضایت دارید.
73  46  131  88  46  2,97  

  منبع: نگارندگان

  

  عامل نهم

درصد واریانس را محاسبه و تبیین نماید.  72/2باشد که قادر است می 19/1مقدار ویژه این عامل 

  است: 18اند به شرح جدول متغیرهایی که در عامل نهم بارگذاري شده

  

  : متغیرهاي بارگذاري شده در عامل نهم18جدول 

  نام متغیر  ردیف
میزان 

  همبستگی

1  
چقدر تمایل به صرف غذاهاي دریایی منطقه 

  دارید.
.732 

 599.  چقدر تمایل به صرف غذاهاي محلی منطقه دارید.  2

3  
چقدر از فضاي سبز موجود در مناطق ساحلی 

  رضایت دارید.
.511 

  منبع: نگارندگان

  

توان این عامل را مورد تجمع، میاست که بر اساس متغیرهاي در عامل نهم، سه متغیر بارگذاري شده 

  کنیم.مشاهده می 19نامید. توزیع فراوانی و درصد این متغیرها را در جدول  محلی - هاي بومی جاذبه
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  محلی - هاي بومی : توزیع فراوانی عامل جاذبه19جدول 

  متغیر
خیلی 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

خیلی 

  زیاد
  میانگین

منطقـه  چقدر تمایل به صرف غـذاهاي دریـایی   

  دارید.
63  90  131  66  34  2,79  

چقدر تمایل به صـرف غـذاهاي محلـی منطقـه     

  دارید.
58  58  103  71  92  3,2  

چقدر از فضاي سبز موجود در مناطق سـاحلی  

  رضایت دارید.
76  81  108  60  50  2,86  

  منبع: نگارندگان

  

  عامل دهم

واریانس را محاسبه و تبیین درصد  51/2باشد که قادر است می 104/1مقدار ویژه این عامل 

  است: 20اند به شرح جدول نماید. متغیرهایی که در عامل دهم بارگذاري شده

  

  : متغیرهاي بارگذاري شده در عامل دهم20جدول 

  میزان همبستگی  نام متغیر  ردیف

2  
هاي مواد غذایی در مناطق گردشگري  چقدر از فروشگاه

  رضایت دارید.
.680 

 638.  بینید. جهت شنا مناسب میچقدر آب دریا را   3

  منبع: نگارندگان

  

توان این عامل را است که بر اساس متغیرهاي مورد تجمع، میمتغیر بارگذاري شده  2در عامل دهم، 

  کنیم.مشاهده می 21نامید. توزیع فراوانی این متغیرها را در جدول  مراکز تغذیهدسترسی به 

  

  عامل دسترسی به مراکز تغذیه: توزیع فراوانی و درصد 21جدول 

  متغیر
خیلی 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

خیلی 

  زیاد
  میانگین

هاي مواد غذایی در مناطق  چقدر از فروشگاه

  گردشگري رضایت دارید.
85  86  126  43  44  2,66  

  2,77  31  68  129  93  63  بینید. چقدر آب دریا را جهت شنا مناسب می

  منبع: نگارندگان
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  عامل یازدهم

درصد واریانس را محاسبه و تبیین نماید.  37/2باشد که قادر است می 04/1ویژه این عامل مقدار 

  است: 22اند به شرح جدول متغیرهایی که در عامل یازدهم بارگذاري شده

  

  : متغیرهاي بارگذاري شده در عامل دهم22جدول 

  نام متغیر  ردیف
میزان 

  همبستگی

1  
خودپرداز در مناطق هاي  آیا از نحوه دسترسی به دستگاه

  گردشگري رضایت دارید.
-.755 

 743.  باشد. کاالهاي مورد نیاز در مناطق گردشگري موجود می  2

  منبع: نگارندگان

  

توان این عامل است که بر اساس متغیرهاي مورد تجمع، میمتغیر بارگذاري شده  2در عامل یازدهم، 

-مشاهده می 23نامید. توزیع فراوانی و درصد این متغیرها را در جدول  دسترسی به خدمات الکترونیکرا 

  کنیم.
  

  : توزیع فراوانی و درصد عامل دسترسی به خدمات الکترونیک23جدول 

  متغیر
خیلی 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

خیلی 

  زیاد
  میانگین

هاي خودپرداز  آیا از نحوه دسترسی به دستگاه

  در مناطق گردشگري رضایت دارید.
45  39  300  -  -  2,66  

کاالهاي مورد نیاز در مناطق گردشگري 

  باشد. موجود می
76  91  136  43  38  2,68  

  منبع: نگارندگان

  

  گیري نتیجه

 به فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، هايبخش با و برگرفته را در مختلفی هايفعالیت گردشگري، صنعت

 بخش در دگرگونی و تحول ایجاد در اساسی عوامل از .است ارتباط در غیرمستقیم و مستقیم طور

 راستا، این در. است گردشگري توسعه به اي منطقه نگاه و مثبت، منفی آثار جانبه همه مطالعه گردشگري،

 مثبت نگرشی ایجاد جهت در منفی اثرات کاهش و مثبت تقویت اثرات براي کارآمد مدیریت و ریزي برنامه

 مناطق در گردشگري، يها فعالیت چشمگیر آثار دلیل به امروزه .است مد نظر جامعه در گردشگري اثرات به
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 اجزاي بر گردشگري توسعه. است شده معطوفها  فعالیت از این بخش به اي ویژه توجه گردشگران، پذیرنده

 توجه مورد بیشتر گردشگري، هاي توان داراي مناطقی و است جامعه اثرگذار فرهنگی و اجتماعی – اقتصادي

 است. الزامی سطوح تمام در ریزي برنامه گردشگري، توسعه و در مدیریت موفقیت به دستیابی براي. هستند

 مشکالت و مسائل باعث این و داشت نخواهد بر در را ریزي، موفقیتی برنامه بدون گردشگري توسعه

  . شود می جامعه میزبان براي محیطی و اقتصادي اجتماعی،

ي آمار شرفتهیو با استفاده از روش پ SPSS ياانهیاز نرم افزار را يریگ بهره بادر پژوهش حاضر 

 نیحاصل در ا جهینت .دیگردي سازعامل قیتحق نیمورد استفاده در ا يرهای)، مجموع متغیعامل لی(تحل

 بوده است یعامل لیدر تحل ماکسیچرخش وار قیعامل برتر از طر 11به  هیاول ریمتغ 44 لیتقل ق،یتحق

  .)24(جدول 
  

  : عوامل نهایی استخراج شده و مقادیر مربوط به آن24جدول 

  نام عامل  عامل
مقدار 

  ویژه

درصد 

  واریانس

درصد واریانس 

  تجمعی

 16.487 16.487 7.254 رضایت از خدمات  عامل اول

 26.079 9.592 4.221 توجه به فرهنگ محلی  عامل دوم

 34.282 8.204 3.610 صنایع فرهنگی  عامل سوم

عامل 

  چهارم
 40.360 6.078 2.674 امکانات اقامتی و رفاهی

 45.491 5.131 2.258 هاي فرهنگی جاذبه  عامل پنجم

 49.274 3.784 1.665 زیست محیطی -بهداشتی  عامل ششم

  عامل هفتم
سهولت خرید کاال و 

 دسترسی به بازار
1.508 3.428  52.702 

 55.851 3.149 1.385 دسترسی به راه و امنیت  عامل هشتم

 58.573 2.722 1.198 محلی - هاي بومی جاذبه  عامل نهم

 61.083 2.510 1.104 مراکز تغذیه  عامل دهم

عامل 

  یازدهم

دسترسی به خدمات 

 الکترونیک
1.046 2.378 63.461 

  منبع: نگارندگان
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  پیشنهادها

امر  در ریزان و برنامه مدیران و دولتی غیر یا و دولتی نهادهاي و ادارات ،ها سازمان تمامی مشارکت

 منافع از که هایی سازمان از گردشگري حاصل درآمدهاي از گردشگري و جذب توریسم؛ اختصاص بخشی

 خدمات بیشتر و متناسب به گردشگران؛ ارائه به خدمات ارائه و شوند جهت رفاه می مند بهره گردشگري

 عمومی يها رسانه طریق از گردشگري اماکن معرفی و گردشگري؛ شناسایی مدیریت گردشگران؛ یکپارچگی

 صنعت گردشگري؛ تقویت، با آشنا و خبره کارشناسان و مسئوالن از ؛ استفادهها روزنامه و تلویزیون جمله از

 و اقامتی فضاهاي ایجاد و گردشگري؛ تقویت زمینه در نقل و مناسب حمل يها زیرساخت توسعه و ایجاد

 راهنماهاي از گیري بهره و اطالعات گردشگري بانک اندازي راهگردشگران؛  اسکان براي گردشگري

گیري؛  تصمیم و اجرایی امور رأس گردشگري در مسائل به آگاه و کرده تحصیل مدیران از گردشگري؛ استفاده

 مرتبط قوانین و مصوبات ضوابط، مقررات، در گردشگري؛ بازنگري با مرتبط مؤسسات مدیران بین هماهنگی

 براي قانونی يها حمایت بانکی و تسهیالت گردشگري؛ ارائه مدیریت با مرتبط و طور عام به ریزي برنامه با

 نهادهاي با بازنشستگان؛ قرارداد براي ویژه به فراگیر اندازي تورهاي تفریحی؛ راه و اقامتی امکانات توسعه

 گردشگري. زمینه در آموزشی
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