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ABSTRACT
Objective: Understanding the attitude of the local community in relation to tourism
development is an important step in the development of sustainable tourism. Therefore, it is
necessary to assess the attitude of the local community on tourism development in order to
plan properly for the future. The present study aims to investigate and analyze the residents’
attitudes of the Naqsh-e Jahan neighborhood in Isfahan towards tourism.
Methods: Descriptive-analytical method was used and information was collected with
questionnaire and interview technique. Data analyzed using descriptive and inferential
statistical methods, also qualitative research method.
Results: The results indicated that local residents welcome the tourism development. Because
the tourism development leads to the improvement of economic, social and physical
conditions in the neighborhood. But locals are skeptical of some aspects of tourism
development, such as crime, and believe that tourism development could lead to some
anomalies. Also, based on the analysis of the interview, 28 strategies in 7 categories to
increase satisfaction by the local community were obtained, including job capacity
development, capital attraction, participatory planning, strengthening the interaction of the
host and guest community, culture building, strengthening urban security and strengthening
neighborhood infrastructure.
Conclusion: The spread of tourism benefits to the whole neighborhood will not only create
satisfaction in the local community for tourism, but also with hospitality and providing better
services to the guest community will play an effective role in the ultimate satisfaction of
tourists.
Keywords: Tourism, Attitude, Local Community, Naqsh-e Jahan Neighborhood, Isfahan
City.
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چکیده
تبیین موضوع :شناخت نگرش جامعه محلی در رابطه با توسعه گردشگری گامی مهم در توسعه گردشگری پایدار محسوب
میشود .لذا ارزیابی نگرش جامعه محلی در مورد توسعه گردشگری جهت برنامهریزی مطلوب برای آینده ضروری است .هدف
تحقیق حاضر تحلیل نگرش ساکنان محله تاریخی -گردشگری نقش جهان در شهر اصفهان نسبت به گردشگری ،و ارائه
راهکارهای مناسب جهت افزایش رضایت ساکنان محله نسبت به توسعه گردشگری میباشد.
روش :روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی_تحلیلی است و برای گردآوری دادهها از ابزار پرسشنامه
(برای سنجش نگرش) و مصاحبه (ارائه راهکار) استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق ساکنان محله نقش جهان میباشند
که براساس تعداد ساکنان محله و با فرمول کوکران  366نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند ،و دیدگاه آنها نسبت به
گردشگری ارزیابی شد .از این تعداد  60نفر برای انجام مصاحبه و ارائه راهکار مشارکت کردند .برای تجزیه و تحلیل دادههای
حاصل از پرسشنامه از روشهای آماری تی تک نمونهای و تحلیل عاملی و برای ارائه راهکار از روش تحلیل محتوا استفاده
شد.
یافتهها :نتایج نشان میدهد از دیدگاه جامعه محلی در محله نقش جهان اثرات مثبت گردشگری بیش از منفی بوده و جامعه
میزبان نسبت به گردشگری رضایت نسبی دارند .بیشترین تأثیر مثبت بر حوزههای زیباسازی فضای شهری و فرصت اشتغال و
تأثیر منفی در حوزه ازدحام جمعیت ارزیابی شد .از تحلیل مصاحبه  28راهکار قابل عملیاتی در قالب  7مقوله شامل توسعه
ظرفیتهای شغلی ،جذب سرمایه ،برنامهریزی مشارکتی ،تقویت تعامل جامعه میزبان و مهمان ،فرهنگسازی ،تقویت امنیت
شهری و تقویت زیرساختهای محله برای افزایش رضایتمندی جامعه محلی بدست آمد.
نتایج :تسری منافع حاصل از گردشگری به کل محله ،هم باعث ایجاد رضایتمندی جامعه محلی نسبت به گردشگری خواهد
شد و هم با ارائه خدمات مطلوبتر به جامعه مهمان در رضایتمندی نهایی گردشگران ،نقش مؤثری خواهد داشت.
کلیدواژهها :گردشگری ،نگرش ،جامعه محلی ،محله نقش جهان ،شهر اصفهان.
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مقدمه
امروزه گردشگری از مهمترین فعالیتهای اقتصادی در جهان محسوب میشود و نقش پر رنگی در شکوفایی
اقتصادی کشورها ایفا میکند .شهرها به دلیل برخورداری از جاذبههای متنوع گردشگری یکی از مقاصد مهم گردشگری
هستند و گردشگری شهری یکی از انواع گردشگری میباشد .یکی از انگیزههای گردشگران برای سفر شناخت دیگر
فرهنگ ها و بازدید از ابنیه و بافتهای تاریخی مقاصد و در واقع میراث فرهنگی میباشد و همین امر باعث توسعه
گردشگری در مقاصد شهری دارای بناها و بافتهای تاریخی شده است (عادلی1391 ،؛ چن و چن .)2010 ،1و در میان
کارکردهای مختلف شهرها ،فعالیت های گردشگری به عنوان شاخصترین فعالیت در شهرهای باارزش تاریخی شناخته
شده اند ( .)Szromek et al., 2021حضور گردشگران در مقاصد شهری عالوه بر ایجاد مزیتهای فراوان برای
مقصد ،آثار و پیامدهای منفی نیز به دنبال خواهد داشت که حتی ممکن است موجب واکنش منفی جامعه محلی نسبت به
گردشگران شود .در مجموع اثرات گردشگری را میتوان در دو نوع اثرات مثبت و منفی در چهار گروه اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی  -فرهنگی و محیطی طبقهبندی کرد .اثرات اقتصادی تغییراتی است که در خصوص تقویت اقتصاد محلی،
درآمدها ،کسب و کارها و جریان سرمایه اتفاق میافتد .تأثیرات اجتماعی ،تغییراتی است که در زندگی مردم جامعه
میزبان به سبب تماس مردم محلی با گردشگران بوجود میآید .تأثیرات فرهنگی نیز تغییراتی است که در شیوه زندگی،
سبک معماری ،هنر و آداب و رسوم جامعهی میزبان رخ میدهد؛ و اثرات محیطی توسعه گردشگری شامل اثراتی است
که بر بخش های مختلف محیط زیست و منابع طبیعی شامل فرآیندهای اکولوژیکی و تنوع زیستی رخ میدهد (رضوانی،
1387؛ عادلی1391 ،؛ غضنفر پور و همکاران.)1393 ،
مطالعه نشان می دهد غفلت از جوامع محلی و نگرش آنها نسبت به گردشگری یک خالء مهم در برنامهریزی
مقاصد گردشگری محسوب میشود .در حالی که توسعه ،عملکرد موفق و پایداری بخش گردشگری در یک منطقه به
حمایت فعال ساکنان محلی بستگی دارد ( .)Albu, 2020; Thetsane, 2019از این رو توسعه پایدار گردشگری
مستلزم توجه به اجتماعات میزبان و آگاهی از نگرش آنها نسبت به فعالیتهای گردشگری در اجتماع محل زندگی
آنهاست و بدون در نظر گرفتن این امر برنامهریزی و توسعه فعالیتهای گردشگری در اغلب موارد مطلوب نخواهد بود
( .)Mcgehee and Anderech, 2004; Fazenda et al., 2004به بیان دیگر توسعه و موفقیت در گردشگری
بدون آگاهی از ادراک و میزان رضایت ساکنان مناطق گردشگری و شناخت عوامل مؤثر بر آن امکانپذیر نیست (وثوقی
و همکاران ،)11 :1390 ،چرا که نگرش منفی و عدم رضایت جامعه محلی نسبت به گردشگری ،ممکن است باعث عدم
موفقیت گردشگری و حتی حذف گردشگری در جامعه میزبان شود ( .)Gursoy and Rutherford, 2004لذا به
منظور پایداری گردشگری در جامعهای ،نگرش جامعه محلی و میزان رضایت و نارضایتیشان نسبت به گردشگری
بایستی به طور پیوسته ارزیابی شود.
شهر اصفهان با برخورداری از انواع بناهای تاریخی و میراث فرهنگی گرانبها در قلمرو ملی و جهانی یکی از مقاصد
برتر گردشگری فرهنگی کشور به شمار میآید که ساالنه میزبان گردشگران داخلی و خارجی بسیاری است .حضور حجم
زیاد گردشگر در برخی از ایام سال در اصفهان بخصوص در محالتی نظیر نقش جهان که بسیاری از جاذبهها و مکان-
های تاریخی در آنجا واقع شده است ،موجب فشار بر زیرساختها و بروز مشکالتی برای شهروندان میشود که در برخی
موارد به بروز نارضایتی ساکنان بافتهای گردشگری منجر میشود .این امر به ویژه در بین افرادی که از گردشگری نفع
آشکاری نمیبرند ممکن است مصداق بیشتری داشته باشند .چرا که ساکنان پیرامون مکانهای گردشگری یکی از
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اصلیترین ذینفعان این حوزه محسوب میشوند و اگر چنانچه این نفع قابل توجه و محسوس نباشد ،چه بسا ممکن است
با بیتفاوتی و عدم همراهی و حتی رنجش آنها همراه شود.
لذا پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کمی -کیفی بر آن است نگرش جامعه محلی را نسبت به گردشگری
بررسی کند و هم راهبردهای مطلوب برای ایجاد رضایتمندی از دیدگاه جامعه محلی را شناسایی کند .تحقیق حاضر به
دنبال پاسخگویی به این سؤاالت است که نگرش ساکنان محله نقشجهان شهر اصفهان نسبت به گردشگری چگونه
است؟ و از دیدگاه جامعه محلی راهکارهای مناسب جهت افزایش رضایت ساکنان نسبت به گردشگری چیست؟
پژوهشهای متعددی در مقاصد گردشگری شهری مختلف در خصوص نگرش جامعه محلی نسبت به گردشگری
انجام شده است .اما در خصوص محالت و بافت تاریخی -فرهنگی گردشگری که مناطق مسکونی در نزدیکی مراکز و
جاذبه های فعالیتهای گردشگری قرار دارند و ارتباط و پیوند عمیقتری بین جامعه مهمان و میزبان برقرار است ،و
زندگی جامعه میزبان متأثر از گردشگری است ،مطالعه محدودی بیشتر با تأکید بر روشهای کمی صورت گرفته است.
همچنین سعی شده است بر اساس دیدگاه خود جامعه محلی بر اساس اثرات درک شده از گردشگری راهکارهای اجرایی
مطلوب برای رضایتمندی ساکنان محله ارائه گردد.
پیشینۀ نظری
تقاضا برای گردشگری شهری در طی دهههای گذشته بسیار رشد کرده است ،و به یک عامل تعیینکننده در تولد
دوباره شهرها تبدیل شده است ( .)Pisonero, 2011در مناطق شهری گردشگری میتواند مزایای درخور توجهی نظیر
ایجاد مکانهایکار جدید ،توسعه شرکتهای گردشگری محلی ،فرصتهای سرمایهگذاری جدید ،افزایش درآمد ،بهبود
استانداردهای زندگی برای جامعه محلی ،درآمد مولد از مالیاتهای محلی ،توسعه زیرساخت ها و بهبود امکانات بوجود
آورد (قرخلو و همکاران.)1388 ،
گروههای مختلفی برای توسعه گردشگری در مقصد دخیل هستند ،شامل افراد محلی ،گروههای اجتماعی ،کسب و
کارها ،نهادهای غیردولتی ،حامیان محیط زیست ،و دولت که ذینفعان گردشگری نامیده میشوند (ضرغام و همکاران،
 .)1390در این میان ساکنان محلی (جامعه میزبان) یکی از ذینفعان مهم در حوزه گردشگری هستند که توسعه
گردشگری در مقصد در گرو حمایت و رضایت آنها قرار دارد (پیسنرو2011 ،؛ یاسونگ و فیستر2008 ،1؛ محمدپور و
همکاران .)1395 ،مفهوم «جامعه محلی» به معنای گروهی از مردم است که هویتی مشترک دارند .این هویت میتواند
شامل موقعیت جغرافیایی ،طبقه اجتماعی و یا پیش زمینههای قومی باشد ( .)Toglhofer et al., 2011در ارتباط با
گردشگری ،جامعه میزبان ،به گروهی از افراد در یک بازار و یا جامعه خاص که از اثرات گردشگری تأثیر گرفته و یا بر آن
تأثیر میگذارد اطالق میشود ( .)King et al., 1993به تعریف دیگر مفهوم جامعه محلی به گروهی از مردمی اطالق
می شود که در مرزهای مشخص از یک مقصد گردشگری با عوامل فرهنگی و طبیعی مشخص زندگی میکنند .جایی
که محصول گردشگری تولید می شود ،تجربه گردشگر رخ میدهد ،و جامعه محلی به صورت بالقوه تحت تأثیر اثرات
مثبت و منفی توسعه گردشگری قرار میگیرند (.)Uysal, 2013
با توجه به اهمیت مشارکت جامعه میزبان در موفقیت و پایداری توسعه گردشگری الزم است در برنامهریزیها نگرش
و ادراک جامعه محلی نسبت به گردشگری مورد توجه قرار گیرد .نگرش به معنای حالت آمادگی ذهنی و روانی افراد بر
اساس تجربه سازماندهی شده در واکنش هنگام رویایی با موقعیتها میباشد .بنابراین نگرش را میتوان به عنوان تمایل
به پاسخگویی به یک ایده یا موقعیت به طریقی خاص در نظر گرفت .بررسی نگرشهای افراد در زمینههای مختلف از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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این جهت مهم است که به تصمیمگیرندگان کمک میکند که از طرز تفکر مردم دربارۀ موضوعات مشخص مطلع شوند
(صدیقی و احمدپور کاخک .)1384 ،نگرش بر اساس ادراک شکل میگیرد و امکان پیشبینی نگرش از طریق ادراک
وجود دارد .نگرش مانند ادراک میتواند منفی یا مثبت بوده و یا شدت آن متغیر باشد .نگرش ساکنین نسبت به
گردشگری ،تنها بازتاب ادارک آنها از اثرات گردشگری نیست؛ بلکه چنین نگرشی در تعامل میان ادراک ساکنین و
مجموعه عوامل مؤثر بر نگرش آنها شکل میگیرد (عادلی.)1391 ،
مطالعه نشان میدهد که ادراک ساکنان محلی بر تجربه و رضایت گردشگران از سفر ،همچنین موفقیت برنامهها و
سیاستهای سفر و در نهایت پایداری مقاصد گردشگری اثر گذار است ( ;Sharpley, 2014; Ozturk et al., 2015
 .)Gu et al., 2021در این راستا گرسوی همکاران ( )2002بیان میکنند با توجه به تعامل میان گردشگران و مردم
محلی ،تمایل مردم محلی به عنوان میزبان برای برخورد مناسب ،عنصری حیاتی برای موفقیت توسعه است .لذا نگرش
مردم محلی و ادراک آنها نسبت به اثرات گردشگری بر جامعه باید پیوسته ارزیابی شود .همچنین به گفته چن،)2001( 1
دالیل ارزیابی ادراک و نگرش جامعه میزبان نسبت به اثرات گردشگری آن است که داشتن درک کامل در رابطه با
نگرش و ادراک ساکنان به توسعه گردشگری ،به دست اندرکاران و سیاستگذاران گردشگری در تدوین استراتژیهای
توسعه گردشگری مقصد کمک میکند.
برای ادراک نگرش واکنش جوامع میزبان نسبت به گردشگری ،چارچوبهای تئوریکی مختلفی توسعه یافتهاند که
تئوری مبادله اجتماعی ،2چرخه حیات گردشگری ،و مدل رنجش داکسی از جمله آنهاست .یکی از چارچوبهای
تئوریکی برای درک واکنش و سطح حمایت جامعه میزیان نسبت به توسعه گردشگری ،تئوری مبادله اجتماعی است ،که
اولین بار در مطالعات پردو 3و همکاران ( )1990به عنوان یک توضیح بالقوهای از چرایی حمایت ساکنین یا مقاومت در
برابر توسعه گردشگری پیشنهاد شد .این تئوری برای درک نگرش ساکنین بسیار سودمند است ،زیرا در این چارچوب هر
دو اثرات منفی و مثبت گردشگری درک شده توسط جامعهی میزیان به عنوان یک استدالل به شمار میآید ( Ap and
 .)Crompton, 1993طبق این چارچوب افراد در صورتی تمایل به شرکت در تبادالت دارند که «نتیجه این مبادله
سودمند باشد»« ،احتمال تولید سود وجود داشته باشد» ،و «هزینههای درک شده از سود درک شده هزینه -فایده تجاوز
نکند» ( .)Kask and Raagmaa, 2010این امر در زمینه گردشگری بدین معناست که مردم در صورتی مایل به
مبادله با گردشگری و گردشگران وارد شده به منطه خود هستند که به سود و مزیت دست یابند و کمترین هزینه را
متحمل شوند ( .)Ap and Crompton, 1993; Hernandez et al., 1996چارچوب دیگر مدل رنجش داکسی4
( )1975است که نگرش متفاوت ساکنان نسبت به گردشگری را در مراحل متفاوت توسعه گردشگری نشان داد .طبق نظر
داکسی جوامع چهار مرحله «رضایتمندی ،بی عالقگی ،رنجش و خصومت» را در مواجهه با پدیده گردشگری طی
مینمایند،که در هر مرحله جوامع محلی بر اساس اثرات گردشگری واکنش متفاوتی از خود بروز میدهند .داکسی بیان
کرد که در مراحل اولیه گردشگری اجتماع محلی راضی بوده و از مزایای بالقوه اقتصادی و اجتماعی گردشگری استقبال
می کند و با توسعه گردشگری نگرش مردم تغییر کرده و میزان رضایت کاهش یافته و از بیتفاوتی و رنجش به خصومت
میرسد (بیتون.)1398 ،5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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چارچوب دیگر برای درک واکنش مردم به گردشگری ،تئوری چرخه حیات مقصد گردشگری باتلر )1980( 1است ،که
مراحل تکاملی چرخه توسعه گردشگری در مقاصد را تبیین میکرد .باتلر شش مرحله را برای فرایند رشد مقاصد ارائه
نمود که عبارتند از :کشف ،سرمایهگذاری یا درگیر شدن مردم در گردشگری ،توسعه ،تثبت یا بلوغ ،رکود و افول  /احیا
(رنجبریان و زاهدی .)345 :1392 ،به عقیده باتلر چرخه حیات مقاصد از مرحله کشف شروع میشود و به مرحله پیشرفت
و بلوغ میرسد ،بعد از مرحله رکود ،در مرحله ششم دو وجهه کامالً متمایز افول یا تجدید حیات ممکن است اتفاق بیافتد.
چنانچه به موقع برای پیشگیری از اثرات منفی آن اقدام نشود ،به افول منتهی میشود (زاهدی .)46 :1386 ،تجدید حیات
زمانی اتفاق میافتد که محصوالت گردشگری عرضه شود یا تصویر جدید و متفاوتی از مقصد ایجاد شود ( Brooker
 .)and Burgess, 2008از نتایج بدست آمده از چارچوب نظری چنین بر میآید که ارزیابی نگرش جامعه محلی نسبت
به گردشگری پیچیده است و نه تنها نگرش جامعه محلی در مقاصد مختلف متفاوت است ،بلکه در طی زمان بخاطر
تغییرات بوجود آمده در عملکرد گردشگری ،قابل تغییر است .لذا انجام تحقیقات بیشتر برای تعیین ادراک و نگرش جامعه
میزبان نسبت به حضور و رفتار گردشگران و شناسایی تغییرات در طول زمان ضروری است.
پیشینۀ عملی
در دهههای گذشته مطالعات متعددی در خصوص نگرش و ادراک جامعه میزان نسبت به تأثیرات توسعه گردشگری
در مقاصد شهری صورت گرفته است .عمده مطالعات انجام شده متمرکز بوده اند بر ادراک مثبت و منفی ساکنان محلی
نسبت به توسعه گردشگری (نظیر اجزاء شکوهی و همکاران1393 ،؛ مین 2و همکاران2012 ،؛ لوندبرگ2017 ،3؛ نگوی و
جانی2018 ،4؛ مورارو 5و همکاران ،)2021 ،عوامل مؤثر بر نگرش جامعه محلی ( ;Garcia et al., 2015
 ،)Monterrubioa et al., 2018; Moreira Gregori, 2020و نگرش نسبت به پایداری گردشگری در
مقصد (قدمی و علیقلی زاده1391 ،؛ کرمی1391 ،؛ فزندا و همکاران2010 ،؛ اوبرادویچ و استویانویچ .)2021 ،6در ادامه به
برخی از موارد اشاره میشود.
در این راستا عادلی ( ،)1391در پژوهشی به سنجش نگرش جامعه میزبان نسبت به گردشگری و پیامدهای آن در بافت
تاریخی فهادان یزد پرداخت .یافتهها نشان داد از بعد اجتماعی گردشگری در وضعیت پایداری قرار دارد .وابستگی منطقه به
گردشگری ،پیشبینی بهبود شرایط محله به ویژه در بخش امنیتی و محیطی ،میزان آگاهی و حساسیت افراد نسبت به
مسائل فرهنگی و هویتی ازجمله عوامل تأثیرگذار بر ارزیابی افراد نسبت به گردشگری بوده است .قنبری و شجاعیوند
( ،)1394در پژوهشی به بررسی نگرش مردم به توسعه گردشگری شهری در مناطق  7و  10شهر تبریز پرداختند ،که
نتایج بدست آمده نشان میدهد که نگرش مردم در دو منطقه مورد مطالعه نسبت به مشارکت و توسعه گردشگری از نظر
اقتصادی مثبت بوده است ،همچنین مردم نسبت به شرایط اجتماعی و محیطی بعد از توسعه گردشگری امیدوار نبودند.
کیانی سلمی و همکاران ( ،)1399در پژوهشی به تحلیل نقش گردشگری در رضایتمندی و حمایت ساکنان مقصد
گردشگری گردشگاه سیاسرد شهر بروجن پرداختند که یافتهها نشان داد هر چند گردشگری در منطقه مورد مطالعه
تغییرات نامطلوبی در بعد کالبدی شامل تضاد در بافت قدیمی و جدید بواسطه از بین رفتن معماری سنتی ،الگو برداری از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خانههای تاریخی در ساخت مسکن و رواج ویالهای گردشگری شده است ،اما در مجموع توسعه گردشگری با ایجاد
رضایتمندی مطابق نظریه تبادل اجتماعی منجر به حمایت از توسعه گردشگری گردیده است .فزندا و همکاران (،)2010
در پژوهشی تحت عنوان گردشگری پایدار و توسعه مقصد به این نتیجه دست یافتند که گردشگری در صورتی پایدار
خواهد بود که هم نیازهای گردشگران را تأمین نماید و هم خواسته های جامعه میزبان را برآورده نماید .همچنین فرصت-
هایی را برای آینده ایجاد کند که همزمان با حفظ ارزشهای فرهنگی ،فرآیندهای اکولوژیکی ،تنوع زیستی و نیازهای
اقتصادی ،اجتماعی و زیبا شناختی پاسخ داده شود .مین و همکاران ( )2012در پژوهشی نگرش و ادراک ساکنین محلی از
اثرات اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و زیس محیطی گردشگری در شهر تاریخی پینگیائو را تحلیل نموده و نتایج نشان داد
رضایت ساکنین از توسعه گردشگری زیاد نبوده و میزان اندکی از مخالفت و نارضایتی وجود دارد .همچنین ساکنینی که
بنحوی در گردشگری مشارکت نمودهاند ،نگرش متمایزی نسبت به گردشگری داشتند .مورارو و همکاران ( ،)2021در
پژوهشی به تحلیل ادراک ساکنان محلی نسبت به فعالیت گردشگری در شهر کنستانتا در رومانی پرداختند که نتیجه
نشان داد از دیدگاه جامعه محلی هر چند گردشگری باعث چندین اثر منفی در مقصد شده است اما معتقد بودند که
گردشگری به بهبود تصویر شهر و کیفیت زندگی ساکنان کمک کرده و از توسعه گردشگری حمایت میکردند .چلیک 1و
رسولی منش ( ،)2021در پژوهشی در خصوص نگرس ساکنان نسبت به توسعه گردشگری و حمایت از گردشگری با
واسطهگری متغیر هزینه و فایده در استان شیرناک 2ترکیه به این نتیجه دست یافتند که نگرش مثبت و منفی ساکنان
نسبت به گردشگری تأثیر مستقیمی بر نگرش هزینه -فایده و تأثیر غیرمستقیم بر حمایت از گردشگری داشته است.
مدل مفهومی تحقیق برای سنجش نگرش جامعه محلی محله نسبت به گردشگری براساس ادراک مثبت و منفی
آنها به گردشگری در سه بعد اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و محیطی به شرح شکل ( )1است.
نگرش نسبت به گردیگری

ااراگ اقتصادی
 افزایش فرصت های شغلیرونق کسب و کارها احیای صنایع دستی و بومی رشد اقتصادی مقصد جریان بیشتر پول و سرمایه افزایش قیمت امالک و کاالها -عدم تسری گسترده منافع

ااراگ اجتماعی-فرهنگی
 تعامل اجتماعی تقویت حس مهمان نوازی ارتقای سطح آگاهی مردم تغییر سبک زندگی مردممحلی
 تغییر فرهنگ بومی و محلی افزایش جرم و جنایت -بر هم زدن آسایش و آرامش

ااراگ محیۀی-کا بدی
 حفاظت از بناهای تاریخیشهر
 تقویت زیرساخت های شهری تقویت امکانات تفریحی زیباسازی شهری افزایش انواع آلودگی ها افزایش ترافیک -ازدحام جمعیت

رضایتمندی یا عدم رضایتمندی

شکل  -1مدل مفهومی تحقیق (ترسیم :نگارندگان)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Çelik
Şırnak

1.
2.

72

دوفصلنامۀ علمی -پژوهشی جغرافیای اجتماعی شهری ،1400 ،دورۀ  ،.8شمارۀ  ،2پیاپی 19

دادهها و روشیناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت به صورت توصیفی -تحلیلی است و به روش پیمایشی انجام
شده است .براساس ادبیات تحقیق در زمینه نگرش جامعه میزبان با تأکید بر مناطق شهری و بافت های تاریخی ،و
همچنین ارزیابی شاخصها از دیدگاه  10نفر از اساتید دانشگاه اصفهان متخصص در حوزه گردشگری ،و براساس ویژگی
های منطقه مورد مطالعه ،مهمترین شاخصها شناسایی شد .محدوده مکانی پژوهش ،محله نقش جهان شهر اصفهان می
باشد .جامعه آماری تحقیق ساکنان این محله می باشد که طبق آمارنامه شهر اصفهان در سال  1398تعداد ساکنان محله
نقش جهان  7675نفر میباشند که با استفاده از فرمول کوکران  366نفر به عنوان حجم نمونه بدست آمد .دادهها با روش
نمونهگیری تصادفی ساده از پاسخ دهندگان محله نقش جهان جمعآوری شد.
برای شناخت نگرش ساکنان محلی نسبت به توسعه گردشگری از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.
سؤاالت پرسشنامه شامل مجموعهای از سؤاالت بسته در خصوص ویژگیهای جمعیتی جامعه نمونه و همچنین سواالتی
در خصوص ارزیابی نگرش جامعه محلی از گردشگری بوده است (جدول  .)4گویههای پرسشنامه با استفاده از مقیاس پنج
درجهای لیکرت از خیلی کم ( )1تا خیلی زیاد ( )5اندازهگیری شدند .قبل از جمعآوری اطالعات ،برای اطمینان از سؤاالت
پرسشنامه و فرآیند انجام کار ،پرسشنامه به صورت تصادفی بین  40نفر از جامعه نمونه توزیع و تکمیل شد .برای سنجش
پایایی پرسشنامه از روش آلفا کرونباخ استفاده شد ،که مقدار ضریب آلفا  0.856محاسبه شده است (حبیبپور و صفری،
 )366 :1390و میتوان گفت که اجزای درونی مقیاسها دارای همبستگی قابل قبولی با یکدیگر هستند .اطالعات حاصل
از پرسشنامه با استفاده از نرمافزار  SPSSو روشهای آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمونهای تحلیل عاملی و تی
تک نمونهای تجزیه و تحلیل شده است.
برای شناسایی راهکارهای مطلوب از روش مصاحبه باز استفاده شد .از  366نفر حجم نمونه 60 ،نفر در مرحله ارائه
راهکار مشارکت کردند که برای انجام پژوهش کیفی کفایت الزم را دارد .مصاحبه به صورت حضوری توسط محقق انجام
شد ،و بر اساس گویههای بخش اول پرسشنامه ،سؤاالتی از مصاحبه شوندگان پرسیده شد .اطالعات بدست آمده با
استفاده از روش تحلیل کیفی و تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شد .ابتدا براساس ادراک جامعه نمونه نسبت به اثرات
گردشگری ،نظرات و دیدگاههای حجم نمونه در خصوص راهکارهای پیشنهادی برای افزایش رضایتمندی جمعآوری شد.
در مرحله بعد دادههای جمعآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و راهکارهای مناسب که قابلیت اجرایی داشتند
استخراج شد و سپس دستهبندی شدند.
قلمرو پژوهش
منطقه سه یکی از مناطق اصلی و مرکزی شهر اصفهان است و در بر گیرنده بخش وسیعی از بافت تاریخی شهر
است .آثار تاریخی سه دوره حکومت دیلمیان ،سلجوقیان و صفویان که از مراکز مهم گردشگری شهر اصفهان محسوب
میشوند ،در این منطقه قرار دارد .تمرکز مراکز گردشگری و بناهای تاریخی ،مراکز اداری ،بازارهای تاریخی و مراکز
تجاری ،مقبرهها و امامزادهها ،حوزههای علمیه و دفاتر علمای مذهبی و مراکز علمی این منطقه را به منطقهای خاص با
ویژگیهای خاص تبدیل کرده است( .آمارنامه شهر اصفهان .)1398 ،محله نقش جهان یکی از  14محله منطقه 3
اصفهان میباشد .این محله دارای  2392هزار متر مربع است و با جمعیت  7675نفر ،تراکم آن  32نفر در هر هکتار است
(آمارنامه شهر اصفهان .)1398 ،بسیاری از جاذبههای گردشگری شهر اصفهان شامل میدان نقش جهان و بناهای
تاریخی پیرامون آن شامل عمارت عالی قاپو ،مسجد امام (ره) ،مسجد شیخ لطفاله ،بازار قیصریه ،بازارهای پیرامون
میدان ،و سایر بازا ها تا میدان عتیق ،عمارت چهل ستون ،موزه هنرهای طبیعی و معاصر ،تاالر اشرف ،خیابان چهار باغ
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عباسی ،باغ هشت بهشت ،مسجد و مدرسه چهار باغ در این محله قرار دارد ،که سالیانه درصد جذب قابل توجهی از
گردشگران به شهر اصفهان را به خود اختصاص میدهد .همچنین میدان نقش جهان بعنوان یکی از مهمترین آثار
تاریخی و فرهنگی اصفهان و ایران است که در سال  1979جزء آثار جهانی یونسکو قرار گرفت و همچنین عمارت چهل
ستون که در سال  2011به عنوان میراث جهانی به ثبت رسید ،در این محله قرار دارند (.)Unesco, 2021

شکل  -2موقعیت جغرافیایی محله نقش جهان (ترسیم :نگارندگان)

یافتهها
ویژگی جامعه آماری پژوهش

یافتههای توصیفی تحقیق در جدول ( )1آمده است .از مجموع  366نفر حجم نمونه 61/5 ،درصد مردان و 38/5
درصد زنان بودهاند .به لحاظ سنی بیشتر پاسخ دهندگان در گروه سنی  30-20سال با  36/9درصد و گروه سنی 50-40
سال با  30/6درصد میباشند .از نظر مدت سکونت در محله 2/7 ،درصد به مدت  15-10سال 29/8 ،درصد به مدت -15
 20سال 29/5 ،درصد به مدت  25-20سال 14/5 ،درصد به مدت  30-25سال 11/5 ،درصد به مدت  35-30سال3 ،
درصد به مدت  40-35سال ،و  9درصد بیش از  40سال در محله اقامت دارند .همچنین در خصوص سؤال ارتباط شغل با
گردشگری 68 ،درصد پاسخ دادند که شغل آنها به گونهای در ارتباط با گردشگری است .در پاسخ به سؤال آیا رضایت از
حضور گردشگران دارند 60/4 ،درصد پاسخ دادند که از حضور گردشگر در محله رضایت دارند و  32/8درصد پاسخ دادند
که از حضور گردشگر ناراضی هستند.
جدول  -1ویژگی های آماری جامعه نمونه تحقیق
مؤ فه
جنسیت

سن

مرد
زن
20-30
30-40
40-50
50-60

تعداد
255
111
135
67
112
40

درصد
61/5
38/5
36/9
18/3
30/6
10/9
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مدگ سکونت در
محله

ارتباط یغل با
گردیگری
رضایت از حضور
گردیگران

 60به باال
 10-15سال
 15-20سال
 20-25سال
 20-30سال
 30-35سال
 30-40سال
 40سال و بیشتر
بلی
خیر

12
10
109
108
53
42
11
33
249
117

3/3
2/7
29/8
29/5
14/5
11/5
3
9
68
32

مثبت
منفی
بیتأثیر

221
120
25

60/4
32/8
6/8
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ارزیابی مؤ فههای نگرش اجتماع محلی نسبت به گردیگری در محله نقش جهان

در این پژوهش برای ارزیابی نگرش جامعه محلی نسبت به گردشگری ،پس از بررسی اولیه و حذف گویههای با بار
عاملی کمتر از  0/5در مجموع از  37گویه استفاده شده است .برای خالصه کردن شاخصها و تبیین مطلوب عوامل
اصلی نگرش اجتماعی محلی به گردشگری از تحلیل عاملی استفاده شد .برای ارزیابی تناسب دادهها برای انجام تحلیل
عاملی ،از آزمونهای ( KMOبیانگر امکان تقلیل دادهها به عامل) و آزمون بارتلت (بیانگر همبستگی بین متغیرها و
عاملها) استفاده شد .تحلیل عاملی برای هر یک از ابعاد بطور جداگانه انجام شده است .مقدار آماره  KMOدر تحلیل
حاضر برابر با  0/761است و مقدار آماره آزمون بارتلت برای متغیرها در سطح باالیی قرار دارد و سطح معناداری 0/000
به دست آمده که بیانگر وجود همبستگی بین متغیرها و تناسب دادهها برای اجرای تحلیل است (جدول .)2
جدول  -2مقدار آزمون  KMOو آزمون بارتلت
آزمون کفایت نمونهگیری ا)KMO

سنجش نگرش اجتماع
محلی

0/761

آزمون بارتلت ا)B.T
سطح معنی داری
مقدار

4352/654

0/000
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جدول ( )3نتایج حاصل از استخراج عاملها ،مقادیر ویژه و سهم هر کدام از آنها در تبیین واریانس
مجموعه متغیرها با چرخش عاملی به روش متعامد واریماکس را نشان میدهد .در روش تجزیه به عاملهای
اصلی ،تعداد عاملهای استخراجی به تعداد متغیرهای وارد شده به مدل است که مقادیر ویژه و درصد تبیین
واریانس عاملهای انتهایی عمالً صفر یا نزدیک به صفر است و به همین دلیل معموالً آن تعداد از عاملهای
نخست که از مقادیر ویژه بزرگتر از واحد برخوردارند به عنوان سازههای اصلی لحاظ شده و تحلیل میشوند.
نتایج حاصل از  36گویه اولیه به  9عامل برتر با مقادیر ویژه بزرگتر از  1است .مجموعه عامل های استخراج
شده  74/4درصد از از واریانس داده ها را تبیین می نماید.
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جدول  – 3عاملهای استخراج شده ،مقادیر ویژه و درصد تبیین واریانس
مجموع مجذوراگ بارهای استخراج یده پس از

مقادیر ویژه او یه
عامل
مقادیر ویژه

درصد
واریانس

چرخش
درصد واریانس
تجمعی

مقادیر ویژه

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعی

1

12/859

31/363

31/363

7/620

18/586

18/586

2

4/244

10/351

41/715

5/65

13/78

32/366

3

3/348

8/165

49/88

3/97

9/684

42/049

4

2/25

5/488

55/368

3/053

7/447

49/497

5

2/043

4/983

60/351

2/355

5/744

55/241

6

1/718

4/19

64/541

2/295

5/598

60/838

7

1/516

3/697

68/238

2/10

5/122

65/961

8

1/497

3/65

71/888

1/764

4/303

70/263

9

1/366

3/332

75/22

1/703

4/153

74/417

منبع :یافتههای تحقیق1400 ،

در ادامه تحلیل ،ساختار عاملهای استخراجی با توجه به مقدار همبستگی بین آنها و گویههای اولیه
مشخص میشود .این ضرایب در واقع نحوه بارگیری عاملها از گویه ها را نشان میدهند و از همین رو بارهای
عاملی نیز نامیده میشوند .جدول ( )4سهم گویهها را در عامل ها بعد از چرخش نشان میدهد .هر متغیر در
عاملی قرار گرفته که با آن عامل همبستگی باالیی داشته است.
جدول  -4عاملهای شناسایی شده از متغیرهای اولیه بعد از چرخش
عامل
1

2

3

4

5

گویه
گردشگری موجب افزایش فرصتهای شغلی برای زنان در شهر و محله میشود.
گردشگری موجب افزایش فرصت های شغلی جدید بخصوص در بخش خدماتی میشود.
گردشگری به حفظ و احیای صنایع دستی و مشاغل سنتی شهر اصفهان کمک میکند.
محله از حضور گردشگران منتفع میشود.
حضور گردشگران موجب ازدحام زیاد در فضاهای سبز و پارکهای محله میشود.
حضور گردشگران باعث افزایش ترافیک و آلودگی شهری در خیابان و کوچه های محله میشود.
گردشگری باعث ازدحام جمعیت و افزایش آلودگی صوتی در محله محله میشود.
گردشگری باعث ازدحام جمعیت و فشار به زیرساختهای شهری محله میشود.
گردشگران خودروهای خود را در محل پارک خودروهای ساکنین محله پارک میکنند.
حضور گردشگران باعث افزایش تولید زباله و آسیب به محیط زیست محله میشود.
زندگی در محله بخاطر حضور گردشگران زیاد لذت بخش نیست.
در صورت امکان دوست داشتم محله زندگی خود را به خاطر حضور زیاد گردشگران تغییر دهم.
گردشگری در رشد اقتصادی شهر اصفهان مؤثر است.
گردشگری موجب جریان پول و سرمایه به محله میشود.
حضور گردشگران موجب رونق کسبوکارها در شهر اصفهان میشود.
حضور گردشگران به کاهش بیگانه هراسی مردم شهر اصفهان کمک میکند.
از حضور گردشگران در اصفهان احساس غرور و افتخار میکنم.
بین گردشگران و ساکنان محله تعامل اجتماعی مثبتی برقرار میشود.
گردشگری موجب ارتقای سطح آگاهیهای فرهنگی مردم محله میشود.
گردشگری باعث افزایش حس مهمان نوازی بین ساکنان محله شده است.
گردشگری تأثیر منفی بر فرهنگ اصیل اصفهان دارد.

مقدار همبستگی
0/840
0/827
0/780
0/653
0/827
0/811
0/736
0/718
0/678
0/647
0/617
0/603
0/854
0/845
0/823
0/819
0/798
0/752
0/690
0/638
0/803
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6

7
8
9

گردشگری تأثیر منفی بر باورهای مذهبی مردم دارد.
گردشگری باعث تغییر سبک زندگی مردم میشود.
گردشگری موجب تغییر فرهنگ در محله میشود.
گردشگری فقط به نفع تعداد بسیار کمی از شهروندان است.
حضور گردشگران موجب افزایش قیمت امالک و اجارهها در شهر و محله میشود.
حضور گردشگران باعث افزایش قیمت کاالها و خدمات در شهر اصفهان و بخصوص محله میشود.
کسب و کارها بیشتر از گردشگری نفع میبرند.
من از حضور گردشگران نفع نمیبرم.
گردشگری موجب افزایش امکانات تفریحی و گذران اوقات فراغت در محله میشود.
گردشگری به تمیزی و زیبایی چهره محله کمک میکند.
حضور گردشگر در اصفهان به افزایش تعداد و بهبود کیفیت فضاهای سبز و پارکها کمک میکند.
حضور گردشگران به بهبود کیفیت وسایل حمل و نقل عمومی شهر و محله کمک میکند.
حضور گردشگران به حفظ و مرمت بناهای تاریخی شهر اصفهان کمک میکند.
گردشگری موجب نوسازی و تقویت زیرساختهای شهری محله میشود.
گردشگری موجب افزایش جرم و جنایت در محله شده است.
گردشگری موجب بر هم زدن آرامش و آسایش ساکنان محله شده است.

0/780
0/717
0/567
0/777
0/753
0/651
0/581
0/569
0/757
0/735
0/712
0/733
0/711
0/568
0/826
0/811
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با توجه به میزان همبستگی هر یک از گویه ها ،می توان عناوین مناسب را برای هر یک از عوامل انتخاب نمود .نام
گذاری عامل ها در خصوص نگرش ساکنان محله نقش جهان نسبت به گردشگری به شرح زیر است:
عامل اول :این عامل با مقدار ویژه  7/620در مجموع  18/58درصد از واریانس گویهها ها را تبیین میکند .این عامل
از دیدگاه ساکنان محله مهمترین عامل متأثر از حضور گردشگران در محله نقش جهان است .این عامل از  4گویه
«افزایش فرصتهای شغلی برای زنان» با بار عاملی  0/840گویه «افزایش فرصتهای شغلی در بخش خدماتی» با بار
عاملی  0/827گویه «حفظ و احیای صنایع دستی و مشاغلی سنتی» با بار عاملی  0/780و گویه «انتفاع از حضور
گردشگران در محله» با بار عاملی  0/653بارگیری شده است .این عامل برحسب گویههای بارگذاری شده تحت عنوان
عامل «فرصت ایتغال» نام گذاری می گردد که تأثیری اقتصادی محسوب میشود.
عامل دوم :مقدار ویژه این عامل  5/65است که  13/78درصد از واریانس گویهها را تبیین می کند .در ذیل این عامل
 8گویه کالبدی و محیطی شامل افزایش ترافیک ،آلودگی صوتی ،تراکم در فضای سبز ،فشار به زیرساختهای شهری،
استفاده از فضای پارکینگ ساکنان محلی ،افزایش حجم زباله ،لذت بخش نبودن محله ،و تغییر محله بارگیری شده است.
بار عاملی گویههای این عامل با توجه به ماتریس چرخش یافته از  0/827تا  0/603در نوسان است .براساس گویههای
بارگذاری شده این عامل را میتوان «ازدحام جمعیت و رنجش» نامید.
عامل سوم :مقدار ویژه این عامل  3/97است و  9/684درصد از واریانس را تبیین میکند .در این عامل  3گویه «تأثیر
در رشد اقتصادی شهر» با بار عاملی « 0/854جریان پول به شهر اصفهان» با بار عاملی  0/845و «رونق کسب و کارها»
با بار عاملی  0/823بارگذاری شده است .با توجه به گویه های تشکیل دهنده نام «جریان سرمایه و رید
اقتصادی» برای این عامل انتخاب شد.
عامل چهارم :مقدار ویژه این عامل  3/053است و به تنهایی  7/447درصد واریانس را محاسبه میکند .در این عامل
 5گویه بارگذاری شده است .گویه «کاهش بیگانه هراسی» با بار عاملی  0/819بیشترین و گویه «افزایش حس مهمان
نوازی» با بار عاملی  0/638کمترین بار عاملی را دارند .با توجه به اهمیت گویههای تشکیل دهنده نام «تعامل
اجتماعی و مهمان نوازی» برای این عامل انتخاب شد.
عامل پنجم :این عامل با ارزش ویژه  2/355در مجموع  5/744درصد از واریانس دادهها را به خود اختصاص داده
است .در این عامل  4گویه بارگذاری شده است .گویه «تأثیر منفی بر فرهنگ اصیل اصفهان» با بار عاملی 0/803
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بیشترین و گویه «تغییر فرهنگ در محله» با بار عاملی  0/567کمترین بار عاملی را دارند .این عامل براساس گویههای
بارگذاری به عنوان عامل «تغییراگ فرهنگی» نام گذاری میگردد.
عامل ششم :این عامل با ارزش ویژه  2/295و تبیین  5/598درصد از واریانس گویههای اولیه بیانگر «افزایش
هزینه زندگی و عدم تسری گسترده منافع» است .این عامل از  5گویه با بار عاملی بین  0/777تا 0/569
بارگیری کرده است.
عامل هفتم :مقدار ویژه این عامل  2/10است و  5/122درصد از واریانس را تبیین میکند .با توجه به همبستگی
مثبت بین متغیرها نام «زیبا سازی فضای یهری» برای این عامل انتخاب شده است .در این عامل سه گویه
«تقویت امکانات تفریحی» با بار عاملی  ،0/757گویه «تمیزی و زیبایی چهره محله» با بار عاملی  0/735و گویه «بهبود
کیفیت فضاهای سبز» با بار عاملی  0/712بارگذاری شده است.
عامل هشتم :مقدار ویژه این عامل  1/764و واریانس دادهها برابر با  4/303می باشد .در این عامل سه گویه بارگیری
شده است ،که گویه «بهبود کیفیت وسایل حمل و نقل عمومی» با بار عاملی  0/733و گویه «تقویت زیرساختهای
شهری» با بار عاملی  0/568بیشترین و کمترین بار عاملی را به خود اختصاص دادهاند .این عامل با توجه به گویههای
بارگذاری شده به عنوان «حفظ بناهای تاریخی و تقویت زیرساختهای یهری» نامگذاری شده است.
عامل نهم :این عامل با مقدار ویژه  1/703و تبیین  4/153درصد از واریانس گویه های اولیه بیانگر «بینظمی
اجتماعی» است .این عامل از گویه های «افزایش میزان جرم و جنایت» و «بر هم خوردن آرامش و آسایش
شهروندان» بارگیری کرده است.
نگرش اجتماع محلی نسبت به تأایر گردیگری بر هر یک از عوامل یناسایی یده

جهت ارزیابی دقیق در خصوص نگرش ساکنان محله نقش جهان نسبت به حضور گردشگر و اثرات گردشگری،
عوامل بدست آمده از تحلیل عاملی با استفاده از آزمون آماری تی تک نمونهای مورد تحلیل قرار گرفت (جدول  .)5همان
طور که مالحظه میشود به طور کلی نگرش ساکنان نسبت به پنج مورد از اثرات گردشگری مثبت و نسبت به  5مورد
منفی بوده است .همچنین اثرگذاری گردشگری بر همه عاملهای مثبت و منفی باالتر از حد متوسط  3ارزیابی شده
است ،و سطح معناداری بدست آمده نیز کمتر از  0/05است.
از دیدگاه اجتماع محلی در عرصه اقتصادی ،گردشگری و حضور گردشگر اثرات مثبت و منفی بر محله نقش جهان
داشته است .بر اساس نتایج بدست آمده نگرش ساکنان محلی نسبت به حوزه های «فرصت اشتغال» با میانگین  3/96و
«جریان سرمایه و رشد اقتصادی» با میانگین  3/75مثبت بوده است و در حوزه «افزایش افزایش هزینه زندگی و عدم
تسری گسترده منافع» با میانگین  3/21منفی بوده است .همانطور که مالحظه میشود از دیدگاه ساکنان محلی میزان
اثرات مثبت اقتصادی گردشگری بیشتر از اثرات منفی در محله بوده است .توسعه گردشگری در محله باعث افزایش
فرصت های شغلی بخصوص برای زنان ،حفظ و احیای صنایع دستی ،رونق کسب و کارها ،رشد اقتصادی شهر و افزایش
جریان سرمایه به محله شده است .اما افزایش قیمت کاالها و خدمات در محله ،افزایش قیمت امالک و اجارهبها و عدم
تسری منافع به همه مردم باعث عدم رضایت و رنجش ساکنان محله شده است.
در عرصه اجتماعی -فرهنگی ،نگرش اجتماع محلی در خصوص «تعامل اجتماعی و مهماننوازی» با میانگین 3/71
مثبت بوده است .به بیان دیگر از دیدگاه ساکنان محله گردشگری باعث کاهش بیگانه هراسی ،احساس غرور و افتخار،
ایجاد تعامل اجتماعی مثبت ،ارتقای سطح آگاهی فرهنگی ،افزایش حس مهماننوازی مردم محله شده است .با وجود
اثرات مثبت درک شده ،از دیدگاه ساکنان محلی ،گردشگری اثرات منفی اجتماعی  -فرهنگی نیز در حوزههای «بی
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نظمی اجتماعی» با میانگین  3/36و «تغییرات فرهنگی» با میانگین  3/09ایجاد کرده است .ساکنان محلی تأثیر
گردشگری و حضور گردشگر بر فرهنگ اصیل بومی ،باورهای مذهبی ،تغییر سبک زندگی ،تغییر فرهنگ مردم ،و
همچنین افزایش جرم و جنایت و بر هم خوردن آسایش را درک کردهاند.
در عرصه کالبدی -محیطی نیز از دیدگاه ساکنان محلی ،گردشگری پیامدهای مثبت و منفی متعددی بر محله نقش
جهان داشته است .نگرش ساکنان محلی در خصوص موارد «زیباسازی فضای شهری» با میانگین  4/14و «حفظ بناهای
تاریخی و تقویت زیرساختهای شهری» با میانگین  3/63مثبت ارزیابی شده است .به بیان دیگر ساکنان محلی تأثیر
گردشگر بر افزایش اماکن تفریحی ،زیبایی محله ،افزایش تعداد و بهبود کیفیت فضاهای سبز ،نوسازی زیرساختهای
شهری ،حفظ و مرمت بناهای تاریخی ،و بهبود کیفیت وسایل حمل و نقل عمومی را درک کردهاند .با وجود اثرات مثبت
زیاد در محله ،از دیدگاه ساکنان محلی گردشگری تأثیر منفی در حوزه «ازدحام جمعیت و رنجش» با میانگین  4/09بر
سطح محله داشته است .گردشگری به دلیل ایجاد ازدحام جمعیت در فضاهای سبز ،افزایش ترافیک ،آلودگی صوتی ،فشار
به زیرساختهای شهری محله ،مشکل فضای پارکینگ در محله ،باعث شده سکونت در محله برای برخی از ساکنان
محلی لذت بخش نباشد و برخی از ساکنان مایل به تغییر محله سکونت داشتهاند.
جدول  -5نگرش ساکنان محله تاریخی-گردشگری نقش جهان نسبت به اثرات درک شده از گردشگری با استفاده از One-Sample T-
test
Sig
T
جهت تأایر میانگین
عامل
بعد
اقتصادی

1

فرصت اشتغال

مثبت

3/96

21/074

0/000

کالبدی -محیطی

2

ازدحام جمعیت و رنجش

منفی

4/09

23/690

0/000

اقتصادی

3

جریان سرمایه و رشد اقتصادی

مثبت

3/75

19/445

0/000

اجتماعی-فرهنگی

4

تعامل اجتماعی و مهماننوازی

مثبت

3/71

10/679

0/000

اجتماعی-فرهنگی

5

تغییرات فرهنگی

منفی

3/09

21/300

0/000

اقتصادی

6

افزایش هزینه زندگی و عدم
تسری گسترده منافع

منفی

3/21

17/966

0/000

کالبدی

7

زیباسازی فضای شهری

مثبت

4/14

24/924

0/000

کالبدی

8

حفظ بناهای تاریخی و تقویت
زیرساختهای شهری

مثبت

3/63

8/088

0/000

اجتماعی-فرهنگی

9

بینظمی اجتماعی

منفی

3/36

9/749

0/000
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شکل  -3وضعیت نگرش ساکنان محور تاریخی-گردشگری میدان نقش جهان شهر اصفهان نسبت به گردشگری (منبع :یافتههای تحقیق،
)1400

راهکارهای پیشنهادی ساکنان محله نقش جهان جهت افزایش رضایت نسبت به گردیگری

براساس نتایج تجزیه و تحلیل مصاحبه و دیدگاههای ساکنان محله نقش جهان 28 ،راهکاری که هم فراوانی
بیشتری داشتند و هم قابلیت اجرایی توسط سازمان ها و نهادهای مسئول داشتند استخراج شد ،راهکارهای پیشنهادی در
 7مقوله دستهبندی شدند:
مقوله «توسعه ظرفیت های شغلی» از دسته بندی راهکارهای تقویت کسب و کارهای مرتبط با گردشگری ،حمایت
از کسب و کارهای خالقانه ،ایجاد کاربری برای محصوالت گردشگری ،ایجاد بازارچه های خرید ،و استفاده از تمام
ظرفیتهای تاریخی محله بدست آمد .مقوله «جذب فرصت های سرمایهگذاری» که بر راهکارهای انجام سرمایه گذاری
بیشتر در محله با استفاده از مشارکت مالی ساکنان و جذب سرمایه از بیرون تأکید دارد .مقوله «برنامهریزی مشارکتی و
سرمایهگذاری» بر راهکارهای تقویت مدیریت گردشگری ،مشارکت جامعه محلی ،حمایت بیشتر نهادهای مسئول و
کمکهای مالی تأکید دارد .مقوله «تقویت تعامل جامعه میزبان و مهمان» از دسته بندی ایجاد ظرفیتها برای تبادالت
فرهنگی ،برگزاری رویدادها ،ایجاد نهادهای محلی و آموزش دسته بندی شد .مقوله «توسعه قوانین و فرهنگسازی» بر
راهکارهای آموزش ،اعمال قوانین و دستورالعمل برای ورود و رفت و آمد با خودرو و استفاده از عالئم در خصوص
حساسیت ساکنان محله تأکید دارد .مقوله ششم «تقویت امنیت شهری» بر افزایش تجهیزات امنیتی ،حضور نیروی
امنیتی ،و تقویت عالئم روشنایی در شب تأکید دارد .و مقوله هفتم «تقویت زیرساختهای شهری محله» از راهکارهای
ارتقاء کیفیت خدمات عمومی ،تقویت وسایل حمل و نقل عمومی ،امکانات تفریحی ،تجهیزات جمعآوری زباله ،کیفیت
مبلمان شهری و ایجاد مکان های برگزاری مراسمات فرهنگی بدست آمد.
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جدول  -6نتایج تجزیه و تحلیل مصاحبه در خصوص ارائه راهکار برای افزایش رضایتمندی از گردشگری
مقو ه
توسعه ظرفیتهای
یغلی

جذب فرصت های
سرمایهگذاری
برنامهریزی مشارکتی
و سرمایهگذاری

تقویت تعامل جامعه
میزبان و مهمان

توسعه قوانین و
فرهنگ سازی

تقویت امنیت یهری

تقویت زیرساختهای
یهری محله

راهکار
 تقویت کسب وکار مرتبط با گردشگری برای بهرهمندی جامعه محلی مثل چایخانه ،اقامتگاه و هتل سنتی حمایت از کسب و کارهای خالقانه گردشگری ایجاد کاربری برای محصوالت گردشگری در بناهای تاریخی ایجاد بازارچههای خرید و فروش کاالها و محصوالت گردشگری بخصوص صنایع دستی در مراکز گردشگری احیای بناهای تاریخی و با ارزش در تمام سطح محله برای جذب گردشگر در تمام سطح محله انجام سرمایهگذاری بیشتر در سطح محله استفاده از مشارکت ساکنان محله برای سرمایه گذاری جذب سرمایهگذاریهای غیربومی در منطقه تقویت مدیریت گردشگری منطقه مشارکت مردم محله در برنامهریزی و تصمیم گیری حمایت نهادهای مسئول بخصوص شهرداری از کسب و کارهای گردشگری محلیکمکهای مالی و وام از سوی نهادهای گردشگری برای کسب و کارهای مرتبط با گردشگری برای ساکنان محله ایجاد ظرفیتها (مکانها ،برنامهها) برای تبادالت فرهنگی بین ساکنین محله و گردشگران بخصوص گردشگرانخارجی
 افزایش برگزاری رویدادها و جشنوارههای فرهنگی ایجاد نهادهای محلی در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری آموزش به جامعه میزبان و مهمان در خصوص مسائل فرهنگی استفاده بیشتر از عالئم و تابلوهایی که بیانگر حساسیت ساکنان محله است. آموزش و فرهنگ سازی ایجاد قوانین و دستورالعمل برای ورود گردشگران به بافتهای تاریخی اعمال محدودیت رفت و آمد خودرو در بخشهای تاریخی و محلههای قدیمی افزایش امکانات و تجهیزات امنیتی حضور نیروی انتظامی تقویت وسایل و عالئم روشنایی در شب ارتقاء کیفیت خدمات عمومی تقویت مکانهای برگزاری مراسم و رویداد فرهنگی تقویت وسایل حمل و نقل عمومی در اطراف مکانهای تاریخی تقویت امکانات تفریحی و گذاران اوقات فراغت ارتقاء کیفیت مبلمان شهری نظیر معابر و پیادهرویها -افزایش تجهیزات جمع آوری و دفع زباله

منبع :یافتههای تحقیق1400 ،

نتیجهگیری
شهر اصفهان به عنوان یک مقصد عمده گردشگری در کشور که زندگی تعداد زیادی از شهروندانش به
فعالیتهای مرتبط با گردشگری وابسته است ،نیازمند برخورد علمی با همه جنبههای مقوله گردشگری است،
لذا شناخت نگرش و میزان رضایتمندی شهروندان ساکن در بافتهای تاریخی فرهنگی گردشگری این شهر
امری ضروری است .لذا پژوهش حاضر به مطالعه نگرش جامعه محلی در محله نقش جهان شهر اصفهان
نسبت به گردشگری و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش رضایت ساکنان محله پرداخته است.
نتایج در خصوص نگرش جامعه محلی نسبت به گردشگری نشان میدهد بیشترین رضایت گردشگران در
خصوص ابعاد کالبدی و اقتصادی شامل حوزه زیباسازی فضای شهری (تقویت امکانات تفریحی ،بهبود کیفیت
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فضای سبز ،زیبایی چهره محله) و حوزه فرصت اشتغال (شامل افزایش تنوع شغلی ،فرصت شغلی برای زنان،
حفظ و احیاء صنایع دستی) بوده است .نتایج بدست آمده همسو با عادلی ( )1391است که در پژوهشی در
خصوص نگرش جامعه میزبان به گردشگری در بافت تاریخی فهادان یزد به این نتیجه دست یافت که
گردشگری از دیدگاه جامعه میزبان بر حفاظت از ابنیه تاریخی ،و توسعه اقتصادی ساکنان اثرگذار بوده است.
افزون بر این در عرصه اقتصادی هر چند ساکنان محله نقش جهان نگرش مطلوبی نسبت به اثرات اقتصادی
گردشگری داشتهاند ،و اثرات آن را در خصوص ایجاد فرصتهای شغلی ،رشد اقتصادی و جریان سرمایه به
محله درک کردهاند ،اما معتقد بودند که گردشگری باعث افزایش هزینه زندگی آنها شده و منافع ناشی از
گردشگری بیشتر برای قشر خاص و کسب و کارهای حوزه گردشگری بوده است.
در بخش کالبدی نیز با وجود درک پیامدهای مطلوب در حوزه های حفاظت از بناهای تاریخی و زیبایی
شهری ،نارضایتی در خصوص ازدحام جمعیت در محله و پیرامون مراکز گردشگری زیاد بوده است ،از دیدگاه
آنان گردشگری و حضور گردشگران باعث ازدحام جمعیت در فضا سبز ،افزایش ترافیک ،آلودگی صوتی ،فشار
به زیرساختهای شهری ،و تولید زباله شده است ،که این مسئله باعث آزاردگی و رنجش ساکنان محله شده
است .در خصوص بعد اجتماعی -فرهنگی گردشگری ،نگرش و قضاوت جامعه محلی بیشتر منفی بوده است.
گر چه توسعه گردشگری و حضور گردشگران باعث افزایش تعامل اجتماعی بین جامعه محلی و گردشگران،
افزایش آگاهی مردم محلی و تقویت مهماننوازی مردم شده است ،اما تغییراتی در فرهنگ مردم و محله ،و
همچنین بینظمی اجتماعی شامل ناامنی و ایجاد ناراحتی و عدم آرامش برای مردم محله ایجاد کرده است.
نتایج بدست آمده همسو با قنبری و شجاعی وند ( )1394است که در پژوهشی در خصوص نگرش مردم به
گردشگری در مناطقی از شهر تبریز دست یافتند که پاسخدهندگان به شرایط اجتماعی بعد از توسعه
گردشگری امیدوار نبودهاند.
در خصوص راهکارهای ارائه شده جامعه محلی برای ایجاد نگرش مثبت و افزایش رضایتمندی ،از نتایج
مصاحبه 28 ،راهکار در قالب  7مقوله توسعه ظرفیتهای شغلی ،جذب سرمایه ،برنامهریزی مشارکتی ،تقویت
تعامل جامعه میزبان و مهمان ،فرهنگسازی ،تقویت امنیت شهری و تقویت زیرساختهای محله بدست آمد.
راهکارهای بدست آمده همسو با نگرش و ادراک جامعه محلی نسبت به گردشگری و حضور گردشگران در
محله است .به بیان دیگر برخی از راهکارهای ارائه شده در راستای تقویت پیامدهای مطلوب گردشگری و
تسری اثرات مثبت گردشگری برای تمامی ساکنان محله و برخی از راهکارها برای کاهش یا حذف پیامدهای
منفی درک شده می باشند .مجموعه راهکارهای ارائه شده قابلیت اجرایی یا توسط مسئولین و برنامهریزان
بخش گردشگری و یا توسط مردم و نهادهای محلی را دارد ،لذا میتواند راهگشایی برای برنامهریزان و تصمیم
گیران بخش گردشگری در محله نقش جهان ،منطقه سه و شهر اصفهان برای افزایش رضایتمندی جامعه
محلی به گردشگری و در نهایت پایداری گردشگری در محله تاریخی-گردشگری نقش جهان باشد.
در مجموع نتایج بدست آمده نشان میدهد براساس قضاوت و ارزیابی جامعه محلی گردشگری و حضور
گردشگران در محله نقش جهان ،پیامدهای متعدد مثبت و منفی در عرصههای گوناگون اقتصادی ،اجتماعی-
فرهنگی و کالبدی در پی داشته است .همچنین نتایج نشان میدهد اثرات و پیامدهای مثبت گردشگری بیش
از اثرات و پیامدهای نامطلوب بوده است .جامعه محلی اثرات مثبت گردشگری در محله و شهر اصفهان را
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درک کردهاند و نسبت به گردشگری و حضور گردشگران رضایت نسبی دارند .به بیان دیگر نگرش و ادراک
جامعه محلی نسبت به گردشگری ،پذیرش گردشگری و حضور گردشگر در محله است و همچنین احساس
مهمان نوازی به گردشگران دارند.
با وجود این از دیدگاه جامعه محلی توسعه گردشگری و حضور گردشگران پیامدهای منفی متعددی در هر
یک از ابعاد اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و کالبدی بر زندگی ساکنان محله داشته است .حضور زیاد
گردشگران باعث بینظمی اجتماعی ،بر هم زدن آرامش و رنجش جامعه محلی شده است .همچنین گردشگری
باعث افزایش هزینه زندگی و بهره برداری از زیرساختهای شهری محله برای فعالیتهای مرتبط با گردشگری
شده ولی منافع ناشی از گردشگری به کل محله تسری نیافته است ،که در صورت بیتوجهی به نیازهای جامعه
محلی و تداوم این روند در دراز مدت منجر به نارضایتی و واکنش منفی جامعه محلی خواهد شد .با توجه به
نظریه مبادله اجتماعی که مطرح میکند چنانچه فواید گردشگری برای مردم بیش از هزینه باشد ،گردشگری
توسط مردم محلی مورد حمایت قرار میگیرد؛ در محله نقش جهان جامعه محلی در درازمدت در صورتی از
گردشگری حمایت خواهند کرد که فواید درک شده از گردشگری در همه حوزههای اقتصادی ،اجتماعی-
فرهنگی ،محیطی و کالبدی بیش از هزینه باشد .در واقع چنانچه ساکنان محلی از توسعه گردشگری و حضور
گردشگران در محله منتفع شوند ،و درک مثبت و رضایتمندی ایجاد شود ،قطعا در تمام برنامههای توسعه
گردشگری مشارکت خواهند کرد و با برخورد مناسب و مهماننوازی و ارائه خدمات مطلوبتر به جامعه مهمان
در رضایتمندی نهایی گردشگران نقش مؤثری ایفا خواهند کرد.
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