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 شهر اصفهانتحليل بازار گردشگري داخلي

  دكتر جمال محمديآبادي               دكتر علي زنگي
دانشگاه اصفهانجغرافيا  استاديار دانشگاه اصفهان جغرافيا استاديار 

باشديبا زيرك
فهاندانشجوي دكتري جغرافيا دانشگاه اص

چكيده
از .باشـد ي آن مي  كند و شناسايي دقيق بازار رمز توسعه      گردشگري نقش مهمي در اقتصاد جوامع ايفا مي       

ها در بازار محلي يا ملي در       المللي است؛ اما بسياري از افراد و سازمان       طرفي اگرچه گردشگري يك فعاليت بين     
.ي اقتصاد ملي جايگاه عظيمي داردر چرخهد» گردشگري داخلي«اين بخش اشتغال دارند و در نتيجه 

ترين مناطق جهان و اصفهان نيز يكي از زيباترين شهرهاي ايران اسـت؛ لـيكن بـا وجـود                   ايران از ديدني  
ي ريزي علمي  را براي  توسـعه ظرفيت باالي اصفهان براي جذب گردشگران،  فقدان آمار قابل اطمينان،  برنامه     

گرداند؛ بنابراين پژوهشگران با هدف شـناخت بـازار گردشـگري داخلـي             مي بازار گردشگري اين شهر مشكل    
هـاي جغرافيـايي، جمعيتـي،      ي ميداني دشواري،  ويژگي    اصفهان،  با استخراج آمارهاي موجود و انجام  مطالعه         

. اقتصادي و عواملي نظير اهداف يا مشكالت گردشگران را شناسايي كردند
 نفر آنان حجم نمونه  ايـن پـژوهش          400ي آماري و تعداد      جامعه 1384گردشگران داخلي اصفهان در سال    

ها و مـشكالت گردشـگران مـشخص و         هاي آماري توصيفي و استنباطي، ويژگي     اند كه با استفاده از روش     بوده
رسـاني،  ها، ترافيك و كيفيـت اطـالع  هاي بازدارنده  نظير گراني قيمت    راهكارهايي براي رهايي از برخي چالش     

. گرديدارايه

.آمار گردشگري، اصفهان، بازار گردشگري، بازاريابي،  گردشگري داخلي: هادواژهيكل

مقدمه
كشور مـا جـزء ده كـشور اول جهـان از     . باشدترين كشورهاي جهان مي ايران يكي از ديدني   

 كشور اول جهان از نظر تنوع گردشگري و جزء سه كشور            5هاي گردشگري و جزء     لحاظ جاذبه 
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ي گردشـگري  ايران، پس از هندوستان باالترين رتبه. دستي استان از نظر تنوع  صنايعاول جه 
تـرين منـاطق    و اصفهان يكـي از پـر جاذبـه   )WTO,2000:11(ي جنوب آسيا دارد را در منطقه 
ي اول كشور را در جذب گردشگر و تعداد آثار گردشـگري و     استان اصفهان نيز رتبه   . ايران است 

ي  شهر اصفهان در مركز جغرافيايي ايران و بر روي دشتي رسوبي در حاشيه            .دمناطق ديدني دار  
رود و خاك حاصلخيز، اصفهان  را از صورت يـك شـهر             ي زاينده كوير واقع شده، وجود رودخانه    

اي است كه ضـريب آسـايش مناسـبي را     اش به گونهكويري خارج ساخته و اعتدال آب و هوايي     
.ايدنمبراي گردشگران تأمين مي

آورد و وجود برخي    هاي توسعه را فراهم مي    ريزيهاي جمعيتي اصفهان، امكان برنامه    ويژگي
سـازد؛  ايـن در حـالي اسـت كـه      ي گردشگري را ممكن ميي توسعهامكانات زيرساختي زمينه  

اصفهان از ديرباز پذيراي گردشگران بوده و امكانات مناسبي را به آنها عرضه كرده است؛  ليكن                  
هاست كه موجب شده تا  ايـن شـهر نتوانـد     اي كاستي زه هريك از اين امكانات، گرفتار پاره      امرو

. هاي فراوانش گردشگران را به سوي خود جلب كندمتناسب با جايگاه تاريخي و جاذبه
اينك  با توجه به اهميت گردشگري داخلي و ضرورت گسترش ايرانگردي به مثابه راهكاري               

هـاي توصـيفي؛ اسـنادي       دي، تالش خواهد گرديـد، بـا اسـتفاده از روش          مؤثر براي رونق اقتصا   
پيمايشي و تحليلي، ابتدا روند بازار گردشگري اصفهان با مراجعـه بـه منـابع آمـاري توصـيف و         

هـاي گـردآوري شـده بـر اسـاس مطالعـات ميـداني از طريـق                 ي اطالعات و داده   سپس بر پايه  
هـاي آمـاري     هاي مختلف، با انجام آزمـون     اده از طيف  و با استف  ] 1[هاي محقق ساخته  نامهپرسش

.مورد تحليل قرار گيرد

 صنعت گردشگري-
اي در جهـت    هاي مختلف است كه به صورت زنجيـره       اي از فعاليت   صنعت گردشگري آميزه  

هـا و روابـط     گيرد بنابراين گردشگري شامل تمامي پديده     رساني به گردشگران انجام مي    خدمت
هـا و   كنندگان و فروشندگان محـصوالت جهـانگردي، دولـت         گردشگران، عرضه  حاصل از تعامل  

(Mcintosh, 1995: 9).باشد جوامع، ميزبان در فرآيند جذب و پذيرايي از گردشگران مي
گردشگر مسافري است كه براي مدتي بيش از يك شـب و كمتـر از يـك سـال بـه منظـور                  

 ديگر در مكاني دور از محيط معمولي خود اقامت             تفريح، تجارت ديدار اقوام و آشنايان و مقاصد       
:گيرد گردشگري از بعد تقاضا به سه شكل صورت مي. )22: 1380لومسدن، (كند مي

كننـد  گردشگران داخلي، به ساكنان يك كشور كه فقط داخل آن كشور مسافرت مـي       -1
.گردداطالق مي

 آن كـشور مـسافرت      گردشگران خارجي به افرادي كه ساكن يك كشور نيستند و بـه           -2
.شودكنند اطالق ميمي
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گردشگري خارجي به  افراد ساكن يك كـشور كـه بـه خـارج از آن كـشور مـسافرت                    -3
.شودكنند گفته مي مي

هـا، مـسافران عبـوري،      وران، مهاجران موقت، مهاجران دايـم، چادرنـشين       افرادي مانند پيله  
داس (شـوند  ار گردشگري لحـاظ نمـي     نيروهاي مسلح و كاركنان در حال مأموريت دولت، در آم         

.)23-1378:25ويل، 

ريزي گردشگريبرنامه
هاي مختلف و متعدد جامعه      گردشگري داخلي،  فعاليتي تركيبي و مستلزم مشاركت بخش        

اي در بـردارد، از همـين رو در هـر مرحلـه نيازمنـد               است و به همان ميزان نيز اثرات گـسترده        
. ريزي و هماهنگي استبرنامه
كند تـا   اندركاران صنعت گردشگري كمك مي    ريزي به عنوان يك ابزار علمي به دست       رنامهب

ي گردشـگري در يـك منطقـه را    در يك فرآيند پيوسته و علمي، بهترين مسير راهكـار توسـعه         
.       هـاي اقتـصادي قـرار دهنـد       ي سـاير بخـش    مشخص نموده، ايـن توسـعه را در مـسير توسـعه           

باشد؛ بـدين مفهـوم كـه      ريزي گردشگري، پويا بودن اين فرآيند مي      رنامهي قابل توجه در ب    نكته
گاه متوقف نشده و با تغيير شرايط و حصول اطالعات جديد، نيازمند بازنگري و              ريزي هيچ برنامه

.اصالح مستمر است

ريزي گردشگريمراحل برنامه:  1شكل 
پژوهشگران:  تهيه شكل) (Stynes,2004:2:مأخذ

ريزي بازار گردشگريمفهوم و برنامه
هـاي رشـد يابنـده در       گردشگري يك صنعت پويا، بزرگ، متنوع، پاكيزه و نيز يكي از بخش           

هـا و   بنابراين تمامي كـشورها در پـي اسـتفاده از فرصـت           . رودسيستم اقتصاد ملي به شمار مي     
ي جوامع  ي آن، رفاه نسبي را براي حال و آينده        طهمزاياي فراوان حاصل از آن هستند تا به واس        

ريزي موفق گردشگري،  شناسايي دقيق بـازار اسـت،          مهمترين مسأله در برنامه   . خود رقم بزنند  

����� ����� ������� � �� !"� #�"�"  "�$" � %�&�'"  "�$" ()��*�"

باز نگري و اصالح مستمر
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ايـن كـه هـر    . گيرنـد هاي متفاوتي قـرار مـي  بنديزيرا گردشگران براساس نيازهايشان در طبقه  
ـ         ل بـه جـذب كـدام قـسمت اسـت، مهـم                         منطقه، كدام بخـش از بـازار را جـذب كـرده، يـا ماي

.  ) (Stynes,2004: 7باشدمي
در يك بازار، همواره تعداد زيادي مشتري مختلف با نيازهاي بسيار متفاوت وجود دارند كـه                

ي كـاال و  بنابراين هر واحـد فروشـنده  . پذير نيستتأمين رضايت تمامي آنها به يك روش امكان   
. ررسي بازارها مشخص سازد كه چه قسمتي از بازار بـرايش مناسـب تـر اسـت                خدمات بايد با ب   

هـاي بازاريـابي بـر نيازهـا و     بدين ترتيب بازار هدف يعني گروه خاصي از مـشتريان كـه تـالش           
هاي بازاريابي براي آنان تدارك     هاي عملياتي و استراتژي   هاي آنها متمركز شده و برنامه     خواسته

تـوان  از طريـق شناسـايي بـازار، مـي        . )19: 1383زاده،  شـيخ (گـردد   ديده مي شود، تعيـين مـي      
ي ي كاال را بـا تغييـر سـليقه        محصوالتي مطابق با سليقه و نياز گردشگران فراهم كرد و  عرضه           

ي هر كاال را با توجه به بخش خاصي از بازار           همچنين عرضه . بازار يا تغيير شرايط منطبق نمود     
كننده قادر به پرداخت اسـت بـا    رد درخواست و قيمتي كه مصرف     و با در نظر گرفتن كيفيت مو      

شناسـايي بـازار، پايـه و       . )139: 1384وال و بيچـرل،      ( كيفيت عرضه نمود   �بهترين نسبت قيمت  
انـدركاران  اساس بازاريابي و ابزار كليدي، براي اتخاذ تصميمات كارآيِ مديريتي است كه  دست             

.دهد تدوين راهبردهاي اثر بخش، ياري ميهر دو بخش عمومي و خصوصي را در راه

ي ملي جايگاه گردشگري در توسعه-
هـاي گردشـگري    المللي است؛ ليكن بسياري از سازمان     هر چند گردشگري يك فعاليت بين     
اي از اين فعاليـت در داخـل مرزهـاي ملـي     بخش عمده. در بازار ملي يا محلي مشغول به كارند      

. )362: 1380لومـسدن،   (تـصاد ملـي جايگـاهي عظـيم دارد          ي اق گيـرد و در چرخـه     صورت مـي  
ي شـود و هزينـه    ترين شكل سفر آنهايي است كه توسط اهالي يـك كـشور انجـام مـي               معمولي

. )80: 1380كوپر و فلچر،(باشد المللي ميجهاني آن حدود ده برابر گردشگري بين
ات عبور از مـرز و تبـديل پـول،    ها، آشنايي با زبان، نبودن مقرر     كوتاهي فاصله : عواملي مانند 

هـاي سـفر، موجـب گـسترش        جويي در هزينـه   اطمينان به امنيت  ناشي از بومي بودن و صرفه         
هـاي زيـادي اسـت و سياسـت تـشويق           مسافرت داخلـي داراي ارزش    . شوندتوريسم داخلي مي  

 بـه   كنـد و  سو از خروج ارز جلوگيري مي     از يك : ي اساسي است  سفرهاي داخلي داراي دو جنبه    
انجامد و از سوي ديگر به ايجاد ارتباط فرهنگـي در سـطح      ها مي برقراري توازن در تراز پرداخت    

توريسم داخلي يك ابـزار مـؤثر در دسـت       . رساندملي براي تأمين وحدت و يكپارچگي ياري مي       
اد تر پول و ايجـ   ريزان اقتصاد ملي است تا با توزيع مجدد درآمدها و جريان بيشتر و سريع             برنامه

.)193 : 1382رضواني،(اشتغال بر مشكل بيكاري فائق آيند 
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135 ...هاي كيفيت زندگي در    سنجش وضعيت شاخص

 عناصر اساسي در بررسي تركيب بازاريابي سازمان ملي گردشگري:2شكل 
پژوهشگران: تهيه شكل)  275 : 1382اسالم، : (مأخذ مطالب 

اي ر ديداركنندگان از منطقـه  مهمترين هدف بازاريابي گردشگري داخلي جلب هر چه بيشت 
ها و چگونگي دسترسي به آنها      به همين دليل بايد تصوير روشني از امكانات، جاذبه        . خاص است 

.را فراهم آورد

سؤاالت ويژه پژوهش
با مطالبي كه ارايه گرديد، مشخص شد كه چه ابعادي در صنعت گردشگري مورد نظر ايـن         

ي بازارهـاي گردشـگري داخلـي       هكارهـايي بـراي توسـعه     اينك براي يـافتن را    . باشدنوشتار مي 
:  هاي زير قابل طرح استاصفهان پرسش

هاي جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي گردشگران داخلي اصفهان چيست؟   ويژگي-
   بازارهاي گردشگري داخلي اصفهان به ترتيب اهميت كدام مناطق است؟-
 اندازه است؟    ميزان ورود گردشگران داخلي به اصفهان چه-
    اهداف گردشگران از مسافرت به اصفهان به ترتيب اهميت كدام است؟-
اند؟هايي در اصفهان ديدن كرده گردشگران از چه مكان-
رساني به گردشگران به ترتيب اهميت چيست؟هاي مؤثر اطالع شيوه-
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روش تحقيق
 بـه شـهر     1384 سـال    ي گردشگران داخلـي هـستند كـه در        ي آماري پژوهش كليه   جامعه

، حجـم نمونـه بـر اسـاس         1ي مقدماتي براي تعيين حجم نمونه پس از مطالعه      . انداصفهان آمده 
 نفـر   400برآورد گرديد و از بين گردشگران داخلـي بـه روش تـصادفي سـاده تعـداد                ]2[فرمول

ـ            19ي  گيري نيز يك پرسشنامه   ابزار اندازه . انتخاب شدند  نج  سؤالي بوده كـه بـر روي  طيـف پ
گيـري قـرار    نظرات گردشگران را در مورد ابعاد مختلف پژوهش مورد انـدازه          » ليكرت«اي  درجه

 نفـر از اسـتادان محتـرم گـروه جغرافيـاي دانـشگاه              4همچنين ابزار پژوهش بـراي      . داده است 
ي عـالي    صوري و محتـوايي پرسـشنامه را بـا درجـه           2»روايي«اصفهان ارسال گرديد كه ايشان      

اسـتفاده شـد كـه      » ضـريب آلفـاي كرانبـاخ     « نيز از روش     3»پايايي« براي تعيين    .تأييد نمودند 
.ي پايايي باالي ابزار بوددهنده حاصل گرديد و نشان92/0ضريب  
جا كه اين پژوهش در صدد توصيف وضعيت موجود و تعيـين روابـط بـين متغيرهـاي             از آن 

جـداول  «: هاي آماري توصـيفي ماننـد     ها از انواع روش   مورد مطالعه مي باشد، براي تحليل داده      
هـاي آمـار    و نيـز روش   » واريـانس «و  » انحـراف معيـار   «،  »نمـا «،  »ميـانگين «،  »توزيع فراوانـي  

.استفاده گرديده است»  اينمونهآزمون تك«و » كاي اسكوئر«، »فريدمن«استنباطي از جمله 

هاشناخت وضعيت موجود و تحليل داده
هان و رونـد آن مـستلزم دسترسـي بـه آمـار تفكيكـي               تعيين بـازار گردشـگري شـهر اصـف        
 زمان تشكيل سازمان جلب سـياحان در اصـفهان   -1342گردشگران ورودي به اين شهر از سال  

ريـزي   ليكن فقدان، نارسايي و ابهام در آمارهاي موجود هرگونه شناسـايي و برنامـه              ]3[.باشدمي
به ويـژه كـه در منـابع آمـاري موجـود،            سازد  براي گردشگران را در اصفهان با مشكل روبرو مي        

هــاي ســني، درآمــد، جــنس و ســاير خــصوصيات اطالعــاتي از قبيــل هــدف از مــسافرت،گروه
 بنابراين پژوهشگران    -گردشگران كه براي تدوين راهبردهاي بازاريابي ضروري است،وجود ندارد        

اند  بازار داخلي آن را هاي مختلف در تهران و اصفهان،  به زحمت  توانسته          با مراجعه به سازمان   
بندي سازمان ايرانگردي و جهـانگردي       به صورت منقطع تعيين و بر اساس دسته        1374از سال   
هـاي تهيـه شـده، گـام     اميد  است تجزيه و تحليل پرسشنامه      . صورت درصد بيان كنند   كشور به 

.دشگران باشدريزي مؤثرتر براي گركوچكي در راه تعيين دقيق بازار اين شهر به منظور برنامه

1- Pilot study
2- Validity
3- Reliability
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ي آمار موجودبازار گردشگري اصفهان بر پايه
 بيـانگر آن  1346 تنها آمار موجود پيش از انقالب اسالمي مربوط به شهر اصفهان در سـال            

اند كه از ايـن عـده   هاي اصفهان پذيرايي شده نفر در هتل115091است كه در اين سال تعداد     
 روز در شهر اصفهان اقامت      5/2اند كه براي مدت     بودهمسافران داخلي   )  درصد 61( نفر   70235

 روز آغـاز  15(اكثر مسافران داخلي با اتوبوس و خودرو شخصي و فقط در فصول معين  . اندكرده
ي تردد ساالنه به وسـيله مـسافران محلـي و           اند و بقيه  به اصفهان آمده  ) سال و سه ماه تابستان    

اداره كـل    (انـد مقاصدي غير از گردش و تفـريح داشـته        وراني صورت گرفته كه     بازرگانان و پيشه  
. )316–341 : 1346امور اقتصادي و دارايي استان اصفهان، 

1370-1384هاي استان اصفهانتعداد گردشگران ورودي به هتل: 1جدول 

سال
گردشگرخارجي 

)نفر(
گردشگرداخلي 

)نفر(
درصد 
خارجي

درصد 
داخلي

1370737318187389/310/96

1371979518177811/588/94

13721143020197135/564/94

13731602620122837/762/92

13741915121488718/881/91

13752053721570469/830/91

13762289521218573/926/90

13772782620331403/1296/87

13783964720577415/1684/83

13795030919629340/2059/79

13804422915221751/2248/77

13814251424766665/1434/85

13823073024759904/1195/88

13834185625058631/1468/85

13844466024808625/1574/84

428978316116164/1134/88مجموع

533/2859806/210744ميانگين

پژوهشگران:                    محاسبه و تهيه جدول1385قي، وثو:         مأخذ 

تحليل بازار گردشگري داخلي شهر اصفهان 
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با توجه به جدول شماره يك در طول سال هاي مذكور بطـور متوسـط از كـل حجـم بـازار                      
 درصـد بـه بازديدكننـدگان    60/88 درصد بـه گردشـگران خـارجي و      38/11گردشگري استان   

ريزي صـحيح   ي و توجه به برنامه    است كه خود نشانگر اهميت بازار داخل      داخلي اختصاص داشته  
ميزان رشد در بازارهاي گردشگري داخلي نـسبت بـه بازارهـاي            . باشدجهت اين گردشگران مي   

باشد كه بيانگر آن است كه گردشگري داخلي نزديـك بـه ظرفيـت              خارجي به مراتب كمتر مي    
 محـدودتر   ريزان در افزايش حجـم ايـن بخـش از بـازار           كند و توان برنامه   كامل خود حركت مي   

ي گردشگري در ايـن بخـش،       ريزي توسعه بنابراين عمده ترين رسالت كارشناسان برنامه     .  است
. فصلي بودن آن استيكاستن از درجه

 مقايـسه گـردد، مـشخص       1346چنانچه سهم گردشگران داخلي و خارجي اصفهان با سال          
يافته و در مقابـل      درصد كاهش    38/11 درصد به    9/38شود كه سهم گردشگران خارجي از       مي

.   درصد افزايش داشته است60/88 درصد به 61سهم گردشگران ايراني از 
 بـا   1384 تـا    1378هاي شهر اصفهان را از آذر مـاه         در صورتي كه مسافران ورودي به هتل      

 درصـد مـسافران     65/85گردد كه شهر اصفهان بطور متوسط       استان مقايسه كنيم، مشخص مي    
86/84 درصـد مـسافران خـارجي و    01/90اين ميـزان شـامل      . كندمياستان را به خود جذب      

ها گردشگران داخلـي بطـور متوسـط        در طول اين سال   . گردددرصد مسافران داخلي استان مي    
سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دسـتي و گردشـگري اسـتان            (اند   روز در اصفهان اقامت گزيده     7/1

.)1384ميركاظمي،  (و) 5: 1383اصفهان، 
 مـورد بررسـي   1384 تـا   1374نانچه گردشگران داخلي ورودي به شهر اصفهان از سـال           چ

شود كه متقاضيان داخلي گردشگري اصفهان  به غير از استان تهـران كـه              قرار گيرد، روشن مي   
ها متغير بوده   باشد، در ميان ديگر استان     گردشگرفرست به اصفهان مي    ياغلب بيشترين منطقه  

يبندي برنامه ملي توسعه   طق گردشگرفرست به اصفهان براساس تقسيم     بطور متوسط منا  .است
منطقه البرز، سبالن، زاگرس، قلب ايران، منطقه بزرگ زيارتي،         : گردشگري به ترتيب عبارتند از    

).2جدول (كاروان روجنوبي و پايتخت باستاني 
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رنامه ملي توسعه گردشگري كشوربندي بمبدأ گردشگران داخلي اصفهان براساس تقسيم :  2جدول 

مركز منطقه
رتبهميانگين1374137513801384منطقه

34/756/3مازندران
7/0---گلستان
433/40356/31تهران
1/1-4/0-سمنان
2/3---قم

4/1---قزوين

البرز

مركزي

تهران

7--1/3
531/48407/4445/461مجموع

42/0-2گيالن
4/1---اردبيل
43/697/8شرقيآذربايجان

سبالن

زنجان

تبريز

---4/1
63/6137/1125/92مجموع

43/556/3همدان
2/3---آذربايجان غربي

7/0--3كردستان
2/2---هكرمانشا
2/0-5/0-ايالم

زاگرس

لرستان

كرمانشاه

2--2/2
98/551/1297/73مجموع

9/2--3خوزستان
-چهارمحالپايتختباستاني

وبختياري
4/1-21/0اهواز

3/435/27-51/0مجموع
9/0--9اصفهان
66/7-6فارس
و بوير كهكيلويه
4/0-1/0-احمد قلب ايران

بوشهر

شيراز

-1/0-4/0
152/063/962/74مجموع

1/3---يزد
5/4--3كرمان روجنوبيكاروان

هرمزگان
كرمان

-5/0-9/0
5/836-35/0مجموع

56/983/6خراسان 9/0---مشهدوبلوچستانسيستانزيارتيبزرگمنطقه
56/982/745/75مجموع

شـهرداري اصـفهان،    (،  )1383جمـشيدنيا،   (،  )203: 1380دهقـاني، (، )28-37: 1375وارثـي، : (مأخذ  
1384 :49 ،48 ،5.(]3] [∗[

تحليل بازار گردشگري داخلي شهر اصفهان 
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شـود كـه بـه      هاي كشور به صورت مجزا مورد مطالعه قرار گيرد،  مشخص مي           اما اگر استان  
يجـان شـرقي، مازنـدران و گـيالن، فـارس، همـدان و              هاي تهران، خراسـان، آذربا    ترتيب استان 

.باشندكرمان،  مهمترين بازارهاي گردشگر داخلي اصفهان مي
بر اساس مطالعات سازمان ايرانگردي و جهانگردي استان اصفهان شـهريور مـاه رتبـه اول و               

هاي فروردين ماه رتبه دوم را از كل حجم ورود گردشگران داخلي به خود اختصاص داده و ماه                  
تعطـيالت  . باشندترين حجم را نسبت به ساير ماه هاي سال دارا مي          آذر و دي نيز به ترتيب كم      

آموزي، تعطيالت رسمي كارمندان و كاركنان دولت، مراسم آييني از قبيـل عيـد نـوروز و                 دانش
همچنـين ميـانگين    . آينـد شرايط اقليمي از جمله  عوامل مؤثر در اين تغييرات به حـساب مـي              

 ريـال محاسـبه     200000روز مبلـغ    ي گردشـگران داخلـي در ازاي هـر شـبانه             هزينه يسرانه
. )28، 29، 38: 1383سازمان ايرانگردي و جهانگردي استان اصفهان، (استشده

بنـدي  كننـد، در گـروه گردشـگران فرهنگـي دسـته          گردشگراني كه از اصفهان بازديـد مـي       
 فرهنگـي بـه جـاي مانـده از دوران           -آثـار تـاريخي   شوند؛ زيرا تمايل آنها بيـشتر بازديـد از          مي

. )328: 1382ريزي استان اصفهان، سازمان مديريت و برنامه(سلجوقي و صفوي است 

هاي جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي گردشگران اصفهان ويژگي-
هاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي گردشگران داخلي كه        در اين قسمت از پژوهش ويژگي     

انـد،  آوري گرديده هاي مختلف جمع  هاي محقق ساخته و با استفاده از طيف       سشنامهاز طريق پر  
هـاي  هاي به دست آمده، با توجه به نوع و ماهيـت سـؤال  توصيف و سپس براي اطالعات و داده   

. هاي آماري استفاده به عمل آمده استگيري از آزمونپژوهش و  مقياس اندازه
 درصد را   3/59 درصد از گردشگران داخلي را زنان و         8/40دهد  هاي پژوهش  نشان مي    داده

65 سـال اسـت و تقريبـاً    30 تا 21 درصد گردشگران داخلي    34سن  . دهندمردان  تشكيل مي   
 تـا  21 درصـد بـين   6/83 سال سن دارند و در مجموع        40 تا   21درصد گردشگران داخلي بين     

درصـد  6/0 درصـد متأهـل و       3/74 درصد از گردشگران داخلي، مجـرد        25.  سال سن دارند   50
 درصد گردشـگران داخلـي داراي مـدرك ديـپلم و كارشناسـي و در                65. وضعيت ديگري دارند  

 درصد از گردشـگران     5/22همچنين  .  درصد آنها بين ديپلم تا كارشناسي هستند       5/81مجموع  
 درصد حقوق بگير    5/17 درصد حقوق بگير بخش دولتي،       37داخلي داراي وضعيت شغلي آزاد،      

.  درصد غير شاغل هستند23خش خصوصي، ب
 درصـد   31 تومـان،    100000اي  كمتـر از       درصد از گردشگران داخلي درآمد ماهيانه      5/22
 درصـد بـين     3/12 هـزار تومـان،      300 تا   201 درصد بين    8/19 هزار تومان،    200 تا   101بين  
ند؛ بنابراين  بيشتر     هزار تومان درآمد دار    400 درصد بيشتر از     5/14 هزار تومان و     400 تا   301

 درصـد از    8/50 هزار تومـان دارنـد و در مجمـوع           200 تا   100گردشگران داخلي درآمدي بين     
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 درصد از گردشگران داخلـي بـا       7.  هزار تومان درآمد دارند    300 تا   100گردشگران داخلي بين    
2/1ي شخـصي و      درصـد بـا وسـيله      3/67 درصد بـا اتوبـوس،       5/17 درصد با قطار،     7هواپيما،  

اند؛ بنابراين اكثـر گردشـگران داخلـي بـا          درصد با ساير وسايل نقليه به اصفهان مسافرت نموده        
. اندوسيله شخصي به اصفهان مسافرت نموده

14 درصد به صـورت خـانوادگي و   5/77 درصد از گردشگران داخلي به صورت انفرادي         5/8
ها به اتفاق خانواده به اصفهان      يت آن اند؛  بنابراين اكثر   درصد به صورت گروهي به اصفهان آمده      

5/11 شـب،    4 تـا    3ها   درصد از آن   5/39 شب،   2 تا   1 درصد از گردشگران داخلي      43. اندآمده
بنـابراين بيـشتر    . نماينـد  شب در اصفهان اقامـت مـي       7 درصد بيشتر از     6 شب و    6 تا   5درصد  

 درصد آنها بـين     83مجموع  نمايند ولي در     شب در اصفهان اقامت مي     2 تا   1گردشگران داخلي   
كنند شب در اصفهان اقامت مي4 تا 1

 درصـد در منـزل      10 درصـد در مـسافرخانه         3 درصد گردشـگران داخلـي در هتـل،          5/46
احتمـاالً امـاكني كـه سـتادهاي اسـكان در           (هـا    درصد در ساير محل    5/40دوستان و آشنايان،    

كنند بنابر اين تقريبـاً نيمـي از        اقامت مي ) مدارس، باغ غدير و غيره    : دهند مانند اختيار قرار مي  
100000 درصد گردشگران داخلـي كمتـر از         8/74. كنندگردشگران داخلي در هتل اقامت مي     

 هـزار تومـان و      400 تا   201 درصد بين    8/7 هزار تومان،    200 تا   101 درصد بين    3/14تومان،  
 بـيش از دو سـوم گردشـگران         كنند بنـابر ايـن     هزار تومان هزينه مي    400 درصد بيشتر از     2/3

 هـزار تومـان هزينـه       200 درصد آنها حداكثر تـا       90 هزار تومان و تقريباً      100داخلي كمتر از      
متوسط ميزان درآمد حاصل از هـر گردشـگر  داخلـي در طـول زمـان اقامـت برابـر                   . نمايندمي

بــر  تومــان اســت كــه بــا در نظــر گــرفتن متوســط زمــان  اقامــت شــان  روزانــه  برا132110
. تومان  خواهد بود857/42892

بازار گردشگري داخلي اصفهان
شود، باالترين درصد گردشگري داخلي مربوط بـه        گونه كه در جدول زير  مشاهده مي       همان

. اندهاي ايالم و گلستان داشته درصد بوده و كمترين گردشگر را استان3/37استان تهران با 

ري داخلي شهر اصفهان تحليل بازار گردشگ
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آزمون مربوط به تفاوت بازارهاي گردشگري داخليتوزيع فراواني و :  3جدول  
ها       شاخص

درصدFoهااستان
ها             شاخص

درصدFoهااستان

تهران
خراسان
فارس

خوزستان
شرقيآذربايجان

مازندران
قم
يزد

گيالن
همدان
كرمان
زنجان
اصفهان

146
45
35
19
18
14
13
12
10
9
8
8
8

3/37
3/11
8/8
8/4
5/4
5/3
3/3
3
5/2
3/2
2
2
2

آذربايجان غربي
بوشهر

بختياريوچهارمحال
كرمانشاه
اردبيل
قزوين
لرستان
سمنان
هرمزگان
ايالم

گلستان
مشخص نشده

6
6
6
6
5
5
4
3
2
1
1
7

5/1
5/1
5/1
5/1
3/1
3/1
1
6/0
5/0
3/0
3/0
8/1

مطالعات ميداني پژوهشگران:                 مأخذ

 درصـد گردشـگران داخلـي مراكـز        5/76دهـد كـه  مـرز ورودي         ها نشان مي  چنين داده هم
بنـابراين بـيش از دو سـوم گردشـگران     .  درصد آنها ساير شهرهاي استان است 5/23ها و   استان

.كنندها  به اصفهان مسافرت ميداخلي از مراكز استان

 مناطق بازار گردشگري داخلي اصفهان-
بندي ي بزرگ گردشگري تقسيم    منطقه 7گي و گردشگري كشور را به        سازمان ميراث فرهن  

 درصد بازار گردشگري داخلي اصـفهان مربـوط بـه منطقـه البـرز،               47بر اين اساس  . كرده است 
4/10 درصد مربوط به منطقـه بـزرگ زيـارتي،           5/11 درصد مربوط به منطقه قلب ايران،        6/12

 درصـد مربـوط بـه       4/6 به منطقه زاگـرس و        درصد مربوط  6/6درصد مربوط به منطقه سبالن،      
بنـابراين  .  درصـد مربـوط بـه منطقـه كـاروان رو جنـوبي اسـت               6/5منطقه پايتخت باستاني و     

هاي مازندران، گلـستان، تهـران،   ي البرز يعني از استان  بيشترين افراد گردشگر داخلي از منطقه     
رو ربوط بـه منطقـه كـاروان      سمنان، قم، قزوين و استان مركزي هستند و كمترين گردشگران م          

.هاي يزد، كرمان و هرمزگان هستندجنوبي يعني استان
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بندي ملي گردشگريبازار گردشگري اصفهان براساس منطقه: 1نقشه 
پژوهشگران:  تهيه نقشه18 : 1383سازمان ايرانگردي و جهانگردي استان اصفهان، :مأخذ

 توسعه يافتگي همبستگي مسافران ورودي به اصفهان با متغير
 در ايـن پـژوهش بـراي         ]5[.گيـري دارد  همبستگي بين متغيرها بستگي بـه مقيـاس انـدازه         

يـافتگي و جمعيـت و فاصـله از    ها بين تعداد افراد ورودي و ميزان توسـعه      ي همبستگي محاسبه
هـا را نـشان    جداول زيـر ايـن همبـستگي   . استفاده شده استCآزمون خي دو و ضريب توافق

:دهدمي

تحليل بازار گردشگري داخلي شهر اصفهان 
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يافتگيآزمون خي دو و ضريب توافق براي همبستگي بين تعداد مسافران و ميزان توسعه:  4جدول 
هاي     شاخص

     توسعه
ميزان ورودي

فراتوسعهورا توسعه
ميان 
توسعه

فرو 
توسعه

خي 
دو

درجه 
آزادي

ضريب 
توافق

سطح
داريمعني

00435خيلي كم

182290كم

18261319متوسط

1923500زياد

227832654جمع

1170986/0000/0

پژوهشگران:       تهيه جدول260-268: 1378زنگي آبادي، : مأخذ جدول

 درجـه آزادي  9شود، مقدار خي دو محاسبه شده با طوركه در جدول فوق مشاهده مي    همان
دهـد كـه    زرگتر است؛ بنابراين آزمون نشان مي      از مقدار بحراني جدول ب     α =000/0و در سطح    

ضـريب  . هاي توسعه و ميـزان ورودي بـه اصـفهان وجـود دارد            داري بين شاخص  ي معني رابطه
دهد، همخواني بااليي بـين تعـداد مـسافران ورودي و ميـزان     باشد كه نشان مي مي 86/0توافق  
يافتگي بيشتري داشـته باشـند،      به عبارت بهتر هر چه مناطق توسعه        . يافتگي وجود دارد  توسعه

 درصـد مـسافران از منـاطق    2/58در مجمـوع  . تعداد مسافران آنهـا بـه اصـفهان زيـادتر اسـت          
 درصـد   8/13 درصد از مناطق ميان توسعه  و         6/7 درصد از مناطق فرا توسعه،       2/21وراتوسعه،  

وراتوسـعه و    درصـد مـسافران از منـاطق         80بنـابراين تقريبـاً   . باشـند از مناطق فرو توسعه مـي     
.فراتوسعه هستند

همبستگي مسافران ورودي به اصفهان با متغير جمعيت
 درجه آزادي   12شود، مقدار خي دو مشاهده شده با        طوركه در جدول زير مشاهده مي     همان

دهـد كـه     بزرگتر است؛ بنابراين آزمون نـشان مـي        α = 000/0از مقدار بحراني جدول در سطح     
. هـا وجـود دارد    داد مسافران ورودي به اصـفهان  و جمعيـت اسـتان           داري بين تع  ي معني رابطه

دهد، ضريب همخواني بسيار زيادي بين اين دو متغير         باشد كه نشان مي    مي 87/0ضريب توافق   
ها بيـشتر بـوده، بـه       دهد كه هر چه جمعيت استان     به عبارت بهتر، آزمون نشان مي     . وجود دارد 

.ده شده استتعداد مسافران ورودي به اصفهان افزو
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آزمون خي دو ضريب توافق براي همبستگي بين تعداد مسافران و جمعيت: 5جدول 
جمعيت

ميزان
ورودي

1
 و 

ون
يلي

م
تر
1كم

تا 
 

2 ون
يلي

2م
تا 
 

4 ون
يلي

4م
تا 
 

6 ون
يلي

م

از 
تر 

اال
ب 6

ون
يلي

م

دو
ي 

خ

دي
آزا
ه 
رج

د

فق
توا
ب 

ضري

ني
مع
ح 

سط
-

ري
دا

812100خيلي كم
20251480كم

121332190متوسط
00035191زياد
40504762191جمع

11701287/0000/0

پژوهشگران    :   تهيه جدول19 : 1382ريزي استان اصفهان، سازمان مديريت و برنامه: مأخذ

6هـاي بـاالي    درصـد مـسافران ورودي از اسـتان   49دهـد كـه    جدول در مجموع نشان مي    
هـاي  درصـد از اسـتان  12 ميليون نفـر ،  6 تا  4هاي بين    درصد از استان   16ميليون نفر ، تقريباً     

 درصد از   10 ميليون نفر و تقريباً      2 تا   1هاي بين    درصد از استان   8/12 ميليون نفر،    4 تا   2بين  
.اندهاي زير يك ميليون نفر جمعيت به اصفهان مسافرت نمودهاستان

 ورودي به اصفهان با متغير فاصله همبستگي مسافران-
بـه همـين دليـل    . باشند، اين مقياس اسمي اسـت ها به اصفهان افراد ميچون تعداد ورودي  

در ضمن چون فراواني مورد انتظار برخي از        . اي نيز به اسمي تبديل گرديده است      مقياس فاصله 
بـه عبـارت بهتـر تعـداد     . انددهها در يكديگر  ادغام گردي نفر كمتر بوده است، مقوله 5ها از   خانه

جـدول  . بندي گرديدنـد ها نيز به سه مقوله طبقهافراد ورودي به اصفهان به سه مقوله و مسافت       
:دهدزير اين همبستگي را نشان مي

هاآزمون خي دو ضريب توافق براي همبستگي بين تعداد ورودي و فاصله استان: 6جدول 
فاصله

ميزان ورودي
400كمتر از 

ومتركيل
600تا 401

كيلومتر
601باالتر از 

كيلومتر
خي دو

درجه 
آزادي

ضريب 
توافق

43436 )1-10(كم  

391932 )11-20(متوسط

018145)21بيشتراز (زياد 

432343/1جمع

27/173455/0

پژوهشگران    :   تهيه جدول133-134 :1380هاي كشور، سازمان حمل و نقل و پايانه:    مأخذ

تحليل بازار گردشگري داخلي شهر اصفهان 
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 درجـه آزادي  4شود، مقدار خي دو مشاهده شده با  طوركه در جدول فوق مشاهده مي     همان
دهـد كـه     بزرگتر است؛ بنابراين آزمون نـشان مـي        α = 000/0از مقدار بحراني جدول در سطح     

ضـريب  . ها همخواني متوسطي وجود دارد    بين تعداد مسافران ورودي به اصفهان و فاصله استان        
 درصد مسافران ورودي از     11دهد در مجموع    باشد كه نشان مي    مي 55/0وافق به دست آمده       ت

 درصـد آنهـا    60 كيلـومتر اسـت و      400ي آنهـا تـا اصـفهان كمتـر از         مناطقي هستند كه فاصله   
 درصـد از    29 كيلـومتر اسـت و       600 تـا    400شـان تـا اصـفهان بـين         افرادي هستند كه فاصله   

توان چنين  كيلومتر است و بنابراين مي    600له آنها تا اصفهان بيشتر از       اند كه فاص  مناطقي آمده 
به عبارت ديگر بين فاصـله      . ي معكوس است  استنباط نمود كه اين رابطه و همخواني يك رابطه        

]6[.مناطق و تعداد ورودي به اصفهان يك همخواني و همبستگي نسبتاً منفي وجود دارد

فرت به اصفهان اهداف گردشگران داخلي از مسا-
، هدف  نمونه مورد مطالعه از       7ي اهداف گردشگران در جدول شماره     باتوجه به ميانگين رتبه   

هـاي طبيعـي، ديـدار دوسـتان و         آثار تاريخي و فرهنگـي، جاذبـه      :مسافرت به اصفهان به ترتيب    
دو همچنين مقـدار خـي      . آشنايان، ساير اهداف، خريد و در نهايت تحقيق و پژوهش بوده است           

 بزرگتـر   α=000/0 درجه آزادي و در سطح تشخيص        5مشاهده شده از مقدار بحراني جدول با        
هاي  متفاوتي دارنـد،   اصفهان اولويتاست؛ پس اين فرضيه كه گردشگران داخلي از مسافرت به   

داري به عبارت بهتر، بين اهداف گردشگران از مسافرت به اصفهان تفاوت معنـي        .  شودتأييد مي 
.داردوجود 

هاي اهداف گردشگران داخلي از مسافرت به اصفهانمقايسه رتبه: 7جدول 
ها                  شاخص

nRΣRdfX2obاهداف

40033/1532آثار تاريخي و فرهنگي

40034/2936هاي طبيعيجاذبه

40008/31232ديدار دوستان و آشنايان

40066/41864خريد

40077/52308تحقيق و پژوهش

40081/31524ساير

597/1470

 مطالعات ميداني پژوهشگران    : مأخذ
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هاي پرجاذبه براي گردشگرانمكان
 درصـد از  5/70 درصد گردشگران داخلي از سي و سـه پـل،            8/71دهد كه   ها نشان مي  داده

 درصد از عالي    3/43 درصد از چهلستون و      3/44 درصد از پل خواجو،      5/57ميدان نقش جهان،    
 درصـد از بـاغ پرنـدگان،    5/32هـاي ديگـر،     درصد از مكان   34 درصد از منارجنبان،     5/40قاپو،  

درصد از كليساي وانك،    8/18اهللا،   درصد مسجد شيخ لطف    21،  )ره( درصد از  مسجد امام     5/25
 درصـد مـسجد   5/10 درصـد،  13د از بـازار، هـشت بهـشت     درص 3/16ها،  درصد از  باغ گل    17

اند درصد از  مدرسه چهارباغ بازديد نموده5/1 درصد آتشگاه و 8/8جامع، 

ميزان رضايتمندي گردشگران از وضعيت موجود گردشگري
 درصد وضعيت گردشگري كنوني را      50دهد كه در مجموع گردشگران داخلي       ها نشان مي   داده

5/2، ميانـه  66/2ميـانگين  . انـد  درصـد خـوب و عـالي ارزيـابي نمـوده     50ضعيف و  متوسط و 
باشد بنابر اين ميانگين نمرات كه معتبرترين شاخص متمايل به مركز است در حد متوسـط                مي
.اندبه عبارت بهتر گردشگران داخلي وضعيت موجود را كمتر از خوب ارزيابي نموده. باشدمي

 مشاهده شده از مقدار بحرانـي جـدول در          tشود، مقدار ه مي طوركه در جدول زير مشاهد    همان
 بزرگتر  است؛ پس  اين فرضيه كه به نظر گردشگران داخلي وضعيت موجـود                α= 000/0سطح

گردشـگران داخلـي وضـعيت كنـوني        : تـوان گفـت   شهر اصفهان خـوب اسـت، رد شـده و مـي           
.اندگردشگري  در شهر اصفهان را كمتر از خوب ارزيابي نموده

آزمون ميزان رضايتمندي گردشگران  داخلي از وضعيت موجود:  8جدول 
ها    شاخص

nxSS2ModftobPمتغير

ارزيابي ازوضعيت 
كنوني گردشگري

40066/24/016/0339907/16-000/0

مطالعات ميداني  پژوهشگران    : أخذ  م

 محاسبه شده در سـؤاالت همكـاري        tشود،  مقادير    اهده مي طوركه در جدول زير  مش     همان
 از مقـدار  1/3 و كيفيت غذا و نوشـيدني بـا ميـانگين          1/3پليس و مامورين انتظامي با ميانگين       

تـوان اسـتنباط    درجه آزادي بزرگتر است؛ بنابر اين در اين دو مـورد مـي   399بحراني جدول با    
 محاسـبه  tانـد؛ ولـي مقـدار        از خوب ارزيابي نموده    نمود كه گردشگران داخلي وضعيت را باالتر      

t مقـدار  93/2ي  برخـورد اهـالي اصـفهان بـا گردشـگران،  بـا ميـانگين               شده در پرسش نحوه   
تـوان ايـن فرضـيه را پـذيرفت كـه      محاسبه شده از مقدار بحراني جدول كـوچكتر اسـت و مـي     

انـد؛  ولـي     خوب ارزيابي نموده  ي برخورد مردم اصفهان با گردشگران را        گردشگران داخلي نحوه  

تحليل بازار گردشگري داخلي شهر اصفهان 
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 درجه آزادي بـا     399 سؤال باقيمانده از مقدار بحراني جدول با         18 محاسبه شده براي     tمقادير  
ي ايـن مـوارد     عالمت منفي از مقدار بحراني جـدول كـوچكتر بـوده اسـت؛  بنـابراين در همـه                  

يـن رابطـه وضـعيت    در ا. انـد گردشگران داخلي وضعيت موجود را كمتر از خوب ارزيابي نمـوده    
2 و وضـعيت مراكـز پـذيرايي در خـارج از شـهر بـا ميـانگين                 2ترافيك در شـهر بـا ميـانگين         

بـه عبـارتي گردشـگران بـدترين ارزيـابي را در ايـن مـورد اظهـار                  . ترين شـاخص را دارد    پايين
 و ظرفيـت و ميـزان دسترسـي بـه           25/2رساني با ميـانگين     پس از آن كيفيت اطالع    .  اندنموده

 در مراتـب بعـدي      52/2 و وضعيت وسايط نقليه عمومي با ميـانگين          47/2كينگ با ميانگين    پار
ها با ايـن كـه كمتـر از خـوب      ي  شاخص  بقيه.  اندگيرند كه كمتر از خوب ارزيابي شده      قرار مي 

. سؤال باال شرايط بهتري را دارند5اند؛  ولي از ارزيابي شده

ضعيت گردشگري  موجود از نظر گردشگران داخليهاي مربوط به سؤاالت وآزمون: 9جدول
هاشاخص

nΧsModftobPسؤاالت

00/0-40079/285/033994/21هاوضعيت ترافيك در جاده
00/0-40009/282/0339981/21وضعيت ترافيك در شهر

00/0-40009/275/0339978/5ازشهرخارجييمراكزپذيراوضعيت
08/0-40093/278/033997/1وضعيت مراكز پذيرايي داخل شهر

00/0-40085/272/033999/3كيفيت مراكز اقامتي
4001/38/0339985/205/0كيفيت غذا و نوشيدني

4001/373/0339997/203/0همكاري پليس و ماموران انتظامي
00/0-40079/284/0339992/4ميزان امنيت گردشگران
00/0-40062/264/033996/11ميزان بهداشت عمومي

00/0-40024/29/033995/16وضعيت خدمات رفع نقص اتومبيل
00/0-40047/277/033995/13به پاركينگدسترسيوميزانظرفيت

00/0-40052/269/033994/13ميوضعيت وسايط نقليه عمو
01/0-40084/292/033994/3ميزان سهولت تهيه بليط مسافرت

00/0-4007/293/033993/6ديدنيمراكزراهنماييتابلوهايوضعيت
00/0-40025/286/033993/17دهيرساني و آگاهيكيفيت اطالع

15/0-40093/284/033994/1اناصفهان با گردشگرنحوه برخورداهالي
00/0-40072/291/033999/5ها درمقايسه با شهر مبدأوضعيت قيمت

00/0-40063/272/0339910وضعيت مراكز ديدنيميزان رسيدگي به
00/0-40067/264/0339997/9رساني بخش دولتيسرعت خدمات
00/0-40067/264/0339997/9رساني بخش خصوصيسرعت خدمات
00/0-40081/289/0339921/4هاي تفريحي و سرگرميكيفيت برنامه

مطالعات ميداني پژوهشگران:    مأخذ
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ميزان رضايت گردشگران داخلي از وضعيت گردشگري اصفهان به تفكيك منطقه 
، جـداول توزيـع   براي توصيف و تجزيه و تحليل گردشگري با توجه به مبدأ سفر گردشگران            

ي آماري نيز از    ها به جامعه  براي تعميم داده  . فراواني براي گردشگران داخلي تهيه گرديده است      
.اي استفاده شده است تك نمونهtآزمون

با درجـات آزادي متفـاوت    مشاهده شدهtدهد، مقاديرطوركه جداول فوق  نشان ميهمان
بـه عبـارت بهتـر      . دار بـوده اسـت     معني α= 007/0از مقادير بحراني جدول در سطح تشخيص        

.دار بوده استي مناطق گردشگري منفي و معني  براي همهtهاي آماريآزمون

آزمون ميزان  رضايتمندي گردشگران داخلي به تفكيك مناطق: 10جدول 
هاشاخص

nΧSModftobp  مناطق

000/0-19269/225/031914/16البرز

000/0-4177/228/034029/5سبالن

007/0-268/234/032596/2زاگرس

001/0-2475/23/032304/4پايتخت باستاني

000/0-507/229/034906/7قلب ايران

000/0-2272/22/03216/6كاروان رو جنوبي

000/0-4566/224/034416/9زيارتيبزرگمنطقه
مطالعات ميداني  پژوهشگران    :           مأخذ

ي گردشگران منـاطق مختلـف      اين شاخص بدين معني است كه ميانگين رضايتمندي همه        
دهد كه گردشگران مناطق مختلف هـيچ       ها نشان مي  اين داده . كمتر از خوب ارزيابي شده است     

دهد كـه   ها نشان مي   همچنين داده  اند؛كدام وضعيت موجود گردشگري را خوب ارزيابي ننموده       
هـا مربـوط    كمترين ارزيابي متعلق به گردشگران مناطق بزرگ زيارتي و البرز و باالترين ارزيابي            

هر چند كه هـيچ كـدام از منـاطق وضـعيت            . به گردشگران مناطق زاگرس و سبالن بوده است       
. دارنداند و همگي بين حد متوسط و خوب قرارموجود را خوب ارزيابي ننموده

عوامل مؤثر در ترغيب گردشگران داخلي براي سفر به اصفهان
 در مجمـوع    11كننـده گردشـگران در جـدول        هاي موارد ترغيـب    با توجه به ميانگين رتبه    

ي سفرهاي  قبلي، سـاير مـوارد،        تشويق دوستان و اقوام، تجربه    : ي مورد مطالعه به ترتيب    نمونه
اي را در  سـازماني، اينترنـت و تبليغـات مـاهواره    - رفـاهي تبليغات راديـو تلويزيـون، تـسهيالت      

.اندمسافرت به اصفهان مؤثر دانسته

تحليل بازار گردشگري داخلي شهر اصفهان 
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كننده گردشگران داخلي به اصفهانهاي موارد ترغيبي رتبهمقايسه:  11جدول 
هاشاخص

كنندهموارد ترغيب
nR∑RdfX2obP

40073/1692تشويق دوستان و اقوام

40093/1772تجربه سفرهاي قبلي

40099/31596تبليغات راديويي تلويزيوني

40087/41948رساني مراكز مسؤولاطالع

40055/52220تسهيالت رفاهي سازماني

40079/73116ايتبليغات ماهواره

40087/62748تبليغات اينترنت

40027/31308ساير

72248000/0

مطالعات ميداني پژوهشگران  : مأخذ

 درجـه آزادي  7شود،  مقدار خي دو حاصل از آزمون فريدمن بـا  در جدول فوق مشاهده مي   
رد و  ي صـفر    پس  فرضـيه   .  از مقدار بحراني جدول بزرگتر است      α= 000/0در سطح تشخيص    

به عبارت بهتر به نظر گردشـگران داخلـي بـين مـوارد فـوق در      . گرددي مقابل تأييد مي   فرضيه
.داري وجود داردترغيب آنها به مسافرت به اصفهان تفاوت معني

 تبليغات مؤثر در ترغيب گردشگران داخلي براي سفر به اصفهان-
تـوان چنـين اسـتنباط     مي12دول هاي انواع تبليغات در ج با در نظر گرفتن ميانگين رتبه 

هـاي  هاي تلويزيوني، برپايي نمايـشگاه    تهيه فيلم و برنامه   : نمود كه گردشگران داخلي به ترتيب     
رسـاني  داخلي و خارجي، تهيه لوح فشرده و بروشور و عكس، انتشار كتـاب و مجـالت و اطـالع                  

بليغات مـؤثر بـر مـسافرت بـه       هاي علمي  را به عنوان ت      اينترنتي و برپايي سمينارها و كنفرانس     
.انداصفهان بيان نموده

شود مقدار خي دو مشاهده شده از مقـدار بحرانـي           كه در جدول زير  مشاهده مي      گونههمان
ي صفر رد و اين فرضيه تأييد        بزرگتر است؛ بنابراين فرضيه    α=000/0جدول در سطح تشخيص   

به عبارت بهتر به   . لي مؤثر نبوده است   گردد كه نوع تبليغات به يك ميزان بر گردشگران داخ         مي
داري وجـود  نظر گردشگران داخلي بين انواع تبليغات مؤثر بر مسافرت به اصفهان تفاوت معنـي         

.دارد
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هاي انواع تبليغات مؤثر از نظر گردشگران داخليمقايسه رتبه: 12جدول
ها              شاخص

nRΣRdfX2obP  نوع تبليغات

برپايي سمينارها و 
40047/52188هاكنفرانس

برپايي نمايشگاه هاي 
40055/21020داخلي و خارجي

هاي تهيه فيلم و برنامه
4006/1540تلويزيوني

تهيه لوح فشرده و 
4001/31240بروشور و عكس

40096/31584انتشار كتاب و مجالت

40092/41968اطالع رساني اينترنتي

40041/62564ساير موارد

68/1499000/0

مطالعات ميداني  پژوهشگران   : مأخذ

مشكالت گردشگري اصفهان از نظر گردشگران داخلي
 درصـد  3/26هـا،   درصد گردشـگران داخلـي گرانـي قيمـت    3/31دهد كه  ها نشان مي   داده
 درصد  3/16 درصد كمبود آموزش راهنمايان گردشگري،       8/17كينگ،   درصد پار  5/24ترافيك،  

 درصد عدم رسـيدگي     3/15 درصد عدم بهداشت،     8/15كمبود مراكز اقامتي و وضعيت بد آنها،        
 درصـد   3/8 درصد كمبـود  تفـريح،        10 درصد برخورد بد با گردشگران،       3/10به مراكز ديدني،    

 درصد محـل بـد سـتاد نـوروزي و           2ود امنيت،    درصد كمب  8/4وضعيت بد تابلوهاي راهنمايي،     
. انـد  درصد وضعيت بد سرمايش و گرمايش را به عنوان مشكالت گردشگري مطـرح نمـوده           5/1

ها، بيشتر مشكالت گردشگران مربـوط بـه        رسد كه پس از گران بودن قيمت      بنابراين به نظر مي   
ش راهنمايــان باشــد و ســپس كمبـود آمــوز مـي ) ترافيــك و پاركينــگ(وضـعيت رفــت و آمـد   

گردشگري، كمبود مراكز اقامتي و عدم رسيدگي به مراكز ديدني و رعايت بهداشت از نظر آنـان         
.باشددچار مشكل مي

پيشنهادهاي گردشگران داخلي براي بهبود وضعيت گردشگري اصفهان
و ها   درصد گردشگران به كنترل قيمت     3/10دهد كه   ها نشان مي  مطالعات انجام شده و داده    

راهنمـا   درصد ايجاد اتاقك   8/6 درصدبه بهبود وضعيت وسايط نقليه عمومي،        5/9ها،  تعديل آن 
 درصـد  5/4 درصد ارائـه آمـوزش بـه راهنمايـان گردشـگري،          8/5ها و مراكز ديدني،     در ورودي 

هاي چند طبقه و فصلي و       درصد ايجاد پاركينگ   4ها،   درصد افزايش هتل   3/4تخصيص بودجه،   
ها  بـا تعيـين محـل مراكـز اقـامتي و ديـدني مهـم روي آنهـا،          بزرگ در ورودي   نصب تابلوهاي 

تحليل بازار گردشگري داخلي شهر اصفهان 
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 درصد  �1ِي يارانه به كاركنان دولت و        درصد ارائه  5/1روزي،  هاي شبانه درصد ايجاد فروشگاه  8/1
. انداندازي  قطار پر سرعت  را به عنوان پيشنهاد مطرح نموده      هاي پروازي و راه   نيز  بهبود برنامه   

ها، بهبود وضعيت وسايط    ن بيشتر پيشنهاد گردشگران به ترتيب مربوط به كنترل قيمت         بنابر اي 
.هاي راهنما و آموزش به راهنمايان گردشگري استنقليه عمومي و ايجاد اتاقك

گيرينتيجه
گردشگري داخلي هرروز بيشتر مورد توجه قـرار مـي گيـرد و رونـق ايـن صـنعت نيازمنـد                     

كنـد و  گردشگري داخلي از خـروج ارز جلـوگيري مـي         . يق بازار است  ريزي و شناسايي دق   برنامه
درآمـدهاي حاصـل از     . رسـاند ها، به رفع مشكل بيكاري يـاري مـي        افزون بر توازن تراز پرداخت    

المللي برآورد گرديده است و نظر به نقـش آن          گردشگري داخلي حدود ده برابر گردشگري بين      
اصـفهان نيـز داراي   . دهنـد دشگري اهميـت فـراوان مـي    در اقتصاد ملي، كشورها به اين بعد گر       

بـراي شناسـايي بازارهـاي داخلـي        . ي گردشـگري داخلـي اسـت      ظرفيت مناسبي براي توسـعه    
اصفهان، نويسندگان ضمن بررسي آمارهاي موجود، به دليل فقدان آمار دقيق و كافي با تكميل               

.اند آن استوار ساخته  پرسشنامه از گردشگران داخلي، اساس تحقيقات خود را بر400
هاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي گردشـگران       هاي تحقيق ضمن روشن كردن ويژگي     داده

باشد و كمترين   داخلي نشان داد كه مهمترين بازار گردشگري داخلي اصفهان، استان تهران مي           
بنـدي  منطقـه اين بازار بر اسـاس  . اندهاي ايالم و گلستان وارد شده   ميزان گردشگر نيز از استان    

باشد و كمترين تعداد هـم  ي البرز ميسازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز مربوط به منطقه    
.اندي كاروان رو جنوبي به اصفهان آمدهاز منطقه

هاي توسعه و ميزان    ي معني داري بين شاخص    رابطه: هاي آماري همچنين نشان داد    تحليل
هـاي توسـعه يافتـه و    صـفهان وجـود دارد و اسـتان    ها با گردشگران ورودي بـه ا      جمعيت استان 

پرجمعيت، گردشگر فرست هستند؛ اما اين رابطه با ميزان مسافت مطابقت ندارد و تنها نزديك               
. كيلومتر با اصفهان فاصله دارند400اند كه كمتر از ده درصد گردشگران از مناطقي آمده

ت ندارنـد و آن را كمتـر از         گردشگري اصـفهان رضـاي    گردشگران داخلي چندان از وضعيت    
تشويق دوستان و اقوام هم مهمترين عامل ترغيب آنـان بـراي سـفر بـه                . اندخوب ارزيابي كرده  

هـاي تلويزيـوني مـؤثرترين تبليـغ بـراي        ي فيلم و برنامه   اصفهان بوده است و معتقدند كه تهيه      
  و سـپس     هـا مهمترين مشكالت گردشـگران داخلـي گرانـي قيمـت         .باشدجلب گردشگران مي  

آنان در پاسخ بـه  . وضعيت ترافيك و پاركينگ و كمبود آموزش راهنمايان گردشگري بوده است       
كنترل : براي بهبود وضعيت گردشگري اصفهان چه پيشنهادي داريد؟ به ترتيب         : اين پرسش كه  

.اندهاي راهنما را پيشنهاد دادهها، بهبود وسايط نقليه عمومي و ايجاد اتاقكقيمت
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ادهاپيشنه
ترغيب افراد به ايرانگردي بـا  : گردشگري داخلي را بايد به مثابه يك راهبرد ملي رونق بخشيد       -

جوايز مسافرتي، خانـه هـاي سـازماني، مرخـصي تـشويقي،        (تبليغات مناسب، اعطاي تسهيالت     
هـا،  به كاركنان دولت، پرداخت وام سفر با شرايط آسان از سوي بانـك ...) خدمات حمل و نقل و    

اندازي تورهاي فراگير به ويژه براي بازنشستگان، قرار دادن درسي با موضـوع گردشـگري در                راه
هـاي مـرتبط و     ي گردشگري توسط سازمان   هاي پرورشي مدارس، ايجاد صندوق توسعه     فعاليت

مواردي از اين دست، به رونق گردشگري داخلي ايران خواهد انجاميـد كـه اصـفهان نيـز از آن                    
هـاي خـود را بـر روي        اند؛ ليكن مسؤولين گردشگري اصـفهان بايـد برنامـه         نصيب نخواهد م  بي

ي البـرز را    بازارهاي هدف گردشگري اصفهان متمركز سازند و استان تهـران و در كـل منطقـه               
هايي كـه   رساني در شاهراه  اي و خدمت  متمركز كردن تسهيالت جاده   . بيشتر مد نظر قرار دهند    

. يك راهكار اساسي استشود،به بازارهاي هدف منتهي مي
ضمن در پيش گرفتن راهكارهاي نظارتي و       . ها مهمترين مشكل گردشگران است    گراني قيمت -

:گرددكنترلي در مقياس ملي، پيشنهاد مي
روزي و  انـدازي شـود كـه شـبانه       در سطح شـهر راه    » گردشگر«اي با نام    هاي زنجيره  فروشگاه -

غـذاهاي آمـاده و كنـسرو شـده، مـواد      : هـايي ماننـد  خـوان باشـد و كاال  مجهز به دستگاه كارت   
هاي مسافران را با نرخ ثابت       هاي راهنما و ساير نيازمندي    بهداشتي، صنايع دستي كوچك، نقشه    

.عرضه كند
ي رايگان است كه اغلب در اماكن عمـومي توزيـع           ي ضميمه ها داراي صفحه   برخي از روزنامه   -

تـرين كاالهـا و     هايي از اين ضميمه بـه درج قيمـت اصـلي          نامهويژه: گرددپيشنهاد مي . شودمي
. هاي معمول در شهر آشنا شـوند خدمات اختصاص يابد تا افزون بر اهالي، گردشگران نيز با نرخ         

.ها بهتر است در فصل اوج گردشگري در شمارگان و نوبت بيشتر به چاپ برسدنامهاين ويژه
قعـي اسـت و راهـي جـز سـاخت و سـاز                 مشكل پاركينگ بـراي گردشـگران يـك دردسـر وا           -

ها از پنـدار    سرانجام روزي بايد اين ضرورت    . هاي چندطبقه يا پارك سوار  وجود ندارد       پاركينگ
.و گفتار به كردار درآيد

تمام يا بايگاني شـده،     هاي كارشناسي نيمه  مديريت كارآمد سرعت و حجم ترافيك، اجراي طرح       
.اندركاران، بايد مورد توجه قرار گيرندي توسط دستكنترل مقررات رانندگي و آموزش عموم

باشـد،  كه ديدار از آثار تاريخي و فرهنگي اولين هدف مسافران ورودي به اصفهان مي              در حالي  -
اطالعات كـافي در محـل      توجهي راهنمايان بنا هاي تاريخي و نبودِ        رنجش آنان از ناآگاهي و بي     

ت راهنماهاي گردشگري و آموزش مستمر افراد با سابقه،         تربي: اين اماكن كامالً قابل درك است     
هـاي  ها، چاپ بروشـورها و كتابچـه      هاي مناسب در ورودي   تدارك فضاهاي توجيهي و نمايشگاه    

بندي گردشـگران در امـاكن پرازدحـام و همراهـي       راهنما و عرضه در ورودي آثار تاريخي، گروه       
هـاي مـستند تلويزيـوني و پخـش در      امـه راهنما در فواصل زماني مـشخص و تهيـه فـيلم و برن        

هـا و مراكـز اقـامتي، بخـشي از          ي هتـل  هاي استاني، سراسـري و مـدار بـسته        هاي شبكه برنامه
.توان انجام داداقداماتي است كه مي

ان تحليل بازار گردشگري داخلي شهر اصفه
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نوشتپي
هاي جغرافيـايي و هـدف       پرسشنامه با هدف شناخت گردشگران از نظر تركيب جمعيتي، ويژگي          400 تعداد   -1

هاي شهريور و فروردين كه به ترتيـب بـاالترين حجـم ورودي را از               به ويژه در ماه    1384در طول سال    مسافرت  
. اند، تكميل گرديده استكل ورودي گردشگران داخلي به خود اختصاص داده

.)116: 1380نيا،حافظ( حجم نمونه بر اساس فرمول                   محاسبه گرديد -2
پذير نگرديد؛ زيرا به غير از يك مـورد گـزارش اوضـاع اقتـصادي     تالش پژوهشگران امكان  رغم   اين مهم علي   -3

 به بعـد    1350هاي استان اصفهان از سال     كه داراي بخش توريسم است، آمار نامه       1346استان اصفهان در سال     
ن از بناهاي تاريخي قابل دسترس بود كه در اين آمار نامه نيز تعداد گردشگران تنها به صورت آمار ديدار كنندگا      

 آماري از گردشگران وجـود  1363اصفهان،  به صورت تعداد نفر داخلي و خارجي،  ذكر گرديده و سپس تا سال     
 آمار بازديدكنندگان به تفكيك تعداد نفر داخلي و خارجي بيـان شـده         1370 تا سال    1363دوباره از سال  . ندارد
هاي استان اصفهان به تفكيك تعداد نفـر داخلـي و          به هتل   و پس از آن آمار تعداد كل گردشگران ورودي        است  

در مجموع ارائه اطالعات دقيق از بازارهاي داخلي از نظر حجم، مبدأ،    .  قابل دستيابي است   1370خارجي از سال  
استفاده از كمپينـگ و چـادر شخـصي، فقـدان     اقامت در منزل اقوام، . كار بسيار دشواري است... انگيزه، هزينه و  

تم كارآمد آمارگيري و تعدد منابع آماري و اطالعاتي دستيابي به اطالعات گردشگري داخلي را تا حـدودي      سيس
تعيين بازار گردشگري اصفهان  تنها با فرض تبعيت شهر اصفهان از بازار گردشـگري كـشور    .سازدغيرممكن مي 

بـه منظـور دسترسـي بـه بـازار          باشـد؛    در دسـترس مـي     1378قابل بررسي است كه اين آمار نيز تنها تا سـال            
:گردشگري ايران تا آخرين شماره موجود منابع زير نيز عالوه بر منابع فارسي مطالعه گرديده است

World Tourism Organisation,2004,Tourism Highlights -
World Tourism Organisation,2002,Tourism Market Trends, Asia and The Pacific -
-World Tourism Organisation,2000,Tourism 2020 Vision ,Vol . 6, South Asia

:است در ضمن كليه منابع زير به منظور شناسايي بازار داخلي مورد بررسي قرار گرفته-4
، گزارش ستاد نوروزي، بايگاني خدمات شهري1374شهرداري اصفهان، ) ه
اني خدمات شهري، گزارش ستاد نوروزي، بايگ1375شهرداري اصفهان، )  و
، گزارش ستاد نوروزي، بايگاني خدمات شهري1376شهرداري اصفهان، ) ز
، گزارش ستاد نوروزي، بايگاني خدمات شهري1377شهرداري اصفهان،) ح
، گزارش ستاد نوروزي، بايگاني خدمات شهري1378شهرداري اصفهان، ) ط
وزي، گزارش ستاد اسكان مسافران نور1379شهرداري اصفهان، ) ي
، گزارش ستاد رفاه مسافران نوروزي1380شهرداري اصفهان،) ك
، گزارش ستاد اجرايي مسافران نوروزي1381شهرداري اصفهان، ) ل
،  گزارش ستاد رفاه مسافران نوروزي1382شهرداري اصفهان، ) م
،  گزارش ستاد رفاه مسافران نوروزي1383شهرداري اصفهان،) ن

.استها نيز مبدأ گردشگران داخلي ذكر نگرديدههتل ها و آژانسهاي گزارش ماهيانه در فرم
. باشدقرار گرفتن استان سيستان و بلوچستان در منطقه زيارتي از نظر پژوهشگران قابل توجيه نمي

اي شود كه متغير هاي مورد نظر با مقياس فاصله         گشتاوري پيرسون زماني استفاده مي       از ضريب همبستگي    -5
ضريب اسپيرمن در . اي و باالتر باشند هر دو از نوع فاصلهB و Aيعني متغير. گيري  شده باشددازهيا نسبتي ان

 هـر دو  B و Aمتغير(اي اندازه گرفته شده باشند گيرد كه متغيرها با مقياس رتبهجايي مورد استفاده قرار مي
اي و متغير ديگر دو ارزشي واقعي اسـت،         هاي زماني كه يك متغير فاصل     اي نقطه از همبستگي دو رشته   )  ايرتبه

2
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155 ...هاي كيفيت زندگي در    سنجش وضعيت شاخص

اي اسـت و متغيـر ديگـر بـه عمـد يـا              اي زماني كه يك متغير فاصـله      گردد و از همبستگي دو رشته     استفاده مي 
شود كه  هايي استفاده مي  ضريب في در موقعيت   . گرددبطورساختگي به دو ارزشي تبديل شده است، استفاده مي        

شود كـه دو  زماني استفاده مي» تترا كوريك«اي يا   ستند و همبستگي چهارخانه   هر دو متغير دو ارزشي واقعي ه      
: 1382سـيف،  (آوريـم   متغير هيچكدام دو ارزشي واقعي نيستند؛ اما آنها را اجباراً به صـورت دو ارزشـي درمـي            

 Contingency(اي باشـند از ضـريب توافـق     زماني كه هر دو متغير از نوع اسـمي چنـد مقولـه   )385،  386
Coefficient (گردد استفاده مي)  ،283: 1380فرگوسن و تاكانه(.

 : 1378آبـادي،   زنگـي (: يافتگي شهر هاي ايـران بنگريـد بـه           براي آشنايي بيشتر با مفاهيم و ميزان  توسعه         -6
 : 1382ريزي استان اصـفهان،     سازمان مديريت و برنامه   (:  و براي آگاهي از آمار جمعيتي بنگريد به          )268-260
 و 133 : 1380سازمان حمل و نقـل و پايانـه هـاي كـشور،     (: و براي تعيين فواصل ميان شهرها بنگريد به  ) 19

134( .
منابع و مĤخذ

گـزارش اوضـاع اقتـصادي اسـتان      ): 1346. (اداره كل امور اقتصادي و دارايي اسـتان اصـفهان         -1
عليرضا بصيري.  اصفهان. بخش توريسم در اصفهان. اصفهان

هـا،  اسـتراتژي . سـاختارها . مفـاهيم، الگـو هـا       : ريزي بازاريابي برنامه): 1382(اكبر  م، علي اسال-2
.شركت چاپ و نشر بازرگاني. تهران. تجربيات و مستندات

انتـشارات  . تهـران . اي بر روش تحقيـق در علـوم انـساني   مقدمه):  1380(نيا، محمدرضا حافظ-3
.سمت

ترجمـه سـيدمحمد    . راهبردهـا و آثـار    . مبـاني : گرديمديريت جهـان  ): 1378( ويل، راجر   داس-4
.م1997هاي فرهنگي تاريخ انتشار به زبان اصليدفتر پژوهش.تهران.اعرابي و داوود ايزدي

يـابي  بررسي روند توسعه توريسم در شهر اصفهان با تأكيد بر    مكان   ): 1380(دهقاني، محمد   -5
دانـشگاه آزاد واحـد     . هنمايي ايـران غـازي    به را ). چاپ نشده (رساله كارشناسي ارشد    . اقامتگاه

.آبادنجف
.انتشارات پيام نور. تهران. چاپ پنجم. جغرافيا و صنعت توريسم): 1382(اصغر رضواني، علي- 6
ي شـهري   هاي توسـعه  تحليل و سازماندهي ساختار فضايي شاخص     ): 1378(آبادي، علي   زنگي-7

به راهنمايي هوشنگ طالبي    . چاپ نشده رساله دكتري   .  در شهرهاي باالي صد هزار نفر ايران      
.گرو جغرافيا. دانشگاه اصفهان. و محمود هدايت

: طـرح جـامع گردشـگري اصـفهان       ): 1383(سازمان ايرانگري و جهـانگردي اسـتان اصـفهان          -8
. ريـز برنامه. مهندسان مشاور .   اصفهان .الملليبررسي و ارزيابي پتانسيل بازارهاي داخلي و بين       

.هر و خانهشهرساز و معمار ش
: 1000000  مقياس    .هاي ايران اطلس جاده ).  1380(هاي كشور   سازمان حمل و نقل و پايانه     -9

.سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي. تهران.  ويرايش دوم1
 اجتمـاعي اسـتان     -گزارش اقتـصادي  ). 1382(ريزي استان اصفهان      سازمان مديريت و برنامه   -10

.مؤلف. 1381اصفهان در سال 
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- بازسازي و برآورد جمعيت شهرسـتان ).1382(ريزي استان اصفهان   سازمان مديريت و برنامه   -11
.مركز آمار ايران.  تهران.1380هاي كشور بر اساس محدوده سال 

گـزارش آمـار    ): 1383(سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري اسـتان اصـفهان             -12
ريزياداره آمار و برنامه. 1383استان اصفهان در سال ورود جهانگردان و ايرانگردان به 

.  تهـران . ويـرايش سـوم     . گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي     اندازه ): 1382(اكبرسيف، علي -13
.نشر دوران

سـازمان خـدمات شـهري      . گزارش ستاد رفـاه مـسافران نـوروزي       ). 1384(شهرداري اصفهان   -14
.شهرداري اصفهان

-تعريف بازار پويا از ديـدگاه بازاريـابي   بـين           ): 1383(زاده، محمد   علي و شيخ  زاده، رجب شيخ-15
.شماره سي و دو.  ماهنامه بازاريابي.المللي

ترجمه تحليل آماري در روان شناسي و علوم تربيتي         ). 1380(فرگوسن، جرج و تاكانه، يوشيو      - 16
.نشر ارسباران. تهران. دالور و سيامك نقشبنديعلي

اصـول و مبـاني     ): 1380(ن و گيلبرت، ديويـد و ون هيـل، اسـتفان              كوپر، كريس و فلچر، جا    -17
.انتشارات فرآماد. تهران. ترجمه اكبر غمخوار. جهانگردي

دفتـر  . تهـران . ترجمه محمـد ابـراهيم گوهريـان      . بازاريابي گردشگري ): 1380(لومسدن، لس   -18
). م1997تاريخ انتشار به زبان اصلي. ( هاي فرهنگيپژوهش

.شماره هيجدهم.  سپهر. بررسي صنعت توريسم در اصفهان): 1375 (وارثي، حميدرضا-19
ترجمه ابراهيم گوهريـان و محمـد       . الملليگردشگري بين ): 1384(وال، فرانسوا بيچرل، يونل       -20

.اميركبير. تهران. مهدي كتابچي
هامصاحبه-21
مـسؤل واحـد نظرسـنجي سـتاد نـوروزي در دفتـر مطالعـات راهبـردي                  . جمشيدنيا، عليرضـا  -22

. 1383 اسفند 18اصفهان، . هرداري اصفهانش
ها در سـازمان ميـراث فرهنگـي و گردشـگري اسـتان             مسؤول امور هتل  . ميركاظمي، ماشاءاهللا -23

).1384 مهر 12اصفهان (اصفهان 
ريزي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اسـتان          وثوقي، ارمغان؛ مسؤول واحد آمار و برنامه      -24

).1385 تا 1382ر اصفهان، مراجعات مكر(اصفهان 
24-Mcintosh, Robert. W, Goeldner, Charles Rand Ritchie,.R. Brent. (1995). Tourism, 
Principles,practices,philosophies, United states of  merica: John Wiley  & sons, Inc. 
25-Stynes, Daniel Jand O, Halloran, Cynthia. (2004) Tourism Planning, Michigan state 
University Extensions Bulletin. 
26-World Tourism Organization, (2002), Tourism Market Trends, Asia and The 
Pacific, Madrid, Spain : Author 
27-World Tourism Organization,(2000), Tourism 2020 Vision, Vol. 6, South Asia, 
Madrid, Spain: Dibe,s.i.
28-World Tourism Organization,(2004), Tourism Highlights, adrid, Spain: Author
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