دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال هفتم ،شماره سیزدهم ،بهار و تابستان ( 9318صص)977-970

ظرفیت برد روانشناختی و مدیریت مناطق ساحلی حاشیه دریاچه سد زاینده رود
کامران شایسته ،9استادیار ،گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه مالیر ،ایران
زهرا شیخی ،دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه مالیر ،ایران
علیرضا ایلدرمی ،دانشیار ،گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه مالیر ،ایران
دریافت19/1/97 :

ارجاع جهت اصالحات17/1/93 :

پذیرش18/2/7 :

چکیده
ظرفیت برد روانی در میان افراد بر اساس فرهنگ ،نوع منطقه گردشگری ،عوامل روانی و اجتماعی ازجمله تعامل میان افراد
متفاوت است؛ به طوری که ازدحام ،مستقیمترین نمود فیزیکی و روانشناختی افزایش تعداد گردشگران و در ارتباط تنگاتنگی با
ظرفیت برد روانی است .تحقیق حاضر به بررسی ظرفیت برد روانی منطقه گردشگری ساحل دریاچه سد زاینده رود پرداخته است.
میزان رضایتمندی استفادهکنندگان بر اساس  61پارامتر از طیف لیکرت در پنج مقیاس کد گذاری و بررسی گردید که بیشترین
میزان رضایتمندی ( 61/4درصد) مربوط به امنیت منطقه و بیشترین نارضایتی ( 44/4درصد) مربوط به وجود میز و صندلی بوده
است .از آنالیز ماتریس اهمیت -کارایی جهت بررسی اهمیت شرایط استفاده شد که اهمیت همه پارامترها به جز ازدحام جمعیت،
پرداخت ورودی و وجود میز و صندلی بیش از  09درصد بوده و تمیزی ساحل کامالً مهم است .جهت بررسی نمایانههای ظرفیت
برد اجتماعی نیز از روش بررسی رویارویی گزارش شده و روش بررسی هنجارها با استفاده از تکنولوژی  ICTاستفاده شد که
رویارویی گزارش شده 7303 ،نفر و آستانههای قابل قبول آن  6739تا  6734نفر محاسبه گردید .برای چگونگی تأثیر حضور
مردم بر کیفیت فعالیت گردشگری سایر افراد ،بیش از نیمی از گردشگران بیان کردند که حضور مردم میزان لذت آنها از فعالیت
گردشگری را افزایش میدهد .برآورد تمایل به پرداخت گردشگران نیز نشان داد که بیش از نیمی از مردم در صورتی که هزینهها
صرف حفاظت منطقه شود تمایل به پرداخت دارند.

کلیدواژهها :ظرفیت برد روانی ،زاینده رود ،رضایتمندی ،تکنولوژی  ،ICTتمایل به پرداخت
 . 6نویسنده مسئول،

Email: k.shayesteh@malayeru.ac.ir
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مقدمه
بومگردی یکی از شاخههای گردشگری است که به صورت تجربه حضور در مناطق طبیعی معنا میشود
(چیو 6و همکاران )4964 ،و نشان دهنده بخش کوچک اما رو به رشدی در صنعت گردشگری جهان است
(بریکر ،)4964 ،4به طوری که هدف اصلی بومگردی ،ترویج حفاظت محیطزیست و پایداری اکولوژیکی و
حفظ جاذبههای طبیعی است (ریمر و والتر .)4967 ،7افزایش رشد بومگردی در مناطق حفاظت شده به
صورت گردشگری طبیعی با اثرات بسیار کم همراه است که میتواند به طور مستقیم و غیر مستقیم به
نگهداری و حفظ گونهها و زیستگاهها کمک کند و دربرگیرنده رفتاری سازگار با محیط ،توسعه پایدار جوامع
محلی و مدیریت همگام با محیط زیست باشد (وردوگ و همکاران .)4961 ،4در نظام برنامهریزی و مدیریت
سرزمین ،برآورد ظرفیت برد به عنوان یک رهیافت کلنگر و ابزار پشتیبان تصمیمگیری در نظر گرفته می
شود (طبیبیان و همکاران ،)6761 ،به طوری که توان رقابتپذیری یک مقصد گردشگری ،وابسته به در نظر
گرفتن ظرفیت برد منطقه مورد نظر است (روما 4و همکاران.)4964 ،
سنجش ظرفیت برد در جهت کمیسازی میزان بهرهبرداری از منابع سرزمین و به عنوان پایهای برای
شناسایی و پایش آستانه تغییرات و تنشها در اکوسیستمهای طبیعی و ارزشیابی نهایی ،کنترل و پایش
آشفتگیها و روند تخریب در اکوسیستمهای پسرفته (طبیبیان و همکاران )6761 ،به عنوان مفیدترین ابزار و
تکنیک دستیابی به توسعه پایدار (توپچی )6707 ،مورد استفاده قرار میگیرد .در واقع ظرفیت برد به منظور
پیشگیری از اشباع سطوحی که هم سیستمهای طبیعی را در معرض خطر قرار دهد و هم کیفیت برخورداری
استفادهکنندگان را بر هم نزند ،مورد توجه قرار گرفته است (سیلوا 1و همکاران .)4993 ،بر این اساس که
طبقهبندی ظرفیت برد ،مبنای روششناسی برآورد ظرفیت برد محسوب میشود ،لذا انواع ظرفیت برد شامل
ظرفیت برد فیزیکی ،روانی (ادراکی) ،اجتماعی ،اقتصادی ،اکولوژیکی و ظرفیت برد محیطزیستی میباشد
(هانتر و گرین .)6004 ،3ظرفیت برد روانشناختی یا ادراکی کمترین درجه لذتی است که از جانب گردشگران،
1. Chiu
2. Bricker
3. Reimer and Walter
4. Verdugo
5. Romao
6. Silva
7. Hunter and Green
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پیش از آنکه شروع به گشتن به دنبال مقاصد جایگزین نمایند ،پذیرفته میشود (قاسمینژاد )6706 ،و این
نگرش در میان افراد متفاوت است.
تجربههای گردشگری در یک زمان مشخص ،تجربه منحصر به فردی است که توسط عوامل روانشناختی
و اجتماعی ازجمله تعامل میان افراد مشخص شده است (کاستنهولز 6و همکاران )4964 ،به طوری که
ازدحام ،مستقیمترین نمود فیزیکی و روانشناختی افزایش تعداد گردشگران میباشد و در ارتباط تنگاتنگی با
ظرفیت برد روانشناختی و کیفیت تجربه سفر گردشگر قرار دارد (قاسمینژاد .)6706 ،بنابراین ،ادراکات
فردی و احساساتی و روانی درباره تجربیات فرد در تعیین کیفیت گردشگری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار
است (رس و ایزاهول )6006 ،4و سنجش سطح رضایت میتواند به عنوان شاخصی از کیفیت خدمات ارائه
شود (فاستر )6000 ،7موضوع رضایت از این لحاظ دارای اهمیت است که رضایت بیشتر به معنای تکرار
بیشتر خواهد بود و منجر به افزایش تمایل گردشگر به معرفی مقصد گردشگری مورد نظر به سایرین خواهد
شد (وردوگ و همکاران.)4961 ،
در بسیاری از مطالعات امروزی ،عوامل روانشناختی مؤثر بر تصمیم گردشگر برای بازدید از یک منطقه
ویژه ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است (باکلی 4و همکاران .)4963 ،یکی از مهمترین مناطق گردشگری،
نواحی ساحلی هستند .ظرفیت برد نواحی ساحلی با گنجایش گردشگری ،نوع استفاده از سواحل و زیر
بناهای گردشگری ،تراکم امکانات ،آلودگی دریا و غیره در ارتباط میباشد .به طوری که اصطالح کلی ظرفیت
برد سواحل مربوط به تعداد و نوع بازدیدکننده میشوند (جیمینز و همکاران .)4993 ،زیرا سواحل منابع
درآمدی بسیار مهمی برای بسیاری از کشورها هستند؛ چرا که موجب رشد توریسم و هدایت گردشگران به
این مناطق میشوند (رمضاننژاد و همکاران .)6704 ،این ارزشها نشان میدهند که حفاظت سواحل و
مدیریت درخور آنها باید به عنوان یک اولویت عملکردی در رأس کار قرار گیرد (زاکاریاس 4و همکاران،
 .)4966به طور کلی سه هدف اصلی محافظت ،گردشگری و پشتیبانی از ارزشهای طبیعی در ارتباط با

1. Kastenholz
2. Ross and Iso-Ahola
3. Foster
4. Buckley
5. Zacarias
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مدیریت سواحل وجود دارد و اگر گردشگری ،عملکرد اصلی برای حفاظت یا ارتقاء در یک ساحل باشد،
هر نوع مدیریت یا گزینه برنامهریزی ممکن است برای دستیابی به همه فاکتورهای کنترل کننده ظرفیت
برد سواحل به کار گرفته شود (جیمینز و همکاران )4993 ،و حفاظت و مدیریت ،راهی برای کم کردن اثرات
منفی ناشی از صنعت گردشگری در چنین مناطقی میباشد (مانینگ 6و همکاران.)6000 ،
در همین راستا تحقیق حاضر به بررسی ظرفیت برد جاذبه گردشگری ساحل دریاچه سد زاینده رود در استان
اصفهان به منظور حفظ کیفیت آن و نیز احساس رضایت گردشگران به لحاظ روانی پرداخته است .وجود
مناطق مسکونی در مجاورت دریاچه سد زاینده رود ،همچنین حضور گونههای مختلف ماهیان در دریاچه
که موقعیت مناسبی برای فعالیت ماهیگیری به صورت حرفهای و تفریحی برای ساکنین منطقه و گردشگران
فراهم آورده است و احداث شهرکهای ویالیی توسط ارگانهای مختلف در اطراف این دریاچه به علت
آب و هوای بسیار مناسب و چشمانداز زیبای آن و با توجه به اینکه آب دریاچه پس از خروج از دریچه
های سد برای کشاورزی ،کاربری صنعتی و تأمین آب شرب استفاده میشود (معینیان )6763 ،و از همه مهم
تر با توجه به قرار گرفتن دریاچه سد در منطقه حفاظت شده «حوزه آبخیز دریاچه سد زاینده رود و داالنکوه»،
برآورد ظرفیت برد این منطقه جهت فعالیتهای گردشگری ،به منظور حفاظت از آن برای نسلهای آینده و
نیز حفظ کیفیت آب دریاچه و پیشگیری از تهدید این منطقه حفاظت شده امری ضروری به نظر میرسد.
بنابراین ،اهداف اصلی تحقیق شامل برآورد تعداد مناسب گردشگران در ناحیه ساحلی دریاچه به گونهای که
ویژگیهای طبیعی این اکوسیستم و همچنین سیستمهای حیاتی آن حفظ شود ،بررسی نمایانههای مربوط به
کیفیت گردشگری جهت ارزیابی میزان رضایت گردشگران از تجربه تفرجی خود در سواحل دریاچه سد
زاینده رود و بررسی میزان تمایل به پرداخت گردشگران سواحل دریاچه سد زاینده رود برای حفظ کیفیت
این منطقه گردشگری است.
مبانی نظری
ظرفیت برد عبارت است از ظرفیت یک اکوسیستم برای این که بتواند به تعداد معینی موجود زنده سالم
پناه بدهد ،به طوری که ظرفیت تولید یا باروری ،سازشپذیری و توان تجدید رضایتمندی آنها حفظ گردد
1. Manning
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(اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت .)6006 ،6ظرفیت برد روانشناختی یا ادراکی 2عبارت از کمترین
درجه مطلوبیت و لذتی است که کاربران جدید یک منطقه توسعه یافته آماده پذیرش آن قبل از آغاز جستجو
برای یافتن گزینهی مکانی دیگری برای همان کاربری باشند.
اصول گردشگری پایدار شامل استفاده پایدار از منابع ،کاهش مصرف بیش از حد و اتالف ،حفظ تنوع،
صنعت گردشگری و برنامهریزی ،حمایت از نظام اقتصادی محلی ،مشارکت اجتماعات محلی ،مشاوره با
افراد ذی نفع و عامه مردم ،آموزش خدمه ،مسئولیت بازاریابی صنعت گردشگری و انجام تحقیق است .شمای
کلی از مجموعه عناصر مرتبط با تعریف توسعه ی پایدار گردشگری در شکل ( )6ارائه شده است (فرهودی
و شورچه.)6766 ،

شکل  .6عناصر مرتبط با گردشگری پایدار (فرهودی و شورچه)6766 ،

بحث ظرفیت برد و کاربرد آن در برنامهریزی کالبدی در ایران سابقهای کمتر از یک دهه داشته است و
تعداد مقاالت و طرحهای پژوهشی و دانشگاهی انجام شده در این زمینه انگشت شمار میباشد.

1. IUCN
2. Psychological(or Perceptual) Carrying Capacity
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طبیبیان و همکاران ( )6761ظرفیت برد دره عباس آباد-گنجنامه همدان را با استفاده از روش ارائه شده
توسط اتحادیه ی جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی محاسبه کردند .در این مسیر ابتدا توان اکولوژیکی
و تناسب سرزمین را برای توسعه تفرج در دو سطح تفرج گسترده و متمرکز تعیین و سپس ظرفیت برد
نواحی مساعد برای توسعه ی تفرج گسترده طبقه  6و  ،4در سه سطح ظرفیت برد فیزیکی ،واقعی و مؤثر
محاسبه شد .مقایسه کمیتهای حاصل از محاسبات نشان داد که آسیبپذیری اکولوژیکی اکوسیستمها که با
در نظر گرفتن محدودیتهای اکولوژیکی موجود در حوزه آبخیز عباس آباد-گنجنامه تعیین گردید ،ظرفیت
برد نواحی مستعد برای هر دو طبقه از تفرج گسترده را تا  06درصد کاهش میدهد اما نشانگر ظرفیت برد
واقعی نمیباشد.
سیلوا و همکاران ( )4993به بررسی و مدیریت ظرفیت برد شمالیترین سواحل پرتغال پرداختند .بدین
منظور نواحی ماسهای در دسترس کل سواحل با استفاده از عکسهای هوایی تعیین شد که افزایش این
نواحی را نشان داد .سپس براساس میزان تقاضا و شرایط موجود ظرفیت برد براورد گردید که مشخص شد
ظرفیت برد در بیشتر موارد افزایش یافته است اما به علت کمبود امکانات مثل پارکینگ ،ظرفیت برد برآورد
شده با ظرفیت برد پیشنهادی برابر نیست و در نهایت ظرفیت برد کاهش مییابد.
ویلیامز و لمکرت )4993( 6به منظور برآورد ظرفیت برد روانی و اجتماعی صنعت گردشگری در ناحیه
ساحلی گلد 4از پرسشنامهای شامل سؤاالت باز و بسته استفاده کردند که تحلیل نهایی نتایج بر اساس چند
پرسش اساسی انجام گرفت .این پرسشها عبارت بودند از :ارزیابی ازدحام جمعیت در ساحل در طول
بازدید از منطقه ،ارزیابی جنبههای مختلف ساحل از نظر بازدیدکنندگان مثل پارکینگ ،ترافیک ،دسترسی،
تمیزی ،مدیریت و غیره و انتخاب از بین چند تصویر از ساحل با تراکمهای متفاوت جمعیت به عنوان
جذابترین و غیر جذابترین سواحل برای گذراندن تعطیالت .در نتیجه این مطالعه مشخص شد که تعداد
بازدیدکنندگان این منطقه از میزان ظرفیت برد آن فراتر رفته است و اقدامات مدیریتی جهت حفظ این منطقه
به عنوان امری ضروری بیان شد.

1. Williams and Lemkert
2. Gold
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زاکاریاس و همکاران ( )4966ظرفیت برد گردشگری بخشی از نواحی ساحلی پرتغال را در دو بخش
فیزیکی -اکولوژیکی و اجتماعی -فرهنگی را برآورد کردند .ظرفیت برد فیزیکی -اکولوژیکی محدوده مورد
مطالعه را با استفاده از روش  IUCNدر دو سناریو محاسبه کردند که در سناریوی اول مساحت مورد نیاز
برای هر فرد پنج و در سناریوی دوم ده متر مربع در نظر گرفته شده بود .به منظور محاسبه ظرفیت برد
اجتماعی -فرهنگی این محدوده نیز از پرسشنامه استفاده شد .جهت یافتن مشکالت اساسی و راه حلهای
آن از ماتریکس  IP6برای برقراری ارتباط بین اهمیت چند پارامتر و رضایتمندی گردشگران از آن پارامترها
استفاده کردند .در نهایت این محققین بیان کردند که ارائه تعداد بهینه استفاده کنندگان از سواحل کافی نیست
و باید از چارچوبهای دیگری که بر پایه محدودیتهای بیشتری بنا شده باشند ،استفاده گردد.
منطقه مورد مطالعه
زاینده رود مهمترین رود حوزه داخلی ایران است .دریاچه سد زاینده رود با مساحتی بالغ بر  60کیلومتر
مربع در  339کیلومتری غرب شهر اصفهان (خلجی و همکاران )6704 ،و در  69کیلومتری چادگان بین
طول جغرافیایی " 49° 44' 66و " 49° 71' 4شرقی و عرض جغرافیایی " 74° 47 74و " 74° 47' 4واقع
شده است (شکل  .)4این دریاچه برای تولید سالیانه انرژی برق آبی ،کنترل سیالبهای فصلی ،تنظیم آب
کشاورزی ،تأمین آب مورد نیاز صنایع مستقر نقش دارد و طول آن از  67کیلومتر در مواقع کم آبی تا 49
کیلومتر در ماههای پرآب دریاچه متفاوت و عرض آن از  9/4 -3کیلومتر متغیر میباشد .مساحت اراضی که
آب دریاچه سد آنها را میپوشاند حدود  446هزار هکتار میباشد حوزه آبخیز این سد از شمال به حوزه
آبخیز گلپایگان ،از جنوب به حوزه آبخیز رودخانه کارون ،از شرق به حوزه آبخیز مرغاب و از غرب به
حوزه آبخیز رودخانه دز محدود میشود.

. Importance- Performance: IP

1
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شکل  .4موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور ،استان اصفهان و در تصاویر Google Earth

روش بررسی
دستیابی به اهداف تحقیق از طریق دو مرحله تهیه و تکمیل پرسشنامه در محدوده مورد مطالعه و روش
برآورد ظرفیت برد حاصل شده است .پرسشنامه استفاده شده با بررسی و بازخوانی مقاالت با موضوع مشابه
(مانینگ و همکاران6000 ،؛ مانینگ و همکاران4969 ،؛ ویلیامز و لمکرت4993 ،؛ ندام و همکاران4996 ،؛
مارین 6و همکاران )4990 ،از پنج بخش اساسی (جدول  )6تشکیل شد.
جدول  .6ساختار پرسشنامه
ویژگیهای جمعیت شناختی و اجتماعی پاسخ دهندگان :سن ،جنسیت ،تحصیالت ،متوسط درآمد خانواده ،محل سکونت

بخش اول

ساختارهای گردش :فاصله طی شده تا محل ،نوع وسیله نقلیه ،بازدید قبلی از مکان ،مدت زمان ماندن در محل ،مدت زمان حضور در

بخش دوم

کنار ساحل ،تعداد افراد گروه ،کارهایی که افراد ترجیح میدهند در کنار ساحل انجام دهند ،علت انتخاب محل و اهداف سفر.


بخش سوم


میزان رضایتمندی کلی بازدیدکنندگان از شرایط محل
رضایتمندی از شرایط خاص
اهمیت شرایط


بخش چهارم


بررسی رویارویی گزارش شده

بخش پنجم

بررسی میزان تمایل به پرداخت

بررسی هنجارها

1. Marin
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سؤاالت بخش اول جهت بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی و اجتماعی پاسخ دهندگان و بخش دوم
جهت بررسی ساختارهای گردش طراحی شده است .سؤاالت بخش سوم جهت بررسی رضایتمندی و
اهمیت شرایط طراحی شده که خود سه بخش تشکیل شده است .جهت بررسی میزان رضایتمندی کلی
بازدیدکنندگان از شرایط محل ،این سوال مطرح شده است که «به طور کلی چه میزان از بازدید خود راضی
هستید؟» .برای رضایتمندی از شرایط خاص ،از آنجا که سطح باالی رضایت کلی در تحقیقات گردشگری
عادی است و نشان دهنده رضایت پاسخدهندگان از همه جنبههای تجربه و شرایط در ناحیه نیست ،بنابراین
از این بخش در پرسشنامه استفاده شده است .روش «رضایتمندی چندگانه» 6یا «مفصل» 4بیان میکند که
منابع گردشگری فرصتی برای محدودهای از تجربیات ارائه میکنند که رضایتمندی متفاوت افراد را به دنبال
دارد .به عبارتی رضایتمندی یک فرد از یک فعالیت یا تجربه پیچیده است؛ هر فرد ممکن است چندین جنبه
از محیط و تجربه را ارزیابی کند ،پس رضایتمندی مبتنی بر فاکتورهای چندگانهای است که بر خالف ارزیابی
کلی از فردی به فرد دیگر متفاوت است (ندام و همکاران .)4996 ،بنابراین در این مطالعه رضایتمندی استفاده
کنندگان از  61پارامتر شرایط محیط ،از جمله تمیزی ساحل ،تمیزی آب دریاچه ،سیمای منظر دریاچه،
سیمای منظر ساحل ،امنیت ،سرویسها و خدمات ،امکانات فعالیتهای تفریحی و گردشگری ،عدم وجود
سر و صدای ماشینها ،عدم وجود سرو صدای انسانها ،ازدحام جمعیت ،فضای در دسترس برای هر خانواده،
دسترسی به پارکینگ ،پرداخت ورودی ،حضور غریق نجات ،وجود میز و صندلی و وجود سطل زباله با
استفاده از طیف لیکرت در پنج مقیاس که از  -4یعنی «بسیار ناراضی» تا  +4یعنی «بسیار راضی» کدگذاری
شده ،بررسی گردید.
آنالیز اهمیت -کارایی ،امکان ایجاد ماتریکس  IPرا فراهم میآورد که به مدیران فهمی عینی از روابط
بین این دو فاکتور میدهد .میانگین اهمیت (محور عمودی) از « -4اصال مهم نیست» تا « +4بسیار مهم است»
کدگذاری شده است و میانگین کارایی رضایتمندی (محور افقی) از « -4بسیار ناراضی» تا « +4بسیار راضی»
نشان داده میشود .پس از ترکیب این دو فاکتور ماتریکسی با چهار بخش ایجاد میشود

1. Multiple Satisfaction
2. Facet
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(شکل  .)7بخش  Aنشان دهنده اهمیت زیاد و رضایت کم است و بیانگر این است که بر پارامترهای موجود
در این ناحیه باید تمرکز شود .بخش  Bنشان دهنده اهمیت و رضایتمندی زیاد ،بخش  Cنشان دهنده اهمیت
و رضایت کم و بخش  Dبیان گر اهمیت کم و رضایتمندی زیاد است.

شکل  .7ماتریکس ( IPندام و همکاران)4996 ،

سؤاالت بخش چهارم جهت بررسی نمایانههای ظرفیت برد اجتماعی طراحی شده است که شامل بررسی
رویارویی گزارش شده 6و بررسی هنجارها 4است .بررسی رویارویی گزارش شده ،بیانگر میزانی ذهنی از
تعداد افراد دیگری که یک فرد برخورد با آنها را به خاطر میآورد ،اما رویارویی گزارش شده نمیتواند
سطوح قابل قبول استفاده یا چگونگی مدیریت و پایش استفاده از منطقه را نشان دهد .هنجارها ،استانداردهایی
هستند که افراد برای ارزیابی فعالیتها ،محیطها یا استراتژیهای مدیریت به عنوان خوب یا بد ،بهتر یا بدتر
استفاده میکنند .هنجارها به روشن شدن این موضوع که شرایط یا رفتارها از نظر مردم چگونه باید باشد،
کمک میکنند .مفاهیم «رویارویی گزارش شده» و «هنجارها» در کنار یکدیگر جهت سنجش برآورد
استانداردهای کیفیت نمایانههای ظرفیت برد اجتماعی و سنجش اینکه کدامیک از این هنجارها در یک مکان
مشخص فراتر رفته است ،استفاده میشوند .در مطالعات اخیر از تکنولوژی  7ICTجهت سنجش شرایطی
1. Reported Encounters
2. Norms
3. Image Capture Technology: ICT
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همچون رویارویی گزارش شده و هنجارها استفاده گردیده است به طوری که در این روش از نرمافزارهای
کامپیوتری برای ایجاد تصاویر استفاده میشود .این تصاویر ارزیابی واقعی و آسانتری از اثرات و شرایط
فراهم میکنند؛ چرا که به استفادهکنندگان اجازه میدهند به صورت عینی انتخاب کنند که با چند نفر مواجه
شدهاند یا چه شرایطی برای آنها قابل قبول است .در نتیجه در این پژوهش برای بررسی رویارویی گزارش
شده و هنجارها از تصاویر موجود در شکل ( )4استفاده شده است (ندام و همکاران.)4996 ،

شکل  .4تصاویر استفاده شده جهت بررسی رویارویی گزارش شده و هنجارها (ندام و همکاران.)4996 ،

در هر یک از تصاویر شکل ( ،)4تعداد افراد نسبت به تصویر قبل دو برابر شده است (،499 ،699 ،49 ،9
 )699 ،499و تعداد افراد حاضر در این تصاویر به ترتیب از تصویر شماره  6تا تصویر شماره  1در هر 664
×  443متر مربع ،از صفر تا  699نفر افزایش یافته است .برای انعکاس الگوهای استفاده در اکثر روزها،
سطوح استفاده چنان تقسیم شده است که  39درصد افراد در هر تصویر در ساحل ،پارک و غیره و  79درصد
آنها در آب حضور داشته باشند .همچنین تصاویر به گونهای تقسیم شدهاند که به طور متوسط نیمی از
پهنای عکس را ساحل ( 06متر) و نیم دیگر را آب تشکیل میدهد ( 06متر) و طول تصویر برای هر دو
بخش برابر است .در این مطالعه از پاسخ دهندگان خواسته شده است تا جهت سنجش «رویارویی گزارش
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شده» به این سؤال پاسخ دهند که «کدامیک از تصاویر باال بیشتر شبیه ساحل دریاچه سد زاینده رود امروز
بوده است؟» .رویارویی "برای یک مکان مشخص از طریق تقسیم کردن کل ناحیه به صورت متناظر با ابعاد
تصاویرکه  443 × 664متر مربع میباشد و ضرب نتایج حاصل از مرحله اول در ارزیابی پاسخ دهندگان ،در
منطقه مورد مطالعه براورد میشود.
بر این اساس ،تعداد افراد در منطقه مورد مطالعه به صورت متناظر با تصاویر  4 ،4 ،7 ،4 ،6و  1به ترتیب
برابر با صفر 44444 ،66436 ،4174 ،4666 ،6490 ،فرد میباشد .بدین ترتیب اگرچه پاسخ دهندهای تصویر
 4را که شامل  499نفر است ،انتخاب نموده باشد عمالً اظهار کرده است که تقریباً با  66436نفر برخورد
داشته است؛ زیرا منطقه مورد مطالعه بسیار بزرگتر از محدوده نمایش داده شده در تصویر است و رویارویی
گزارش شده ،حداکثر سطح استفاده و یا چگونگی مدیریت و پایش استفاده را نشان نمیدهد .همچنین،
هنجارها مبنایی مفهومی و کاربردی برای مدیریت این موضوعات ارائه میکنند .در تحقیق حاضر از پاسخ
دهندگان خواسته شد که قابل قبول بودن هر یک از شش تصویر ارائه شده در شکل ( )4را با فرض اینکه
در منطقه مورد مطالعه اتفاق بیفتد ،در پنج مقیاس بسیار غیر قابل قبول ( )-4تا بسیار قابل قبول ( )+4تعیین
کنند (زاکاریاس و همکاران.)4966 ،
با سنجش میانگین ارزیابی به عمل آمده در زمینه هنجارهای گردشگری ،منحنی هنجار اجتماعی 6یا
منحنی اثرات قابل قبول 4ماتریکس  IPترسیم میشود .محور عمودی ارزیابی نظر کاربران را از بسیار مثبت
تا بسیار منفی و خنثی (صفر) نشان میدهد (ندام و همکاران .)4996 ،بسیاری از مطالعات در زمینه گردشگری
از «قابلیت پذیرش» 7جهت ارزیابی نظر کاربران استفاده کردهاند (مانینگ و همکاران6000 ،؛ مانینگ و
همکاران .)4969 ،همچنین ،منحنی هنجار اجتماعی را میتوان بر اساس ساختارهای بنیادی حداقل شرایط
قابل قبول ،4شدت هنجار 4و تبلور 1آنالیز کرد .حداقل شرایط قابل قبول ،نقطهای است که منحنی با خط بی
اثر (صفر) برخورد میکند و شرایط نمایانه غیر قابل قبول میشود .این نقطه اغلب بیانگر شرایطی است که
Social Norm Curve
Impact Acceptability Curve
Acceptability
Minimum Acceptable Condition
Norm intensity
Crystallization

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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 49درصد از پاسخدهندگان احساس میکنند قابل قبول و  49درصد دیگر احساس میکنند که غیر قابل قبول
است .در اغلب مطالعات این نقطه بیانگر استاندارد نمایانه است .در صورتی که منحنی با شیب کمی خط بی
اثر را قطع کند نشان میدهد اگر نمایانه از حد استاندارد فراتر رود افراد کمی را تحت تأثیر قرار میدهد در
حالی که اگر منحنی با شیب زیاد خط بی اثر را قطع کند یا منفی باقی بماند براین موضوع داللت می کند که
افراد زیادی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
شدت هنجار نیز بیانگر اهمیت نمایانه برای پاسخ دهندگان است و مجموع فاصله نقاط منحنی از خط
بیاثر بدون در نظر گرفتن جهت ارزیابی شده (قابل قبول یا غیر قابل قبول بودن) این میزان را نشان میدهد.
بیشترین فاصله تجمعی از خط بیاثر نشان دهنده بیشترین شدت و اهمیت نمایانه برای پاسخ دهندگان است.
همچنین تبلور ،میزان موافقت عمومی شرایط نمایانه را در میان پاسخ دهندگان نشان میدهد .در اغلب
مطالعات این میزان تحت عنوان میانگین انحراف معیار (فاصله اطراف میانگین که در بر گیرنده اکثر پاسخ
دهندگان یا  16درصد آنها است) تمام نقاط منحنی بیان میشود .اگر میزان تبلور زیاد (میانگین کم انحراف
استاندارد) باشد ،مدیران میتوانند با اطمینان از دادههای هنجاری برای تدوین استانداردهای کیفیت جهت
نمایانههای ظرفیت برد استفاده کنند .در نهایت برای بررسی تأثیر حضور مردم بر کیفیت گردشگری کاربران
از آنها خواسته شد به این سؤال پاسخ دهند که «حضور مردم در ساحل چه تأثیری بر کیفیت فعالیت
گردشگری شما داشت؟».
در بخش پنجم پرسشنامه به بررسی میزان تمایل به پرداخت 6مردم برای پرداخت هزینهایی جهت استفاده
از دهکده فرهنگی تفریحی عمران زاینده رود بررسی شد .بدین منظور از پاسخدهندگان خواسته شد به این
پرسش پاسخ دهند که «منطقه ساحلی دریاچه سد زاینده رود فرصتی برای گردش برون شهری و استراحت
شما فراهم کرده است .آیا حاضر هستید از درآمد خود مبلغی برای استفاده و حفاظت از آن پرداخت کنید؟».
با توجه به وسعت بسیار زیاد کل ناحیه و محدودیتهای موجود ،گردشگران دهکده فرهنگی تفریحی با
مسـاحت کلی  464هکتـار و حریم دریـاچه بـا وسعت  446069متـر مربع که یکی از وسیعترین و مورد
توجهترین شهرکهای ویالیی اطراف دریاچه سد زاینده رود است ،به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته
1. Willingness To Pay

990



دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال هفتم ،شماره سیزدهم ،بهاروتابستان9318

شد .مصاحبه با هر فرد به طور متوسط  64دقیقه به طول انجامید .جهت انجام مصاحبه بهترین ساعات روز
یعنی  0الی  64و  61الی  60که تابش خورشید مناسب و گرمای هوا شدید نبود و گردشگران بیشترین
فعالیت را در کنار ساحل داشتند انتخاب شد (ویلیامز و لمکرت .)4993 ،جهت تعیین حداکثر حجم نمونه
نیز با استفاده از فرمول کوکران ،حجم نمونه  777نفر برآورد گردید .در نهایت با تشکیل پایگاه داده و با
استفاده از نرم افزار  SPSSکلیه محاسبات و آنالیز های عددی صورت گرفته و نتایج به دست آمده از طریق
پرسشنامهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامهها
ویژگیهای جمعیت شناختی و اجتماعی پاسخ دهندگان
سن گردشگران دهکده فرهنگی تفریحی سازمان عمران زاینده رود به صورت کمتر از  49سال (66/4
درصد) 49-79 ،سال ( 77/3درصد) 79-49 ،سال ( 74درصد) 49-49 ،سال ( 64/4درصد) 49-19 ،سال
( 1/3درصد) 39-69 ،سال ( 7/4درصد) و باالتر از  39سال ( 1/9درصد) بوده است .همچنین  44/61درصد
گردشگران زن و  43/64درصد آنها مرد بودند که در بین گردشگران منطقه  41/1درصد دارای مدرک
لیسانس و فوق دیپلم 79/7 ،درصد دارای تحصیالت متوسطه 64/1 ،درصد دارای تحصیالت ابتدایی و 6/4
درصد دارای تحصیالت تکمیلی (فوق لیسانس و دکتری) میباشند 09 .درصد گردشگران منطقه ساکن استان
اصفهان که  9/4درصد ساکن شهرستان چادگان 4/3 ،درصد ساکن شهرهای مجاور چادگان و  61/6درصد
ساکن سایر شهرهای استان اصفهان میباشند و  0/0درصد نیز از سایر استانهای کشور مثل یزد ،شیراز،
خوزستان و بندرعباس به این منطقه آمدهاند .درآمد خانوار  76/4درصد از گردشگران کمتر از 4999999
ریال 73/4 ،درصد بین  4999999ریال تا  6999999ریال و  76/7درصد بیش از این میزان میباشد.
ساختارهای گردش
اکثر گردشگران یعنی  64/4درصد مسافتی بین  49تا  499کیلومتر 4/3 ،درصد مسافتی کمتر از  49کیلومتر
و  64/6درصد نیز مسافتی بیش از  499کیلومتر طی کردهاند .اکثر گردشگران ( 00/4درصد) با وسیله نقلیه
شخصی و فقط  9/4درصد افراد با وسیله نقلیه عمومی به این مکان آمدهاند .همچنین اکثر گردشگران منطقه
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مورد مطالعه قبالً نیز به این مکان آمدهاند که از بین این افراد  6/7درصد هر هفته 9/3 ،درصد هر ماه67/7 ،
درصد چند ماه یک بار 46/3 ،درصد سالی یک مرتبه و  71درصد هر چند سال یک مرتبه از این مکان بازدید
میکنند و  66/6درصد گردشگران برای اولین بار به این مکان آمدهاند 33 .درصد گردشگران بر اساس
تجربیات قبلی خود ترجیح میدهند که آخر هفته و روزهای تعطیل و  47درصد در طول هفته ،در دهکده
حضور یابند .بیش از نیمی از گردشگران  7-4روز 77/3 ،درصد گردشگران  6روز و  4/4درصد آنها 3-7
روز در دهکده فرهنگی تفریحی سازمان عمران زاینده رود اقامت میکنند .همچنین  69/4درصد گردشگران
فقط چند ساعت از روز را در این دهکده سپری میکنند 0/4 .درصد گردشگران  69 -1ساعت از روز را در
کنار ساحل میگذرانند و درصد افرادی که کمتر از  4ساعت در کنار ساحل حضور مییابند با درصد افرادی
که  1 -4ساعت را در کنار ساحل سپری میکنند با اختالف بسیار ناچیزی ( )9/1با هم برابر است 66 .درصد
گردشگران در گروه های کمتر از  4نفر 74/6 ،درصد در گروههای  69 -4نفره 76/6 ،درصد در گروههای
 64-69نفره و  46درصد در گروههای بیش از  64نفر به دهکده میآیند 73/1 .درصد افراد به دلیل عالقه به
محیطهای ساحلی 41 ،درصد برای استراحت 63/3 ،درصد به دلیل پیشنهاد دیگران 67/6 ،درصد به علت
تجربهی پیشین این محل و  4درصد برای انجام فعالیتهای گردشگری ،دهکدهی فرهنگی تفریحی سازمان
عمران زاینده رود را برای گردش انتخاب کردهاند .بر اساس نتایج به دست آمده اکثر گردشگران ترجیح می
دهند در کنار ساحل فعالیتهای ورزشی مثل قایقرانی ،ماهیگیری و غیره انجام دهند .سایر گردشگران نیز
ترجیح میدهند با دیگران صحبت کنند ،هیچ کاری انجام ندهند ،در رستوران یا چایخانه باشند و مطالعه
کنند .اکثر گردشگران تنها با هدف دیدن دریاچه سد زاینده رود و استفاده از ساحل به این منطقه آمدهاند و
 46/3درصد گردشگران با هدفی غیر از دیدن دریاچه و استفاده از ساحل در این محل حضور یافته و در
کنار آن از ساحل نیز دیدن مینمایند.
رضایتمندی و اهمیت شرایط
بیش از نیمی از گردشگران از شرایط منطقه راضی هستند و  66/4درصد از شرایط منطقه بسیار راضی،
 66/6درصد ناراضی و  7/6درصد بسیار ناراضی هستند .میزان رضایتمندی گردشگران دهکده عمران زاینده
رود نسبت به  61پارامتر مورد سنجش نشان داد که بیشترین میزان رضایتمندی ( 61/4درصد) مربوط به
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امنیت منطقه و بیشترین میزان نارضایتی ( 44/4درصد) مربوط به وجود میز و صندلی بوده است .اهمیت
شرایطی که در بخش قبل میزان رضایتمندی از آنها ارائه شد ،نشان میدهد که اهمیت همه پارامترها به جز
ازدحام جمعیت ،پرداخت ورودی و وجود میز و صندلی بیش از  09درصد میباشد و در این میان تمیزی
ساحل کامالً مهم است (699درصد).
آنالیز اهمیت – کارایی
ماتریکس ( IPشکل  )4جهت تعیین رابطه بین اهمیت و رضایتمندی فاکتورها ترسیم شد .بر اساس این
نمودار 64 ،پارامتر در بخش  Bکه نشان دهنده اهمیت و رضایتمندی زیاد است قرار گرفتهاند و تنها یک
پارامتر در بخش  Aکه نشان دهنده اهمیت زیاد و رضایت کم میباشد ،قرار گرفته است و بیانگر این موضوع
است که باید بر این فاکتور در ناحیه تمرکز شود.
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Very

V16
V14 V4
V3 V2
V6
V7
V11 V8
V12
V10 V9
V15
1

V13

Very

Very

0
2

1

-1

0

-1

Not

تمیزی ساحل -2 V1:

تمیزی آب دریاچه V2:
سیمای منظر دریاچه V3:
سیمای منظر ساحل V4:
امنیت V5:
سرویسها و خدمات V6:
امکانات فعالیتهای تفریحی و گردشگری V7:
عدم وجود سر و صدای ماشینها V8:
عدم وجود سرو صدای انسانها V9:
ازدحام جمعیت V10:
فضای در دسترس برای هر خانواده V11:
دسترسی به پارکینگ V12:
پرداخت ورودی V13:
حضور غریق نجات V14:
وجود میز و صندلی V15:

-2

شکل  .4خروجی به دست آمده از آنالیز در اهمیت – کارایی در ماتریکس.IP

رویارویی گزارش شده و بررسی هنجارها
نتایج حاصل از پاسخ گردشگران به این پرسش که« :کدامیک از تصاویر باال بیشتر شبیه ساحل دریاچه
سد زاینده رود امروز بود؟» به صورت (جدول  )4میباشد.
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جدول  .4رویارویی گزارش شده
 7301نفر

متوسط تعداد رویارویی
انحراف استاندارد

9

بیشترین تصویر انتخاب شده

7996
2

تصویر شماره  4666( 7نفر)

جهت بررسی حدود قابل قبول رویارویی (آستانه) ،پاسخدهندگان قابل قبول بودن هر یک از شش تصویر
(شکل  )4را در پنج مقیاس بسیار غیر قابل قبول ( )-4تا بسیار قابل قبول ( )+4تعین کردند که با استفاده از
نتایج حاصل از این روش منحنی هنجار اجتماعی یا منحنی اثرات قابل قبول (شکل  )1ترسیم شده است.
محور عمودی ارزیابی نظر کاربران را به صورت میانگین از بسیار مثبت در باال تا بسیار منفی در پایین و
مقدار بی اثر (صفر) در میانه نشان میدهد.

شکل  .1منحنی هنجار اجتماعی یا اثرات قابل قبول به دست آمده در مطالعه

در جدول ( )7نیز تفسیر منحنی هنجار اجتماعی نشان داده شده است.
جدول  .7ویژگیهای منحنی هنجار اجتماعی.
شدت هنجار)(Max= 12

7/71

حداقل شرایط قابل قبول

1370 < X < 8375

تبلور هنجار)(0-2

6/43

 :Norm Intensityمجموع فاصله نقاط منحنی از خط بی اثر (صفر)
 :Minimum Acceptable Conditionنقاط برخورد منحنی با خط بی
اثر (صفر)
 :Norm Crystallizationمیانگین انحراف استاندارد نقاط منحنی

1. Standard Deviation
2. mode
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همچنین بر اساس نتایج چگونگی تأثیر حضور مردم بر کیفیت فعالیت گردشگری سایر افراد ،بیش از نیمی
از گردشگران ( 40/0درصد) بیان کردند که حضور مردم میزان لذت آنها از فعالیت گردشگری آنها را
افزایش داده است.
تمایل به پرداخت
براساس نتایج به دست آمده ،بیش از  49درصد گردشگران تمایل دارند که برای استفاده از سواحل
دریاچه سد زاینده رود هزینه پرداخت کنند .در جدول ( )4میانگین مبالغ ارائه شده برای هر تصویر و انحراف
استاندارد آن و در جدول ( )4مبالغی که افراد تمایل داشتند برای هر تصویر از شکل ( )4پرداخت کنند و
تعداد تکرار آنها نشان داده شده است.
جدول  .4میانگین مبالغ ارائه شده از طرف گردشگران برای پرداخت و انحراف استاندارد آن برای تصاویر شکل ()4
تصویر 9

تصویر 5

تصویر 7

تصویر 3

تصویر 2

تصویر9

49699 R

R1439999

R70619

40764 R

70099R

R 40616

میانگین مبالغ ارائه شده

66417

4460999

66464

616799

647409

61444

انحراف استاندارد

جدول  .4مبالغ ارائه شده از طرف گردشگران برای پرداخت و تکرار آنها برای تصاویر شکل .4
تکرار مبالغ برای

تکرار مبالغ برای

تکرار مبالغ

تکرار مبالغ برای

تکرار مبالغ برای

تکرار مبالغ برای

تصویر 9

تصویر 5

برای تصویر 7

تصویر 3

تصویر 2

تصویر 9

16

49

79

49

79

41

-

-

6

-

-

-

4

6

-

4

6

6

6

4

4

4

4

4

-

-

6

-

6

-

6

4

4

4

4

7

-

6

-

6

-

-

-

-

-

6

-

-

6

7

4

4

7

-

-

-

6

-

-

-

-

6

-

-

-

-

4

4

4

1

0

4

-

-

4

-

6

6

-

4

4

3

4

4

6

-

4

6

1

1

مبالغ
عدم پرداخت
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ادامه جدول 4
تکرار مبالغ برای

تکرار مبالغ برای

تکرار مبالغ

تکرار مبالغ برای

تکرار مبالغ برای

تکرار مبالغ برای

تصویر 9

تصویر 5

برای تصویر 7

تصویر 3

تصویر 2

تصویر 9

6

-

-

-

-

-

-

6

6

-

-

6

-

-

-

6

-

-

7

4

0

64

66

3

-

-

-

6

-

-

-

-

-

6

-

-

7

7

1

7

7

4

-

-

-

-

6

6

-

-

4

-

4

-

-

-

-

4

-

6

-

6

4

-

6

-

6

4

6

6

-

4

6

-

-

-

-

-

-

-

-

4

6

-

مبالغ

بحث و نتیجهگیری
بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق اکثر گردشگران از شرایط کلی تجربه گردشگری خود راضی هستند،
اما از آنجا که سطح باالی رضایتمندی کلی در تحقیقات گردشگری عادی است و نشاندهنده رضایت پاسخ
دهندگان از همه جنبههای تجربه و شرایط در ناحیه نیست ،در کنار رضایتمندی کلی گردشگران ،رضایتمندی
به صورت چند گانه یا مفصل نیز در رابطه با پارامترهای تمیزی ساحل ،تمیزی آب دریاچه ،سیمای منظر
دریاچه ،سیمای منظر ساحل ،امنیت ،سرویسها و خدمات ،امکانات فعالیتهای تفریحی و گردشگری ،عدم
وجود سر و صدای ماشینها ،عدم وجود سرو صدای انسانها ،ازدحام جمعیت ،فضای در دسترس برای هر
خانواده ،دسترسی به پارکینگ ،پرداخت ورودی ،حضور غریق نجات ،وجود میز و صندلی و وجود سطل
زباله در دهکده فرهنگی تفریحی عمران زاینده رود بررسی شد و نتایج نشان داد که بیش از  49درصد
گردشگرانی که به پرسشنامه پاسخ دادهاند ،از اکثر این پارامترها راضی هستند و تنها در مورد وجود میز و
صندلی و خدمات ،میزان رضایتمندی کمتر از  49درصد است .در بین پارامترهای بررسی شده توسط پاسخ
دهندگان کمترین میزان رضایتمندی ( 73/4درصد) در رابطه با وجود میز و صندلی و بیشترین میزان
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رضایتمندی در رابطه با امنیت ( 61/4درصد) اظهار شده است .اما از آنجا که ممکن است افراد پاسخ دهنده
از یک جنبه خاص محیط یا تجربه راضی باشند ،ولی برای آنها دسترسی به آن مهم نباشد ،اهمیت پارامترهای
فوق نیز مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از این بررسی بیان میکند که همه این پارامترها از نظر افراد
مهم هستند .در بین این پارامترها کمترین میزان اهمیت در رابطه با پرداخت ورودی ( 73/6درصد) و بیشترین
میزان اهمیت در رابطه با تمیزی ساحل ( 699درصد) اظهار شده است.
از طرف دیگر بررسی رابطه میان رضایتمندی و اهمیت پارامترهای ذکر شده از طریق ماتریکس  IPنشان
میدهد که تنها وجود میز و نیمکت برای پاسخ دهندگان مهم است اما در رابطه با آن اظهار نارضایتی کردند
و مدیریت منطقه باید در مورد تعبیه میز و نیمکت در دهکده توجه بیشتری نماید و سایر پارامترها در شرایط
خوبی قرار دارند و باید در همین سطح نگهداری شوند .اما با نگاهی دقیقتر متوجه میشویم که همه
پارامترهای مورد بررسی به جز پرداخت ورودی از نظر میزان اهمیت در فاصله  6تا ( 4یعنی بسیار مهم)
قرار گرفتهاند ولی به جز وجود میز و نیمکت که میزان رضایتمندی از آن در محدوده صفر تا یک است
(یعنی ناراضی) ،میزان رضایتمندی از سایر پارامترها در محدوده صفر تا  6است و این بدان معنا است که
اگر چه افراد پاسخ دهنده در مورد پارامترهای تمیزی ساحل ،تمیزی آب دریاچه ،سیمای منظر دریاچه،
سیمای منظر ساحل ،امنیت ،سرویس ها و خدمات ،امکانات فعالیتهای تفریحی و گردشگری ،عدم وجود
سر و صدای ماشین ها ،عدم وجود سرو صدای انسانها ،ازدحام جمعیت ،فضای در دسترس برای هر
خانواده ،دسترسی به پارکینگ ،حضور غریق نجات و وجود سطل زباله اظهار رضایتمندی کردهاند اما مدیریت
پس از تمرکز بر تعبیه میز و نیمکت در منطقه (اولویت مدیریتی) باید سایر پارامترها را نیز مورد توجه قرار
دهد تا میزان رضایتمندی گردشگران به سطح باالتری ( 6تا  )4برسد.
در رابطه با رویارویی گزارش شده در این دهکده ،مقدار متوسط این پارامتر  7303نفر برآورد شده و
آستانههای قابل قبول آن  6739تا  6734نفر محاسبه گردیده است .از مقایسه این دو عدد (همانند نیدهم 6و
همکاران ( ))4996میتوان به این نتیجه رسید که میزان گزارش شده در محدوده آستـانههای قـابل قبول
قرار دارد و از حدود آن فراتر نرفته است .همچنین ،بیشترین میزان مقبولیت رویارویی ( )9/17برای تصویر
شماره  4666( 7نفر) و کمترین میزان ( )-6/64برای تصویر شماره  44444( 1نفر) گزارش شده است .از
1. Needham
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طرفی تصویر شماره  6که هیچ فردی در آن حضور ندارد نسبت به تصویر  4که در آن  499فرد حضور
دارند از مقبولیت کمتر و نسبت به تصویر  1که  699فرد در آن حضور دارند از مقبولیت بیشتری برخوردار
است .بر اساس همین نمودار شدت هنجار برآورد شده نشان میدهد که اهمیت این نمایانه برای گردشگران
این منطقه نسبتاً کم است؛ چرا که هر چه مجموع فواصل نقاط منحنی هنجار از خط بیاثر به میزان حداکثر
ممکن آن ( )64نزدیکتر باشد میزان اهمیت نمایانه بیشتر است اما در اینجا مجموع فاصله نقاط  7/71است
که در مقایسه با حداکثر آن اختالف زیادی دارد .در کنار آن میزان تبلور کم در مورد این نمایانه بیان میکند
که موافقت عمومی در مورد این نمایانه کم است و مدیران نمیتوانند از نتایج آن برای تدوین استاندارد و
پایش آن استفاده کنند.
نتایج حاصل از بررسی تمایل به پرداخت گردشگران دهکده فرهنگی تفریحی عمران زاینده رود (همانند
مارین 6و همکاران ( )4990نشان داد که بیش از نیمی از پاسخ دهندگان تمایل دارند برای استفاده از منطقه
هزینه پرداخت کنند اما همگی خاطر نشان کردند که تنها در صورتی این هزینه را پرداخت میکنند که صرف
حفاظت منطقه شود (نتیجه مشابهی را در مورد تمایل به پرداخت افراد از بررسی اهمیت پرداخت ورودی
میتوان مشاهده کرد؛ چرا که عدم پرداخت ورودی برای  73/6درصد افراد اهمیت داشته و چنین برداشت
میشود که  73/6درصد افراد تمایلی به پرداخت ورودی ندارند) .این میزان تمایل به پرداخت نشان دهنده
اهمیت نسبتاً زیاد حفاظت از این منبع گردشگری برای کاربران آن است و نیز بیان میکند که بقای منطقه
جهت استفاده نسل حاضر و نسلهای آینده برای گردشگران حائز اهمیت است.
بنابراین ،با توجه به اینکه استان اصفهان یکی از قطبهای مهم گردشگری کشور است ،میتوان منطقه
ساحلی دریاچه سد زاینده رود را نیز به گردشگران معرفی نمود تا اهمیت گردشگری این منطقه که در حال
حاضر مربوط به استان اصفهان است (بر اساس نتایج پرسشنامهها  0/0درصد گردشگران از سایر استان ها
به این منطقه آمده بودند) در سطح ملی گسترده شود و از آنجایی که ظرفیت برد غالباً موضوع گردشگری را
در سطح خرد دنبال میکند ،الزم است نتایج حاصل از آن را با سیاستهای کالن گردشگری در سطح ملی
و حتی بین المللی همراه کرده و در نهایت بر اساس تجزیه تحلیل به مدیریت و برنامهریزی مناطق گردشگری
پرداخت.
1. Marin
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