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 دهیچک
 یاثرات به توجه با. دکنیم فایا شهرها ساختار و ابعاد بر یتوجهقابل راتییتغ یگردشگر ۀتوسع

 ،دوش تالش آن ۀتوسع یراستا در هدفمند و مناسب یزیربرنامه با چنانچه ،دارد تیفعال نیا که

 منظوربه ،یگردشگر ۀتوسع یزیربرنامه ندیفرا در. آورد ارمغان به را یشهر یداریپا تواندیم

 با ،حاضر پژوهش. است یضرور موجود وضع لیتحل و شناخت ،یشهر یداریپا به دنیرس

 و یفرهنگ-یاجتماع ،یاقتصاد) یداریپا ابعاد بر یگردشگر نقش لیتحل و یبررس هدف

 نوع از حاضر قیتحق. است شده نیتدو( دنا شهرستان) سختیس شهر (یکالبد-یطیمح

 روش اساسبر ،ازین مورد یهاداده یورآگرد و یلیتحل-یفیتوص آن انجام روش و یکاربرد

 شهر ساکن شهروندان ،پژوهش یآمار ۀجامع. است دهش هیته (پرسشنامه) یدانیم و یاسناد

 شده انتخاب یآمار ۀنمون عنوانبه نفر 315 تعداد کوکران روش اساسبر که است مطالعه مورد

 .است شده استفاده یاستنباط و یفیتوص آمار یهاروش از هاداده پردازش منظوربه .است

 شهر یداریپا ابعاد از کیهر بر یمعنادار و مؤثر نقش توانسته یگردشگر ۀتوسع ج،ینتا مطابق

 نیشتریب یگردشگر ،شهر یداریپا ابعاد نیب در داد نشان جینتا ،نیهمچن .دکن فایا سختیس

 شهر یکالبد-یطیمح بعد و یفرهنگ-یاجتماع یداریپا بعد بر بیترتبه را نقش نیکمتر و

 .است داشته
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 مقدمه

 در که( Portugal et al.,-Boavida 2016: 82) است ییایجغراف یادهیپد جهان، بزرگ عیصنا از یکی عنوانبه یگردشگر

 یشهر ۀتوسع منظوربه یگردشگر مهم یالگوها از یکی ،یشهر یگردشگر. ابدییم رونق و رواج مختلف یهامکان

 است رشد حالدر آن ارزش و تیاهم شهر، یکارکردها از یکی عنوانبه و (,.Carlisle etal 2016: 81) دیآیم شمارهب

(207 :2014, apcol). یشلوغ مانند ییهایژگیو کنار در که دیآیم شماربه یشهر جوامع یهایژگیو از یکی یگردشگر، 

 (.Low, 1996: 42) کندیم تحملقابل را شهر... و یآلودگ

 یشهر داریپا ۀتوسع. است توجه مورد یشهر داریپا ۀتوسع یبرا یاهرم عنوانبه یگردشگر ۀتوسع ،ریاخ یهاسال در

 به کمک یراستا در یقو ابزار ،یگردشگر و دارند داریپا ۀتوسع یمبان و اصول در شهیر دو هر یردشگرگ داریپا ۀتوسع و

 ملل سازمان کنفرانس یینها سند در بار نیاول یبرا ،یگردشگر (.140 :1386 ،ییتوال) شودیم یتلق داریپا ۀتوسع تحقق

 ابعاد در یاعمده نقش تواندیم یگردشگر که است آمده آن در و شدهگنجانده 2012 سال در داریپا ۀتوسع ۀنیزم در

 و کند جادیا یمناسب و ستهیشا مشاغل تواندیم و دارد هابخش گرید با یکینزد ارتباط باشد، داشته داریپا ۀتوسع مختلف

 کی عنوانبه هزاره داریپا ۀتوسع اهداف در ،نیهمچن (.un WTO, 2012: 11) آورد فراهم را وکارکسب یهافرصت

 مشارکت و یطیمح یداریپا ،یتیجنس یبرابر فقر، کردنکنشهیر در تواندیم که است شده توجه آن به مهم موضوع

 (.Saarinen et al., 2013) شود واقع مؤثر توسعه یبرا یجهان

 دارد دنبالبه یستیزطیمح و یفرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد مختلف ابعاد در یعیوس راتییتغ یگردشگر ۀتوسع 

(1706 :2016 Chadha et al., )وامدار یشهر داریپا ۀتوسع .دکن فایا شهرها یداریپا در یمؤثر و مهم نقش تواندیم و 

 از شهر، زمان طول در آن اثر بر که یتعامالت. است آن طیمح با انسان و انسان با انسان وارنظام و سازنده دار،یپا تعامالت

. دشویم یدنید و بایز یکالبد نظر از و همبسته یاجتماع نظر از بادوام، یاقتصاد نظر از سکونت،قابل یطیمحستیز نظر

 در یمثبت اثرات موجب ،تواندیم یشهر ستمیس کی یورود ۀمنزلبه و یانسان و هوشمند یعنصر عنوانبه یگردشگر

 نقش و یبررس یهاروش جمله از (.29 :1386 ،یغفار) دشو یشهر داریپا ۀتوسع سازنهیزم و ییفضا-یمکان مختلف عاداب

 ،همکاران و پوراحمد ؛1394 ،یفیشر و نژادیحاتم) است یگردشگر ۀتوسع از یمحل ساکنان درک ،یداریپا در یگردشگر

 ۀتوسع به یابیدست روند در یدیکل نفعانیذ ،یمحل ساکنان که دارد وجود اعتقاد نیا .(1394 ،همکاران و یقنبر ؛1394

 دارد یگردشگر داریپا ۀتوسع تیموفق در یمهم نقش زین آنان درک و( ,Lundberg 2017: 46) هستند یگردشگر داریپا

(37 :2014 Sharply,). انجام یگردشگر نقش و اثرات از یمحل ساکنان درک ۀباردر یمختلف مطالعات ،رابطه نیهم در 

 et al. ; Nunkoo2012 Garrod et al.,; 2010 Nyaupane,and Andereck ; 1980 Hoy,and Belisle ,) است شده

2016, et al. Šegota; 2013). یمحل نانکسا که دهدیم نشان ایکلمب سانتامارتا در( 1980) یهو و سلیبل ژوهشپ جینتا 

 ،(2010) وپنین و اندرکک پژوهش جینتا .انددهکر یابیارز مثبت را یگردشگر اثرات یطورکلبه ،یمنف اثرات یبرخ وجود با

 یمحل ساکنان برداشت در یگردشگر بخش در اشتغال و گردشگران با تماس شده،درک یخصش منافع که دهدیم نشان

 ریدرگ که یمحل ناساکن که دهدیم نشان ،(2016) همکاران و سگتا پژوهش. هستند رگذاریثأت یگردشگر نقش از

 مطالعات در. دارند آن اثرات و یگردشگر ۀتوسع به یترمثبت نگرش ،هستند یگردشگر بخش با مرتبط یهاتیفعال

 شهر داریپا یگردشگر ۀتوسع یاجرا روند در زبانیم ۀجامع منافع که است آن انگریب( 1391) یکرم پژوهش جینتا ،یداخل

. است وردهاین دستبه یمحل ناساکن یابر یگردشگر ۀتوسع از یداریپا منافع ،صنعت نیا تاکنون و نشده لحاظ اسرین

 نقش توانسته مطالعه مورد شهر در یگردشگر که است دهیرس جهینت نیا به خود پژوهش در ،(1393) یمحمدپورجابر

 کسانی یزندگ تیفیک مختلف یقلمروها انیم در تیوضع بهبود نیا البته داشته، شهروندان یزندگ تیفیک بهبود بر یمؤثر

 در یگردشگر که دهدیم نشان( 1394) یفیشر و نژادیحاتم پژوهش جینتا. دارد وجود هاآن نیب یمعنادار تفاوت و نبوده
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 داریپا ۀتوسع بر را ریتأث نیشتریب که شود شهر شتریب هرچه یداریپا موجب ،مؤثر یاوهیش به است توانسته سنندج شهر

 جهینت نیا به خود ۀمطالع در( 1394) همکاران و یقنبر .باشد داشته یطیمح داریپا ۀتوسع را ریتأث نیکمتر و یاقتصاد

 یگردشگر ن،یبنابرا ؛دارد یبمطلو تیفیک هشدعهمطال مقصد ۀحوز در یگردشگر یداریپا یهامؤلفه انیم روابط که انددهیرس

 نقش ،دهدیم نشان( 1394) همکاران و پوراحمد پژوهش جینتا ،نیهمچن .است گرفته قرار داریپا طبقۀ در مقصد منابع بر

 .تاس معنادار بانه شهر توسعۀ در یطیمحستیز و یاجتماع ،یاقتصاد یهانهیزم در یشهر یگردشگر

 رواج و رونق در یمؤثر نقش ،مختلف یهاجاذبه از یبرخوردار ۀواسطبه شهرها از یشماریب تعداد رانیا در

. است( راحمدیبو و هیلویکهگ استان) دنا شهرستان در واقع سختیس شهرها، نیا جمله از .دارند یشهر یگردشگر

 آن ۀتوسع یراستا در هدفمند و مناسب یزیربرنامه با چنانچه دارد که یاثرات به توجه با یگردشگر ،است کرذانیشا

 ،یگردشگر ۀتوسع یزیربرنامه ندیفرا در. آورد وجودبه ریپذگردشگر یشهرها در را یشهر یداریپا تواندیم ،دشو تالش

 با حاضر پژوهش ن،یبنابرا ؛است یضرور تیفعال نیا کارکرد و موجود وضع لیتحل و شناخت ،یشهر یداریپا منظوربه

 شده نیتدو ریز یهاپرسش به ییپاسخگو و سختیس شهر یداریپا در یگردشگر نقش و تیوضع لیتحل ،یبررس هدف

 :است

 د؟کن فایا سختیس شهر یداریپا بر یمؤثر نقش توانسته یگردشگر ۀتوسع. 1

 است؟ داشته سختیس شهر یداریپا ابعاد از کیکدام بر را نقش نیشتریب یگردشگر. 2

 ؟اندکدم سختیس شهر یداریپا در یگردشگر نقش خصوصدر شهروندان درک در مؤثر عوامل. 3

 

 ینظر یمبان

 قرار دیتأک و توجه مورد یشهر داریپا ۀتوسع ژهیوبه یمحل سطح در یداریپا موضوع ،1992 سال به ویر در سران کنفرانس در

 بر هتوج نیشتریب اما شد، برگزار داریپا یشهرها موضوع با 1994 و 1993 سال به منچستر یهاییگردهما و گرفت

 داریپا ۀتوسع(. 68 :1386 ،یقدم) شد 1996 سال به استانبول در اسکان کنفرانس نیدوم در داریپا یشهر یهاسکونتگاه

 است داده اختصاص خود به را یشهر ۀتوسع به مربوط اتیدبا از یادیز حجم کیآکادم موضوع کی عنوانبه که یشهر

 دکن ضمانت را ندهیآ یهانسل یشهر جوامع و شهرها مداوم ۀتوسع تواندیم ،(15 :1388 ،همکاران و یرانیشم یدیمف)

 هجوت رهش ۀدهندلیتشک یازجا یتمامبه هک داتفا دهاوخ قافتا ینامز رهش اردیاپ ۀتوسع (.6 :1392 ،یصفرآباد و ییتقوا)

 خیراـت هـب هتـسبوا یشماریب و فـلتخم یهـاشکل در تواندیم اردیاپ رهش(. 133 :1393 ،باباخانزاده و یلطف) دوش

 نیهم در (.159 :1385 ،ینیحس و قرخلو) کند ادیپ دومن هااستیس و طیحم و میلقا ،یداصتقا ۀـیاپ ،گـنهرف ،هـقطنم

 ۀتوسع ،هامؤلفه نیا از یکی. ردیپذیم ریتأث یرونیب و یدرون مختلف یهامؤلفه از شهرها یداریپا داشت توجه دیبا ،رابطه

 یریپذقیتطب از یروند در ییایجغراف یفضا هر در یگردشگر .ابدییم توسعه و رواج شهرها در که است یگردشگر

 یبازساز یبرا یاندهیفزا طوربه و (36 :1393 ،یمحمدپورجابر) ردیگیم انجام ازین مورد التیتسه و هاگاهسکونت ،هاجاذبه

 ،سوکی از. دارد وجود یوندیپ هم یگردشگر و شهرها نیب (. Hui,and Liang 2016: 56) است توجه مورد همواره وامعج

 مبدأ عنوانبه تیفعال و کار از یناش یهایخستگ و فشارها و هاآن در تیجمع تمرکز لحاظبه یشهر یهاکانون

 ،یاسیس ،یاقتصاد یهاتیفعال وجود علتبه شهرها از یبعض ،گرید یسو از و شوندیم محسوب یگردشگر یهامسافرت

 (.86 :1374 ،یرضوان) شوندیم دهیبرگز یگردشگر مقاصد عنوانبه یگردشگر و یخیتار یهاجاذبه و یفراغت ،یارتباط

 مهم مقاصد سمت به یاریبس یشهرها کهیزمان شد، یگردشگر اتیادب وارد 1980 ۀده از یشهر یگردشگر مفهوم

 یابیارز یبرا یشهر مطالعات به توجه عدم با توانیم را یشهر یگردشگر به پرداختن در ریخأت. ندهست شرفتیپ حالدر

 (.3 :1384 ،ینارید) دکر هیتوج یشهر طیمح در یگردشگر و یسرگرم و حیتفر فراغت، اوقات
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 نظربه. است یشهر جامعۀ در انسان دۀیچیپ و مهم یمکان و ییفضا یهاتیفعال از یکی یشهر یگردشگر

 ،همکاران و پوراحمد) آوردیم وجودبه یاقتصاد و یاجتماع ،یفرهنگ بزرگ فرصت کی یشهر یگردشگر ،نظرانصاحب

 یکیژئوپلت و یاقتصاد ،یالمللنیب تیاهم که دیآیم حساببه یشهر مهم اریبس یاجتماع یروهاین از یکی و (254 :1394

 یهاجاذبه وجود از یناش ،شهرها یگردشگر مختلف یالگوها رونق و رواج(. 33: 1394 ،همکاران و قرخلو) دارد یاریبس

 مسئله صورتبه یشهر یگردشگر حاضر، عصر در .باشد داشته همراه به ار شهرها یداریپا تواندیم که است یگردشگر

 نیهم در(. 258 :1394 ،همکاران و دمپوراح) است درآمده شهرها داریپا یمحل توسعۀ و یشهر تیریمد در مهم یتیفعال و

 در یگردشگر که ردیپذیم ریتأث یمختلف یامدهایپ و آثار از هاشهر یداریپا در یگردشگر نقش داشت توجه دیبا ،رابطه

-یاجتماع ،یطیمح ،یاقتصاد قالب در توانیم را یگردشگر اثرات. گذاردیم یجا بر ینواح نیا مختلف ابعاد و ساختار

 یگردشگر ۀاندازبه توسعه از یشکل چیه که داشت توجه دیبا البته(. Cascante, 2008: 17) کرد یبررس یفرهنگ

 (.Byrd, 2009: 693) ندارد دوگانه اثرات

 یهامکان جادیا: از اندعبارت منافع نیا. اوردیب وجودبه یتوجه درخور یایمزا تواندیم یگردشگر ،یشهر جامعۀ در

 بهبود و درآمد شیافزا ،دیجد یگذارهیسرما یهافرصت ،یمحل یگردشگر یهاشرکت یبرا دیجد اندازچشم د،یجد کار

 بهبود و هارساختیز یبازساز یبرا تواندیم که یمحل یهااتیمال از مولد درآمد ،یمحل جمع یبرا یزندگ یاستانداردها

 زین ساکنان منطقه، گردشگران برعالوه که ییهارساختیز بهبود ،(Stanciules cu, 2009) شود استفاده جامعه امکانات

 مناطق ،یدستعیصنا هنر، ،یعیطب مناطق از حفاظت یبرا یمال منابع نیتضم و بود خواهند آن میمستق نفعیذ

 یبازساز شامل یشهر داریپا یگردشگر توسعۀ حالدر یایمزا ،درواقع. یفرهنگ یهاسنت و یخیتار و یشناسباستان

 و هانگرش رییتغ جهت در وپرورشآموزش ارائۀ ییتوانا دکنندگان،یبازد ونقلحمل به مربوط اثرات کاهش ،یعیطب مناطق

 هم و ساکنان یبرا هم مردم، از یادیز تعداد و ترعیوس فیط به ستیزطیمح طرفداران رفتار پرورش ،هاارزش

 یداریپا ابعاد کیتفک هب ،نیهمچن (.208 :1394 ،همکاران و یقنبر) است یگردشگر بهبود ت،یدرنها و گردشگران،

 ،میرمستقیغ و میمستق اشتغال جادیا و یاقتصاد رشد شامل یشهر ۀتوسع در یگردشگر یاقتصاد آثار نیترمهم ،یشهر

 رفتنباال و سرانه ددرآم شیافزا آن، ۀکرانپس و شهر در یخدماتریغ و یخدمات مشاغل از یمتنوع فیط در یفصل و یدائم

 آن یاجتماع یاثرها. است ...و شهر یبازرگان-یخدمات یواحدها و زکمرا درآمد افزاش شهروندان، یعموم رفاه سطح

 ،جهیدرنت و زبانیم یشهر ۀجامع شدنمطرح و یمعرف ،یعلم و یهنر ،یمعنو یهادهیپد و فرهنگ با گردشگر ییآشنا

 از .است... و خود فرهنگ به نسبت شهر مردم اعتقادات و باورها تیتقو شرفت،یپ و توسعه یبرا شتریب یهافرصت جادیا

 یبهساز و توسعه جادیا شهر، ییربنایز یساختارها ۀتوسع به توانیم یشهر ۀتوسع در یگردشگر یالبدک آثار نیترمهم

 (.134 :1393 ،باباخانزاده و یلطف) کرد اشاره... و شهر در یخیتار ۀیابن و نکاما یبازساز و ایاح ،یحیفرت یفضاها و نکاما

 یزندگ یراب داریپا ییهامکان ،شهرها نیا که شودیم آشکار برتر یگردشگر یشهرها به مختصر ینگاه با

 از. برسند خود یکنون یمترق گاهیجا به اندتوانسته داریپا ۀتوسع میمفاه چارچوب در هاآن که ،یمعننیبد .هستند شهروندان

 ۀتوسع یهاارچوبچ در حرکت یبرا یعامل خود یگردشگر برتر یشهرها در یگردشگر صنعت رشد زین ،گرید یسو

 توانینم و گرندیکدی ملزوم و ماالز یشهر داریپا ۀتوسع و یشهر یگردشگر ،تیدرنها. دیآیم شمارهب شهرها داریپا

 .(1394 ،یفیشر و ادنژیحاتم) دارد یشیپ یگرید بر کیکدام که داد حکم قیدق طوربه

 

 مطالعه مورد ةمحدود

با  شهر(. 1است )شکل ( احمدریبو و هیلویکهگ استاندنا )واقع در شهرستان  سختیس ،پژوهش ۀمطالع مورد شهر
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 ۀواسطبه ،دنا شهرستان رکزم سختیس. دارد قرار اسوجیشهر  یلومتریک 35 در( خانوار 1859نفر ) 7389برابر  یتیجمع

 یوهواآب تبعبهکوه و  ۀدر دامن یریقرارگ زیبه آبشارها و ن یدسترس ،هاچشمهوجود  ،یعیطب یهاجاذبهو  اندازهاچشم

 .دکنیمجلب  به خودرا  یشماریبهمواره در طول سال توجه گردشگران  ند،یمناسب و خوشا

 

 
 مطالعه مورد شهر تیموقع :1 شماره شکل

 نگارنده: منبع

 

 پژوهش روش

از یمورد ن یهاداده ،پژوهش نیا در .است یلیتحل-یفیتوص و روش انجام آن یکاربرد ،لحاظ هدف پژوهش حاضر از

موضوع،  اتیو ادب یمبان نیتدو یبرا یروش اسناد ازشده است.  یو پرسشنامه گردآور یاداسنق مطالعات یق از طریتحق

 یهاشاخصدر  یگردشگر نقشدرک ساکنان از  یابیارز یبرا یدانیابعاد و از روش م کینماگرها به تفک شیو پاال نییتع

و حجم نمونه با استفاده از روش  است مطالعه مورد شهرن در ساک شهروندانق، یتحق یآمار ۀجامع. شداستفاده  یداریپا

انجام شده است.  یو استنباط یفیبا استفاده از آمار توص هادادهل ی. تحلاستنفر  315د که معادل شکوکران محاسبه 

شهر  یداریدر پا یگردشگر نقشرامون یسؤال پ 41متشکل از  یاپرسشنامهق، یتحق یهاسؤالبه  ییپاسخگو منظوربه

عوامل  یبررس منظوربه. دشم یکرت تنظیف لیدر قالب ط یکالبد-یستیط زی، و محیفرهنگ-ی، اجتماعیدر ابعاد اقتصاد

و  یشغل یسن، جنس، وابستگ ریمتغ 4 ،مورد مطالعه شهر یداریدر پا یگردشگر ۀبر درک شهروندان از نقش توسع مؤثر

 یمطالعات ۀحوز پژوهشگران از نفر 20 توسط ،قیتحق یرهایمتغ ییروا .اندشدهانتخاب  التیتحص زانیم

 برابر کرونباخ یآلفا روش با پرسشنامه ییایپا زین و شده دییتأ و یبررس یگردشگر و یشهر یزیربرنامه

 لیتحل یبرا و یانمونهتک T یآمار آزمون از حاصل از پرسشنامه یهادادهل یتحل در. است شده محاسبه 778/0

 شهر و یداریبر ابعاد پا ینقش گردشگر یبندتیاولو یبرا دمنیفر آزمون از، شهر یداریدر پا ینقش گردشگر زانیم
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ب یضر و طرفهکیانس یل واریتحلمستقل،  T یآمار یهاآزموناز  ،در درک شهروندان مؤثرعوامل  لیتحل یبرا

 .است شده استفادهرسون یپ یهمبستگ
 

 

 هاافتهی و بحث

 انیپاسخگو یژگیو

 شامل زنان را درصد 4/18 و مردان درصد 16/81 ،نفر 315 مجموع از که دهدیم نشان انیپاسخگو یژگیو یبررس

 از زین و متوسطه التیتحص یدارا انیپاسخگو رشتیب ،التیتحص لحاظ از. است سال 6/42 هاآن یسن متوسط که شودیم

 انیب یآمار ۀنونم درصد 7/43 ،نیهمچن. اندداشته اشتغال خدمات بخش در انیپاسخگو نیشتریب یشغل تیوضع لحاظ

 .(1 جدول شماره) دارند یگردشگر بخش به یشغل یوابستگ که اندکرده
 

 انیپاسخگو یفرد هایویژگی :1 جدول شماره

 جنس
 6/81 مرد

 4/18 زن

 6/42 یسن متوسط

 التیتحص

 7/11 ییابتدا

 4/18 ییاهنمار

 3/30 متوسطه

 9/25 پلمیدفوق

 7/13 باالتر و سانسیل

 شغل

 4/20 کشاورز

 7/45 یخدمات

 3/26 یرااد

 6/7 اظهارنشده

 یشغل یوابستگ
 7/43 دارد

 3/56 ندارد

 نگارنده: نبعم

 

 سختیس شهر یداریپا در یگردشگر نقش

 و یبررس یکالبد-یطیمح ،یفرهنگ-یاجتماع ،یاقتصاد بعد سه در مطالعه مورد شهر یداریپا بر یگردشگر ۀتوسع

 در. اندشده انتخاب نماگر 13 ،بعد نیا یداریپا در یگردشگر ۀتوسع نقش نییتب یبرا ،یاقتصاد بعد در. است شده لیتحل

 در یگردشگر نقش نیشتریب یاقتصاد بعد در انیپاسخگو دگاهید از که است نآ انگریب وهشپژ یهاافتهی ،رابطه نیا

 نیانگیم با یشغل یهافرصت تنوع و 35/4 برابر نیانگیم با شهر در اشتغال جادیا ینماگرها به مربوط ،مثبت آثار بخش

 و 46/3 برابر نیانگیم با ساکنان نیب در درآمد مناسب عیتوز نماگر دو بر را نقش نیکمتر ،نیهمچن. است 14/4 برابر

 یمنف اثرات یبررس ،رابطه نیهم در. است داشته 5/3 برابر نیانگیم با یداخل محصوالت فروش یبرا نو یبازارها جادیا

 در اشتغال بودنیفصل یهانماگر به مربوط نقش نیشتریب که دهدیم نشان یاقتصاد بعد ینماگرها بر یگردشگر ۀتوسع

 نماگر به مربوط نقش نیکمتر و 43/3 برابر نیانگیم با یزندگ ۀنیهز شیافزا و 46/3 برابر نیانگیم با یگردشگر بخش

 بعد در یگردشگر ۀتوسع نقش نییتع منظوربه ،درمجموع. (2 ول شمارهجد) است 06/3 برابر نیانگیم با نیزم یسوداگر
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جدول  در مربوطه جینتا کهطورهمان ،یانمونهتک T یآمار آزمون از استفاده با زین و نماگرها دنکرهمسو با یاقتصاد

 سطح زین و( 45/44) شدهمشاهده نیانگیم ،(39) متوسط حد به توجه با که است دهش مشخص شده، آورده 3 شماره

 .است معنادار سختیس شهر یاقتصاد بعد یداریپا بر یگردشگر ۀتوسع نقش 05/0 از کمتر یمعنادار
 

 

 شهر یاقتصاد بعد یداریپا در یگردشگر نقش یفیتوص هاییافته : 2 جدول شماره

 اریمعانحراف نیانگیم نماگر

 96/0 35/4 شهر در اشتغال جادیا

 1/1 14/4 یشغل یهافرصت تنوع

 2/1 92/3 یبوم افراد یگذارهیسرما

 33/1 83/3 یشهر یخانوارها درآمد شیافزا

 3/1 46/3 ساکنان نیب در آمددر مناسب عیتوز

 4/1 5/3 یداخل محصوالت فروش یبرا نو یبازارها جادیا

 2/1 92/3 شهر در یگذارهیسرما و هاهیسرما ورود

 1/1 96/3 یتجار یوسازهاساخت شیافزا

 2/1 43/3 شهروندان یزندگ ۀنیهز شیافزا

 3/1 46/3 یگردشگر بخش در اشتغال بودنیفصل

 2/1 24/3 مسکن و نیزم متیق شیافزا

 4/1 06/3 نیزم یسوداگر

 3/1 42/3 خدمات و کاالها متیق شیافزا

 نگارنده :نبعم
 

 

 اینمونهتک T آزمون اساسبر یاداقتص بعد یداریپا بر یرگردشگ نقش یلیتحل جینتا :3 جدول شماره

 متوسط حد یمعنادار سطح نیانگیم T آمار بعد

 39 001/0 45/44 558/13 یاقتصاد

 نگارنده :نبعم

 

 نییتب به نماگر 14 انتخاب با ،رحاض پژوهش در .است یفرهنگ یاجتماع بعد ،یشهر داریپا ۀتوسع ابعاد از گرید یکی

 دگاهید از ،جینتا مطابق .است شده پرداخته سختیس شهر یفرهنگ یاجتماع بعد یداریپا در یگردشگر ۀتوسع نقش

 ارزش به نسبت مردم یگاهآ شیافزا یماگرهان یرو را نقش نیشتریب ،مثبت آثار بخش در یگردشگر ۀتوسع شهروندان

 بر را نقش نیکمتر و (03/4 برابر نیانگیم) شهروندان یشاداب و یسرزندگ و( 13/4 برابر نیانگیم) یگردشگر تیاهم و

. است داشته( 42/3 برابر نیانگیم) ییربنایز خدمات شیافزا و( 04/3 نیانگیم) یدرمان خدمات ۀتوسع شیافزا ینماگرها

 نیانگیم) شهر در یشلوغ و ازدحام شیافزا ینماگرها به مربوط ریتأث نیکمتر و نیشتریب یمنف آثار بخش در ،نیهمچن

 جینتا ،رابطه نیهم در. (4 جدول شماره) است (48/2 بربرا نیانگیم) شهر در یاجتماع یهایناهنجار بروز و (63/3 برابر

 معنادار سختیس شهر یفرهنگ یاجتماع بعد یداریپا بر یگردشگر ۀتوسع نقش که دهدیم نشان یانمونهتک T آزمون

 05/0 از کمتر یمعنادار سطح به توجه با و بوده متوسط حد نیانگیم از التربا شدهمشاهده نیانگیم کهیطورهب ؛است

 (.5 جدول شماره) است معنادار نقش نیا ،دشویم مالحظه
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 شهر یفرهنگ یاجتماع بعد یداریپا در یگردشگر نقش یفیتوص هاییافته :4 جدول شماره

 اریمعانحراف نیانگیم نماگر

 99/0 13/4 یگردشگر تیاهم و ارزش به نسبت مردم یآگاه شیافزا

 20/1 03/4 شهروندان یشاداب و یسرزندگ

 22/1 83/3 شهر از مهاجرت کاهش

 21/1 04/4 شهروندان یزندگ تیفیک یارتقا

 19/1 81/3 یمحل یهاسنت و هاارزش یماندگار

 22/1 42/3 ییربنایز خدمات شیافزا

 16/1 57/3 شهروندان یاریهم و مشارکت ۀیروح شیافزا

 23/1 04/3 یدرمان خدمات ۀتوسع شیافزا

 42/1 55/2 شهر در تیجنا و جرم

 47/1 48/2 شهر در یاجتماع یهایناهنجار بروز

 28/1 11/3 گردشگران منش و رفتار از شهروندان یرالگوبردا

 23/1 63/3 شهر در یشلوغ و ازدحام شیافزا

 34/1 95/2 متفاوت یهافرهنگ با گردشگران با مکرر یبرخوردها اثر در شهروندان یبوم فرهنگ به زدنبیآس

 52/1 67/2 یمحل ۀجامع شیآسا سلب

 نگارنده :نبعم

 

 اینمونهتک T آزمون اساسبر فرهنگی اجتماعی بعد یداریپا بر گردشگری نقش یلیتحل جینتا .5 جدول شماره

 متوسط حد یمعنادار سطح نیانگیم T آمار بعد

 42 001/0 51/48 309/11 یفرهنگ یاجتماع

 نگارنده: نبعم

 

 بعد یداریپا بتواند که باشد داشته همراه به را یگردشگر یمقصدها یداریپا تواندیم یزمان یگردشگر ۀتوسع

 یگردشگر ۀتوسع نقش یررسب به نماگر 14 تعداد انتخاب با ،رابطه نیهم در. باشد داشته همراه به را یکالبد و یطیمح

 بر را نقش نیشتریب یگردشگر ۀتوسع ،مثبت آثار بخش در دهدیم نشان جینتا. شد پرداخته شهر از بعد نیا یداریپا بر

 دفع و یآورعجم در شهر رانیمد توجه شیافزا و( 99/3 برابر نیانگیم) شهر طیمح یزیتم و یزگیپاک یارتقا ینماگرها

 برابر نیانگیم) شهر یمعمار و بافت یارتقا ینماگرها بر را نقش نیکمتر زین و( 74/3 برابر نیانگیم) یسطح یهاآب

 بخش در ،نیهمچن(. 6 جدول شماره) است داشته( 52/3 برابر نیانگیم) شهر در زباله یآورجمع تیوضع بهبود و( 22/3

 شهر یکالبد نامتوازن ۀتوسع و منابع یبرداربهره در فشار شیافزا ینماگرها بر را نقش نیکمتر و نیشتریب یمنف آثار

 سطح زین و( 44) شدهمشاهده نیانگیم ،(42) متوسط حد به توجه با و یت آزمون جینتا اساسبر ،درمجموع. است داشته

 مؤثر سختیس شهر یکالبد یطیمح بعد یداریپا بر توانسته یگردشگر ۀعتوس ،شودیم مشخص 05/0 از کمتر یمعنادار

 (.7 جدول شماره) است معنادار آن نقش که شود واقع

بارۀ نقش کلی توسعۀ گردشگری در پایداری شهر مورد مطالعه با توجه به ی درانمونهتک T، نتایج آزمون درمجموع

شود نقش توسعۀ گردشگری بر یم مالحظهو حد متوسط،  شده مشاهدهمقدار میانگین  05/0سطح معناداری کمتر از 

 (.8 جدول شمارهاست )پایداری شهر مورد مطالعه معنادار 
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 شهر یکالبد یطیمح بعد یداریپا در یگردشگر نقش یفیتوص هایتهیاف:  6 جدول شماره

 اریمعانحراف نیانگیم نماگر

 24/1 99/3 شهر طیمح یزیتم و یزگیپاک یارتقا

 13/1 7/3 شهر سبز یفضا و معابر تیفیک بهبود

 12/1 67/3 شهر مساکن یسازمقاوم

 28/1 22/3 شهر یمعمار و بافت یقاارت

 35/1 74/3 یسطح یهاآب دفع و یآورجمع در شهر رانیمد توجه شیافزا

 18/1 6/3 روستا یعیطب یهاجاذبهبه حفاظت از  یمحل رانیمد توجه

 07/1 52/3 شهر در زباله یآورجمع تیوضع بهبود

 47/1 3/3 یاراض یاربرک رییتغ

 45/1 27/3 یمربوط به گردشگر یوسازهاساخت ۀتوسع ۀجیدرنت یعیطب منابع بیتخر

 46/1 56/3 منابع یبرداربهرهفشار در  شیافزا

 48/1 44/3 شهر در یصوت یآلودگ

 42/1 66/2 شهر یکالبد نامتوازن ۀتوسع

 49/1 14/3 شهر یهوا یآلودگ

 37/1 45/3 شهر یعیطب یاندازهاچشم بیتخر

 نگارنده :نبعم

 

 اینمونهتک T آزمون اساسبر یکالبد محیطی بعد یداریپا بر یرگردشگ نقش یلیتحل جینتا: 7 جدول شماره

 متوسط حد یمعنادار سطح نیانگیم T آمار بعد

 42 001/0 1/44 85/3 یکالبد یطیمح

 نگارنده :نبعم
 

 اینمونهتک T آزمون اساسبر شهر یداریپا بر یرگردشگ نقش یلیتحل جینتا:  8 جدول شماره

 متوسط حد یمعنادار سطح نیانگیم T آمار

782/17 058/137 001/0 123 

 نگارنده :نبعم
 

 

 آزمون از استفاده با ،ستا داشته مطالعه مورد ابعاد از کیکدام یداریپا بر را نقش نیشتریب یگردشگر نکهیا یبررس منظوربه

 آزمون آمار به توجه با ،شودیم همالحظ کهطورهمان(. 9 جدول شماره) شد اقدام گانهسه ابعاد یبندتیاولو و پردازش به دمنیفر

 جینتا ،نیهمچن. دارد وجود تفاوت مطالعه مورد ابعاد یداریپا در یگردشگر نقش یبندتیاولو در ،001/0 برابر یرمعنادا سطح و

 .است داشته یفرهنگ یاجتماع بعد یداریپا بر را نقش نیشتریب یگردشگر ۀتوسع که است آن انگریب آمدهدستبه

 شهر یداریپا ابعاد بر یگردشگر نقش یبندتیاولو جینتا :9 جدول شماره

 نیانگیم عوامل

 19/2 یاقتصاد
 26/2 یفرهنگ یاجتماع

 55/1 یکالبد یطیمح
 2 یآزاد ۀدرج
 001/0 یمعنادار سطح
 311/32 آزمون ۀآمار

 نگارنده :نبعم
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 سن، ۀمؤلف 4 ،مطالعه مورد شهر یداریپا بر یگردشگر ۀتوسع نقش از یمحل ساکنان درک بر مؤثر عوامل مورددر

 یبررس منظوربه .(10 جدول شماره) است شده یبررس و انتخاب یگردشگر به یشغل یوابستگ و التیتحص زانیم جنس،

 و دارد را مردان و زنان دگاهید نیب معنادار فاوتت وجود از نشان جینتا ،مستقل T یآمار آزمون اساسبر تیجنس نقش

 نیانگیم کهیطوربه ؛دارند شهر یداریپا در یگردشگر نقش ۀباردر یبهتر درک مردان با سهیمقا در زنان ،دهدیم نشان

 نیب که است آن انگریب یشغل یوابستگ نقش یبررس ،نیهمچن .است 5/135 برابر مردان یبرا و 7/143 برابر زنان دگاهید

 برابر نیانگیم) دارند یگردشگر به یشغل یوابستگ که یافراد و دارد وجود یمعنادار تفاوت مذکور گروه دو دگاهید

 ۀتوسع نقش ۀباردر یبهتر درک ،(135 برابر نیانگیم) ندارند یگردشگر به یشغل یوابستگ که یافراد به نسبت (1/139

 نشان جینتا رسونیپ یهمبستگ بیضر اساسرب شهروندان، سن ۀمؤلف نقش مورددر .دارند شهر یداریپا در یگردشگر

 وجود یآمار معنادار عکوسم ۀرابط ،شهر یداریپا در یگردشگر ۀتوسع نقش از هاآن درک و افراد سن نیب که دهدیم

 روش اساسبر التیتحص سطح ۀمؤلف با رابطه در. دارند یگردشگر نقش از یبهتر درک ترهاجوان کهیطورهب ؛دارد

 که دهدیم نشان راداف دگاهید نیانگیم یبررس و دارد وجود شهروندان درک نیب معنادار تفاوت ،طرفهکی انسیوار لیتحل

 .دارد شهر یداریپا در یگردشگر ۀتوسع نقش از افراد درک بر یمؤثر نقش ،باالتر التیتحص سطح
 

 سختسی شهر یداریپا در یگردشگر ۀتوسع نقش از شهروندان درک بر مؤثر یرهایمتغ: 10 جدول شماره

 جهینت ونآزم نوع مؤلفه

 P value<0.05و برابر  001/0 مستقل  T جنس

 03/0P value<0.05 برابر و مستقل  T یگردشگر بخش به یشغل یوابستگ عدم و یوابستگ

 رسونیپ بیضر سن
 یو سطح برابر معنادار -733/0برابر  یهمبستگ بیضر

001/0 

 التیتحص
 انسیوار لیتحل
 طرفهکی

P value<0.05 

 معنادار تفاوت وجود
 (011/0 برابر یمعنادار)

 نگارنده: منبع

 

 یریگجهینت

 کیستماتیس و هدفمند یزیربرنامه و تیریمد با آن ۀتوسع کهیدرصورت ،دارد دنبالبه که یآثار به توجه با یگردشگر

 نقش یبررس هدف با ،حاضر پژوهش. ردیگ قرار توجه مورد شهرها یداریپا یبرا یراهبرد عنوانبه تواندیم باشد همراه

 مؤثر عوامل زین و شهر ۀگانسه ابعاد یداریپا بر تیفعال نیا نقش لیتحل به ،سختیس شهر یداریپا در یگردشگر ۀتوسع

 نیا در یگردشگر ۀتوسع ج،ینتا مطابق. پرداخت مطالعه دمور شهر یداریپا بر یگردشگر نقش از شهروندان درک در

 همکاران و پوراحمد یهاافتهی با جهینت نیا. دکن فایا شهر یداریپا ابعاد از کیهر بر یمعنادار و مؤثر نقش توانسته شهر

 نکهیا بریمبن ،(1394) همکاران و نژادیحاتم پژوهش جینتا زین و بانه شهر یداریپا در یگردشگر نقش بریمبن( 1394)

 است آن قیتحق جینتا گرید از. دارد ینهمخوا ده،ش سنندج شهر شتریب هرچه یداریپا موجب مؤثر یاوهیش به یگردشگر

 یکالبد -یطیمح بعد یداریپا بر را نقش نیکمتر و یفرهنگ-یاجتماع بعد یداریپا بر را نقش نیشتریب یگردشگر که

 بر را نقش نیکمتر یگردشگر نکهیا بریمبن( 1394) همکاران و نژادیحاتم جینتا با موضوع نیا که دهکر فایا شهر

 مانند ییهامؤلفه که است آن انگریب پژوهش جینتا ،نیهمچن. دارد یهمخوان زین داشته سنندج شهر یطیمح بعد یداریپا

 نقش مورددر. دارد یمؤثر نقش یگردشگر آثار از یمحل ساکنان بهتر درک بر یشغل یوابستگ و التیتحص سن، ت،یجنس
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 در تفاوت نیا اما ،دارد وجود معنادار تفاوت مردان و زنان دگاهید نیب یکل لحاظ از هرچند ،داشت توجه دیبا تیجنس ۀمؤلف

 یهاافتهی با جهینت نیا. است نداشته وجود معنادار تفاوت یاقتصاد بعد در و بوده یطیمح و یفرهنگ یاجتماع بعد دو

 و زنان دگاهید معنادار تفاوت وجود زین و یاقتصاد اثرات ۀباردر مردان و زنان دگاهید در نداشتنتفاوت نیب( 1390) یخان

 محمدپور یهاافتهی با یشغل یوابستگ و التیتحص نقش مورددر جینتا ،نیهمچن. دارد یهمخوان یطیمح بعد در مردان

 .دارد ییهمسو یگردشگر ۀتوسع آثار درک در مذکور یهامؤلفه نقش بریمبن( 1393) یجابر

 یراستا در ،سختیس شهر یداریپا در یگردشگر ۀتوسع نقش رفتنیپذ و آمدهدستبه جینتا به توجه با ،درمجموع

 :شودیم ارائه ییراهکارها آن تداوم زین و شهر یداریپا یارتقا منظوربه تیفعال نیا از یمندبهره

 از هچراک ؛یگردشگر تیریمد و یزیربرنامه در( ابعاد و اهداف اصول،) یگردشگر داریپا ۀتوسع یالگو به توجه( الف 

 .دکر نیتأم را ینسلنیب و ینسلدرون یازهاین و کرد دایپ یدسترس منابع ۀهم تیریمد به توانیم قیطر نیا

 ساکنان ط،یمح نیب متقابل کنش حاصل یگردشگر :یگردشگر ۀتوسع ندیافر در نفعانیذ ۀهم دادنمشارکت (ب 

 ن،یبنابرا د؛آور شمارهب یگردشگر ۀعمد نفعانیذ نیترمهم توانیم را موارد نیا که است گردشگران و نانیکارآفر ،یمحل

 .سازدیم مواجه مشکل با زمان مرور به را یگردشگر ۀتوسع هاآن از کیهر به نکردنهتوج

 .مطالعه مورد شهر در یگردشگر ثراتا تیریمد (ج 

 .یداریپا کردیرو با یگردشگر جامع طرح ۀیته( د 
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