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سنجش اثرات گردشگری یادمانهای تاریخی با رویکرد شکوفایی شهری
(مطالعة موردی :تپههای کنارصندل شهرستان جیرفت)
حجتاهلل شرفی -1استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
مصطفی خبازی  -استادیار جغرافیای طبیعی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
مجتبی سلیمانی دامنه  -دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
دریافت مقاله1397/07/18 :

پذیرش مقاله1397/11/20 :

چکیده
امروزه آثار باستانی ،تاریخی و جاذبههای فرهنگی از عوامل مهم جذب گردشگر بهشمار میآید؛
زیرا آثار باستانی و کهن هر جامعهای معرف فرهنگ خاص همان کشور است و ویژگیها و
ارزشهایی درخور توجه همان مملکت و مردم مرزوبوم دارد .این آثار ضمن داشتن ارزشهای
معنوی بسیار زیادی برای اقوام ،جاذبهای برای دیگران است که سبب جذب آنها برای بازدید و
شناخت آن جاذبهها و آثار میشود .در این راستا ،هدف پژوهش حاضر ،سنجش اثرات گردشگری
آثار باستانی و تاریخی تپههای کنارصندل و میزان تأثیرگذاری آن بر شکوفایی شهری شهرستان
جیرفت است .روش پژوهش توصیفی-علی و بر مبنای شیوة میدانی (پرسشنامه و مشاهده)
است .جامعة آماری منطقة مورد مطالعه نیز  277هزار و  748نفر و حجم نمونه با جدول شماره
مورگان  380نفر محاسبه شده است .پایایی دادههای مورد استفاده با بهرهگیری از آلفای کرونباخ
به میزان  0/761محاسبه ،و بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها نیز از آزمونهای  T-testو
رگرسیون گامبهگام استفاده شده است .نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان میدهد تأثیر
گردشگری منطقة کنارصندل در شکوفایی شهر جیرفت و پیرامون در همة ابعاد و مؤلفهها از نظر
جامعة نمونه از سطح مطلوب پایینتر است؛ بهطوریکه مقدار محاسبهشدة تأثیر کلی گردشگری
در شکوفایی شهری کلی جامعه 2/65 ،کمتر از حد مبنا ( )3است .درنهایت ،نتایج حاصل از
رگرسیون گامبهگام نشان میدهد از میان شاخصهای شکوفایی شهر جیرفت ،شاخص
زیستپذیری با ضریب بتای  0/375بیشترین تأثیر را از گردشگری منطقة کنارصندل پذیرفته
است سپس شاخص زیرساختی ،تولیدگری ،عدالت مکانی با ضریب بتای  0/360 ،0/365و
 0/339و در انتها شاخص کیفیت زندگی با ضریب بتا  ،0/236بهترتیب کمترین سهم را از اثرات
گردشگری منطقة مورد مطالعه داشته است.
واژههای کلیدی :تپههای کنارصندل ،شکوفایی شهری ،شهرستان جیرفت ،گردشگری ،یادمانهای
تاریخی.

 . 1نویسنده مسئول
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مقدمه
شهر مکانی است که انسان در آن از نیازهای پایه و امکانات رفاهی عمومی رضایت کامل دارد و جایی است که در آن
محصوالت متعدد به میزان کافی در دسترس باشد ،همچنین شهرها مکانهایی هستند که در آن اهداف ،عالیق و سایر
جنبههای معنوی زندگی به واقعیت تبدیل میشود و از این طریق احساس رضایت و شادی در افراد و جامعه بهوجود
میآید؛ با این حال هنگامیکه شکوفایی از شهری حذف یا به اقشار خاصی محدود میشود ،یا هنگامیکه برای تحقق
اهداف خاصی کاربرد داشته باشد ،شهروندان برای دستیابی به شکوفایی در شهر تالش و حتی مبارزه خواهند کرد
(.)Jackson, 2009
هر شهر در راستای نیل به شکوفایی ،دستخوش فراز و نشیبهایی میشود؛ گاهی بروز عواملی به شکوفایی آن کمک
میکند و در مواقعی نیز برخی مشکالت ،این شکوفایی را در معرض خطر قرار میدهد .درک روشن و استفاده از این عوامل
در برنامهریزی و اصالح سیاستها و حمایت از برخی ساختارها و مکانیسمهای تأثیرگذار بر شکوفایی اهمیت زیادی دارد؛
به همین دلیل شناخت عوامل تشویقکننده و بازدارندة شکوفایی در هر شهر ضروری است؛ زیرا از این طریق راهکارها،
راهبردها و سیاستهای مناسب برای دستیابی به شکوفایی تدوین میشود .شکوفایی شهری مفهومی است که نخستین بار
به صورتی جامع در سازمان اسکان بشر ملل متحد برای سنجش میزان رشد و توسعة انسانی و اقتصادی عنوان شد؛
بنابراین ،بررسی پیشنهادها و کلیدواژههای گزارش این سازمان اهمیت بسیار زیادی دارد ( .)Easterlin, 1974دستیابی به
رفاه و تأمین سعادت شهروندان دغدغة بیشتر دولتهای جهان است و به همین دلیل سیاستمداران با همکاری
اقتصاددانان و همة دانشمندان علوم ذیربط ،همواره بهدنبال یافتن راهحلهای جدیدتر برای کسب درآمد و رفاه بیشترند،
در این بین ،گرایش عمومی دولتها بهسوی گردشگری نیز نشئتگرفته از همین تفکر است .امروزه ،صنعت گردشگری
در دنیا یکی از منابع مهم درآمد و از عوامل مؤثر در تبادالت فرهنگی بین کشورهاست و بهعنوان گستردهترین صنعت
خدماتی جهان جایگاه ویژهای دارد (فرزین.)3 :1382 ،
شایان ذکر است توجه به مقولة گردشگری زمانی اهمیت یافت که در سال  ،2015گردشگری بینالمللی  4/4درصد
رشد کرد و به مجموع  1میلیون و  184هزار نفر رسید .پس از بحران  2010در ششمین سال متوالی تازهواردان
بینالمللی ،این رقم به باالتر از حد متوسط یعنی  4درصد رسید .تقریبا در این سال بیش از  50میلیون گردشگر در مقایسه
با سال  ،2014به مقصدهای بینالمللی سراسر جهان سفر کردند

(2015

 .)Two,گفتنی است گردشگری یکی از

فعالیتهایی مهمی است که در دهههای اخیر جایگاه ویژهای در توسعة اقتصادی برخی کشورها داشته (یغفوری و
همکاران )3 :1392 ،که هدف از توسعه آن -چه در سطح بینالمللی و چه در سطح ملی -امکان توسعة اقتصادی و
اجتماعی نواحی مقصد بوده است؛ به همین دلیل بیشتر کشورهای جهان به اهمیت این صنعت در اقتصاد جهانی از نظر
نقش آن در درآمد و اشتغال توجه کردهاند (رضوانی .)91 :1387 ،در مطالعات متعدد ،نقش گردشگری منبع جدیدی برای
ایجاد اشتغال ،کسب درآمد ،دریافتهای مالیاتی بیشتر ،جذب ارز و تقویت زیرساختهای اجتماعی است که موجب رشد و
توسعة سایر صنایع میشود (کاظمی .)1 :1387 ،توسعة گردشگری بهعنوان پدیدهای فرهنگی ،فرصت کافی برای تبادل
فرهنگی بین گردشگر و جامعة میزبان بهوجود میآورد .بر این مبنا ،آنان میتوانند یکدیگر را بهتر درک کنند و بیشتر به
فرهنگ هم احترام بگذارند (ترنر.)95 :1378 ،
گفتنی است اهمیت صنعت گردشگری و غنای فرهنگی مردم ایران ،لزوم توجه به گردشگری تاریخی را بهمنظور
پیشبرد اهداف ملی ،منطقهای ،ناحیهای و رشد توسعة اقتصادی در اذهان مردم بارور میکند (دادیپور و رضازاده.)1390 ،
در این بین ،کشور ما از نظر تنوع آب و هوایی و وجود مکانهای تاریخی و فرهنگی منحصربهفرد ،از معدود کشورهای
جهان است که تاکنون از ظرفیتهای بالقوة خود در این زمینه به نحو مطلوبی استفاده نکرده است .با بررسی وضعیت
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صنعت گردشگری در ایران و مالحظة ارقام درآمدی ارزش حاصل از آن درمییابیم بهرغم این واقعیت که ایران یکی از ده
کشور مهم جهان از حیث آثار تاریخی و باستانی است ،کمتر از یکهزارم درآمد جهانی حاصل از گردشگری را نصیب خود
کرده است .در این ارتباط ،شهرستان جیرفت با وجود داشتن توانمندیهای الزم گردشگری (طبیعی ،اقلیمی و از همه
مهمتر تاریخی -تمدنی) و فعالیتهای گردشگری در منطقه در راستای افزایش درآمد و اشتغالزایی ،تغییر و تحول مهمی
ایجاد نکرده است .در این بین ،تمدن کنارصندل تمدنی ناشناخته است که در گردشگری و مطالعات مربوط به آن در شرق
ایران بهطور اعم و شهر جیرفت بهطور اخص کمتر به آن پرداخته شده است .از معضالت و مشکالت پیش رو در این منطقه،
میتوان به توانمندنبودن مدیریتهای شهری در شناسایی بیشتر این تمدن ،واقفنبودن شهروندان جیرفتی به این گنجینة
علمی تمدنی در بوم اجتماعی عرصة گردشگری ،ناشناختهبودن اشیای تاریخی و معرفینکردن آنها بهعنوان کاالهایی
منحصربهفرد اشاره کرد؛ بنابراین ،ضرورت احیای تمدن جیرفت و لزوم توجه مسئوالن و برنامهریزان ،فراهمکنندة زمینة
جذب گردشگر در جهت شکوفایی و توسعة شهر جیرفت در همة ابعاد است .در این راستا با توجه به اهمیت پژوهش،
مقالة حاضر به سنجش میزان تأثیر گردشگری تپههای کنارصندل جیرفت بر شکوفایی شهری میپردازد .نگارندگان با
توجه به موضوع مورد مطالعه و هدف پژوهش ،درصدد پاسخ کارشناسی به این پرسش هستند که آیا گردشگری
یادمانهای تاریخی کنارصندل بر شکوفایی شهرستان جیرفت تأثیر دارد؟ و مهمترین عوامل تأثیرگذار بر شکوفایی
شهری جیرفت کدام هستند؟
سرایی و شمشیری ( ،)1392در پژوهشی به بررسی شرایط کالنشهر شیراز بهعنوان یکی از بزرگترین و غنیترین
مراکز تاریخی فرهنگی کشور پرداختند تا توسعة گردشگری برای شکوفایی و توسعة پایدار را در ابعاد مختلف در منطقه
امکانسنجی کنند.
رهنمایی و همکاران ( )1390در مقالهای با عنوان «نقش محورهای فرهنگی و تاریخی منطقة  12در توسعة
گردشگری شهر تهران» بر آن شدند تا با انتخاب مسیرهای نمونه در محدودة این منطقه ،نوعی امکانسنجی و
برنامهریزی عملیاتی توریسم شهری را بررسی و ارزیابی کنند و از این رهگذر باب مطالعات جدیدی را برای احیای هویت
و قابلیتهای نهفته در بطن این منطقة قدیمی بگشایند.
اسعدی و اردکانی ( )1394در مقالهای با عنوان «ارائة مدلی پویا جهت توسعة گردشگری تاریخی (مورد مطالعه :استان
یزد)» به این نتیجه رسیدند که ضرورت جذب گردشگران تاریخی چالشی در سالهای آینده و در پی آن جلب رضایت
گردشگران عامل کلیدی در این عرصه خواهد بود.
خاکپور و همکاران ( )1394در مقالهای با عنوان «ارزیابی تأثیر توریسم تاریخی  -فرهنگی بر توسعة پایدار شهر
کرمان» دریافتند که گردشگری تاریخی -فرهنگی در افزایش درآمد شهر کرمان تأثیر مثبت دارد ،از مهمترین اثرات آن
نیز میتوان به افزایش درآمد شهروندان ،ایجاد فرصتهای شغلی جدید و رونق کسبوکار محلی اشاره کرد.
جونز و همکاران ( )2014در مقالهای با عنوان «گامهایی بهسوی شکوفایی شهری در کشورهای درحالتوسعه»
دریافتند که شکوفایی شهری از اصول کلیدی توسعة جهان است ،همچنین در این پژوهش به مسائل اساسی شکوفایی از
قبیل زیرساختها ،بهرهوری ،عدالت و برابری اجتماعی ،کیفیت زندگی و پایداری محیطی اشاره کردهاند.
وانگ ( )2014در مقالهای با عنوان «یک چارچوب برای شاخصهای شکوفایی شهری ارتباط شاخصها تحلیل و
سیاستها» دریافت که تأکید بر شاخصهای شکوفایی شهری مفاهیم ،و روششناسی ،چالشهای سیاسی پیش رو را
برجسته میکند.

با بررسی پژوهشهای مرتبط و طبق مطالعات انجامشده از جمله پژوهش سازمان ملل ( )2012با عنوان «حالت
شهرهای جهان ،2013-2012 ،شکوفایی شهر» ،کریمی ( ،)1388با عنوان «شکوفایی شهری» ،جفری و برنت ریچی
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(« ،)1999گردشگری ،رقابت و شکوفایی اجتماعی» معیارها و شاخصهای مؤثر بر اثرات گردشگری بر شکوفایی شهری
در پنج عامل کیفیت زندگی ،عدالت مکانی ،زیستپذیری ،بهرهوری و زیرساخت شناسایی و اقتباس شده است ،این
عوامل بر پایة مفاهیم رفاهی اسکان بشر سازمان ملل ،شامل پنج بعد شکوفایی شهری (چرخ شکوفایی) است که در
شکل  1مشاهده میشود.

شکل جدول شماره  .1چرخة شکوفایی شهری ()UN-Habitat, 2012

 .1کیفیت زندگی :کیفیت زندگی شهری دربرگیرندة ابعاد روانی است که شاخصهایی مانند رضایت ،شادمانی و امنیت
را در برمیگیرد؛ از اینرو ،آن را رضایت اجتماعی نیز مینامند که براساس آن به شاخصهای دسترسی به
فرصتهای اجتماعی مانند اشتغال ،ثروت و اوقات فراغت توجه میشود (سیفالدینی .)375 :1381 ،کیفیت زندگی
محصول تاریخی نظامهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی است و نمیتوان آن را مجزا از ساختارهای باال
تبیین کرد؛ بنابراین ،مفهوم کیفیت زندگی متغیری مرکب است که وضعیت آن به سطح توسعهیافتگی جوامع
بستگی دارد و میتوان آن را با طراحی و تدوین شاخصهایی تعریف و اجرا کرد (شاهحسینی و توکلی.)127 :1393 ،
 .2عدالت اجتماعی :یکی از پارامترهای تعیینکنندة بهبود حیات همگانی شهروندان که درنهایت به رضایت آنها از
شیوة زندگی خود منجر میشود ،عدالت اجتماعی است که با توزیع فضای عادالنة امکانات و منابع بین مناطق
مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به آنها هممعناست (شریفی.)6 :1385 ،
 .3زیستپذیری :در دوران کنونی و بهدنبال بروز بحرانهای زیستمحیطی ،نابودی منابع و ایجاد موانع در راه رسیدن
به توسعة پایدار ،ضروری است برنامهها براساس شناخت و ارزیابی توان محیطی انجام شود تا هم بهرهبرداری
شایسته و مستمری از محیط صورت گیرد و هم ارزشهای طبیعی محیط حفظ شود (نوری و آوارگانی.)14 :1386 ،
زیستپذیری مفهومی کلی است که با برخی از مفاهیم و اصالحات دیگر مانند پایداری ،کیفیت زندگی ،کیفیت
مکان و اجتماعات سالم مرتبط است (.)Blassingame, 1998 Norris and Pittman, 2000,
 .4زیرساخت :وجود زیرساختهای مناسب و توزیع مناسب خدمات نقشی تعیینکننده در جذب گردشگران به
مکانهای مستعد گردشگری دارد .مقصود از امکانات یا جاذبهها ،تشکیالت یا مکانهایی است که بهمنظور تأمین
خواستههای گردشگران بهوجود میآید و آنها میتوانند از این امکانات استفاده و گردش کنند (تقوایی و رنجبر
دستنایی.)23 :1389 ،
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 .5بهرهوری :امروزه بهرهوری صرفا معیار یا شاخصی اقتصادی نیست ،بلکه فرهنگ و نگرشی به کل زندگی است که
جنبههای مختلفی را در برمیگیرد و منشأ بسیاری از تغییرات و تحوالت اساسی است .در دنیای امروز ،ارتقای
بهرهوری یکی از اولویتهای ملی هر کشور بهشمار میآید؛ زیرا ادامة حیات اقتصادی کشورها ،رشد اقتصادی و
بهبود سطح زندگی افراد یک جامعه به ارتقای بهرهوری وابسته است که به معنای قدرت تولید ،بارور و مولدبودن
است (جهانگرد و غالمی.)78 :1388 ،

مبانی نظری
گردشگری

لغت گردشگری از کلمة تور به معنای گشتن گرفته شده که در لغت التین تورنس به معنای دورزدن و رفتوبرگشت بین
مبدأ و مقصد ریشه دارد و از یونانی به اسپانیایی و فرانسه و درنهایت به انگلیسی راه یافته است (عبدالمنافی.)98 :1390 ،
گردشگری شامل مجموعه فعالیتهایی است که گردشگر در طول مدتی بهدالیل شخصی و کاری خارج از مکان زندگی
و کاری خود انجام میدهد .سازمان جهانی ،گردشگری را مجموعه کارهایی میداند که یک فرد در سفر و در مکانی
خارج از زندگی خود انجام میدهد و بیش از یک سال طول نمیکشد و هدف آن سرگرمی ،تفرج ،استراحت ،ورزش و
فعالیتهایی از این قبیل است .با پذیرش این تعریف ،گردشگری در سالهای اخیر بهدالیل مختلف توسعهای (اقتصادی ،
اجتماعی ،اکولوژیکی) ابزاری برای افزایش توسعه ،و وسیلهای بهمنظور تحریک اقتصادهای بحرانی و تقویت فعالیتهای
توسعهای از طریق ایجاد مشاغل و درآمد بوده است (افتخاری و همکاران .)25-24 :1390 ،امروزه گردشگری ،صنعتی
پویا با ویژگیهای بارز و منحصربهفرد است که بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی و تولیدی کشورهای توسعهیافته و
درحالتوسعه به آن وابسته است ( ،)UNWTO, 2007, 11همچنین موجب تغییر در ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،محیطی و
اقتصادی جامعة میزبان میشود و ابزاری برای توسعة اقتصادی ،بهویژه در جوامع محلی است؛ از اینرو توسعة آن توسع ة
ملی و محلی را افزایش میدهد (ضیایی و همکاران.)60 :1392 ،
گردشگری تاریخی

در این نوع گردشگری ،گردشگر به جستوجو ،فراگیری و تجربه دربارة فرهنگ گذشتة جامعة خود یا دیگران میپردازد
(رنجبریان و زاهدی .)1388 ،در این بین ،گردشگری تاریخی -فرهنگی شاخهای از مطالعات گردشگری و شامل دید ن
منابع فرهنگی و تاریخی است و از بزرگترین ،فراگیرترین و روبهرشدترین بخشهای صنعت گردشگری بهشمار میآید
( .)UNWTO, 2005گردشگری تاریخی نیز یکی از انواع گردشگری فرهنگی است که با تکیه بر آن میتوان فضاها و
کاربریهای متفاوتی برای راهاندازی مجموعه گردشگری طراحی کرد تا بدان وسیله با طراحی معماری مدرن در قالب
حفظ اصول معماری سنتی و بومی بتوان به احیای مجموعهها و سایتهای گردشگری پرداخت (قهرمانی.)1377 ،
گردشگری فرهنگی از دو بعد تعریف میشود .در بعد مفهومی حرکت انسانهاست برای جاذبههای فرهنگی و جداشدن از
مکان معمول سکونت با هدف دستیابی به اطالعات و تجرید جدید برای ارضای نیازهای فرهنگی .از نظر فنی نیز
دربرگیرندة حرکت انسانها برای جاذبههای فرهنگی خاص مانند مکانهای میراث ،نشانههای زیباشناختی و فرهنگی،
هنرها و نمایشهاست که خارج از مکان معمول سکونت قرار دارد (.)Bachleitner, 1999: 201
شایان ذکر است که یکی از انگیزههای جلبکنندة گردشگران به شهرها ،وجود جاذبههای یادمانی و تاریخی در
شهرها ،بهویژه شهرهای قدیمی است ،این جاذبهها با انگیزهای گوناگونی بهوجود آمدهاند .گروهی از آنها برای
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ماندگارشدن رویداد یا به مناسبت یادآورشدن دورهای مهم در تاریخ شهرها احداث میشوند ،اما مجموعه اقداماتی که با
هدف هویت شهری در شهرها انجام میشود تابع مؤلفههای متعددی است که مهمترین آنها از بعد کاربردهای
گردشگری و مؤلفه مصنوع هویت شهری ،از دورههای گوناگون تاریخی است .مصادیقی مانند شکل شهر ،ساختار شهر،
فضا و ساختوسازهای عمومی ،کاخها و محلهها از جمله عناصر تشکیلدهندة هویت تاریخی شهرها هستند (بهزادفر،
.)58 :1386
شکوفایی شهری

شکوفایی از نظر سازمان اسکان بشر ملل متحد ،نوعی ساختوساز اجتماعی است که به فعالیتهای انسانی کالبد
میبخشد و به عمد و آگاهانه ،در شرایط بیطرفانه در هر زمان و مکانی -چه در مقیاس بزرگ و چه کوچک -شروع به
ساختوساز میکند .شکوفایی مفهومی گسترده است که در ارتباط با توسعة متعادل و هماهنگ در محیطی همراه با
انصاف و عدالت مطرح میشود

(2012

 .)UN-Habitat,در این میان مفهوم شکوفایی شهری ،یکی از بهروزترین

تالشهایی است که در راستای سنجش و برقراری رضایت از زندگی صورت گرفته است .افزون بر آنچه گفته شد،
شکوفایی مفهومی پیچیدهتر دارد که با شاخصهایی ساده که تنها به بررسی میزان درآمد مالی افراد یا تعداد خودروهای
شخصی آنها میپردازد ،بهدست نمیآید .زندگی شکوفا شامل ابعاد غیرمادی و نامحسوس دیگری همچون نقشداشتن در
آیندة شهر خود ،داشتن روابط معنادار و مهم ،تعلقداشتن به انجمنهای حمایتی و داشتن منابع و قابلیتهای الزم برای
تبدیل رؤیاهای فردی به واقعیت است.
باید توجه داشت که نگرانیهای زیستمحیطی جزء اولویتهای اصلی شکلدهی به جوامع حال و آیندة ماست .در این
بین ،دفاع از حقوق بشر ،پیشرفتهای دموکراتیک شامل توانمندسازی زنان و احترام به اصول پایهای نظیر عزتنفس و
تحمل دیدگاههای متفاوت ،بخشی از آیندة جامعتر و شکوفاتر است

(2006

 .)UN-Habitat,برای چندین دهه ،رشد

اقتصادی فاکتور اصلی توسعة سیاستها بوده است ،با وجود این ،در حال حاضر شکوفایی شهری فراتر از این چشمانداز به
نظر میرسد و چگونگی تولید عادالنة یک شهر و توزیع مزیتهای آن را بررسی میکند.
گفتنی است ترویج رشد اقتصادی بشر از موارد مهمی است که شامل همبستگی اجتماعی ،پایداری زیستمحیطی و
کیفیت زندگی است ( .)Mohtashami, et al 2016: 320در این خصوص سازمان ملل 1،پارادایم2جدیدی را مطرح کرده
که بر رویکرد شکوفایی3مبتنی است و مناطق شهری و روستایی را در برمیگیرد .در این رویکرد ،شهری در قالب چرخ
شکوفایی 4با ابعاد کیفیت زندگی 5،عدالت مکانی 6،زیستپذیری 7،تولیدگری 8و زیرساختها 9مطرح میشود که در ارتباط
این ابعاد با یکدیگر ،تعادل یکپارچه و اثرات مثبت گردشگری زمینة شکوفایی شهری را فراهم میکند .درادامه ،جمعبندی
مبانی نظری مدل مفهومی پژوهش حاضر بیان میشود (شکل :)2

1. Untied nation
2. Paradigm
3. Prosperity
4. Wheel prosperity
5. Quality life
6. Location justice
7. Livability
8. Productivity
9. Infrastructure
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شکل جدول شماره  .2مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
روششناسی پژوهش حاضر توصیفی-علی و بر مبنای شیوة میدانی (پرسشنامه و مشاهده) است که در آن از ابزار
پرسشنامه به همراه شاخصهای منتخب شکوفایی شهری استفاده شده است .روایی پرسشنامه محققساخته را نیز
متخصصان حوزة تخصصی و خبرگان تأیید کردهاند و پایایی آن با آلفای کرونباخ صورت گرفته که میزان اعتبار آن
 0/761محاسبه شده است .جامعة آماری منطقة مورد مطالعه  277هزار و  748نفر و حجم نمونه با جدول شماره مورگان
 380نفر محاسبه شده است .دادههای جمعآوری شده با استفاده از بستة نرمافزاری

SPSS

و آزمونهای آماری

T

تک

نمونهای برای بررسی وضعیت هریک از شاخصهای مؤثر در شکوفایی شهری تجزیهوتحلیل شده ،همچنین موثرترین
شاخصهای گردشگری در شکوفایی شهر جیرفت ،از رگرسیون گام به گام بهره گرفته شده است .همانگونه که در
مطالب قبل نیز اشاره شد ،معیارها و شاخصهای مؤثر اثرات گردشگری بر شکوفایی شهری در پنج عامل کیفیت زندگی،
عدالت مکانی ،زیستپذیری ،بهرهوری و زیرساخت ( جدول شماره  )1شناسایی و اقتباس شده است.
جدول شماره  .1ابعاد و شاخصهای گردشگری تپههای کنارصندل بر شکوفایی شهری
ابعاد

شاخص

کیفیت زندگی
عدالت مکانی
زیستپذیری
بهرهوری
زیرساختها

خدماترسانی ،تفریحات سالم ،هزینة زندگی
توزیع عادالنه ،شادکامی اجتماعی ،احساس امنیت
افزایش زباله ،چشماندازهای بکر ،حفظ و حراست
فواید اقتصادی ،افزایش درآمد ،احیای صنایعدستی
احداث زیرساختها ،افزایش اعتبارات ،جذب گردشگر
منبع :یافتههای پژوهش1395 ،

محدودة مورد مطالعه
شهرستان جیرفت در فاصلة  234کیلومتری جنوب استان کرمان واقع شده و  650متر از سطح دریا باالتر است ،این
شهرستان از شمال به بم ،از مغرب به بافت ،از جنوب به کهنوج و عنبرآباد و از شرق به استان سیستان و بلوچستان
محدود میشود .روستای کنارصندل نیز در  23کیلومتری جنوب این شهر واقع شده است .این شهرستان دو تپة بزرگ
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باستانی شمالی و باستانی جنوبی دارد که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .اشیای تاریخی ،الواح کتیبهای،
مهرههای نشانهای ،آجر کتیبهدار و خشتهای بسیار بزرگ (مسجد) از یافتههای باستانشناسی این تپههاست که نشانگر
قدمت چند هزارساله تمدن جیرفت است و روزبهروز بر اعتبار و اهمیت جهانی آن میافزاید (کالنتری خاندانی:1387 ،
.)33

شکل  .2محدودة مورد مطالعه

یافتههای پژوهش
جدول شماره  .2جنس پاسخگویان
جنس

فراوانی

درصد

مرد

199

52.4

زن

181

47.6

جمع

380

100

با توجه به جدول شماره  199 ،2نفر از پاسخگویان مرد ( 52.4درصد) و  181نفر از آنها زن ( 47.6درصد) هستند.
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جدول شماره  .3سن پاسخگویان
سن

فراوانی

درصد

کمتر از  20سال
 20تا  45سال
 45تا  65سال
باالی  65سال
جمع

155
156
67
2
380

40.8
41.1
17.6
.5
100

همانطور که در جدول شماره  3مشاهده میشود 155 ،نفر از پاسخگویان کمتر از  20سال ( 40.8درصد) 156 ،نفر
 20تا  45سال ( 41.1درصد) 67 ،نفر  45تا  65سال ( )17.6و  2نفر ( )%0/5بیشتر از  65سال دارند.
جدول شماره  .4میزان تحصیالت پاسخگویان
میزان تحصیالت

فراوانی

درصد

ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
لیسانس و باالتر
بدون پاسخ
جمع

34
48
170
127
1
380

8.9
12.6
44.7
33.4
.3
100

با توجه به نتایج جدول شماره  ،4نتیجه میگیریم که  34نفر از پاسخگویان ( 8.9درصد) تحصیالت ابتدایی 48 ،نفر
( 12.6درصد) تحصیالت راهنمایی 170 ،نفر ( 44.7درصد) دیپلم و  127نفر ( 33.4درصد) تحصیالت لیسانس و باالتر
دارند.
بهمنظور سنجش تأثیر صنعت گردشگری تپههای کنارصندل در دستیابی به شکوفایی شهر جیرفت از آزمون

T

تک

نمونهای و برای پاسخگویی به پرسشها نیز از طیف لیکرت استفاده شده که حد متوسط آن 3 ،است .اگر میانگین از 3
باالتر باشد ،نشاندهندة تأثیر بیشتر و در غیر این صورت بیانگر تأثیر کمتر در دستیابی به شکوفایی شهری است .محققان
در این مقاله اثرات گردشگری یادمانهای تاریخی گردشگری کنار صندل جیرفت را براساس مؤلفهها و شاخصها ی
«رویکرد شکوفایی شهری» سنجیدهاند که در ذیل به آنها اشاره میشود:
سنجش اثرات گردشگری تپههای کنارصندل شهر جیرفت در شاخص کیفیت زندگی بهمنظور
دستیابی به شکوفایی شهری
بررسی اثرات گردشگری تپههای کنارصندل در هریک از مؤلفههای کیفیت زندگی با استفاده از  3گویه مطالعه شده است.
نتایج آزمون  Tنشان میدهد تمام گویههای مطالعهشده وضعیتی پایینتر از حد مطلوب داشتهاند؛ به عبارت دیگر ،تأثیر
منطقة گردشگری تپههای کنارصندل منطقة جیرفت بر شکوفایی آن در مؤلفههای کیفیت زندگی تأثیر مطلوبی نداشته
است.
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جدول شماره  .5تأثیر گردشگری تپههای کنارصندل در مؤلفهها و شاخص کیفیت زندگی بهمنظور دستیابی به شکوفایی شهری
Test Value = 3

گویهها و شاخص کیفیت زندگی

شاخص

کیفیت زندگی

گویهها

اثر گردشگری بر ارتقای
خدماترسانی
اثر گردشگری بر افزایش
تفریحات سالم
اثر گردشگری بر افزایش
هزینههای زندگی

درمجموع ،نتایج حاصل از

T

میانگین

انحراف
معیار

مقدار آمارة
t

سطح
معناداری
()Sig

اختالف از
میانگین

میزان اختالف در سطح
اطمینان  95درصد
حد پایین

حد باال

2/85

0/884

- 4/904

0/000

- 0/143

- 0/201

- 0/086

2/81

1/081

- 3/464

0/001

- 0/192

- 0/30

- 0/08

2/55

0/996

- 8/806

0/000

- 0/450

- 0/55

- 0/35

3/21

1/124

3/650

0/000

0/211

- 0/10

0/32

تکنمونهای سنجش اثرات گردشگری تپههای کنارصندل در کیفیت زندگی منطق ة

جیرفت بهمنظور شکوفایی شهری نشان میدهد بین حد مبنا ( )3و مقدار محاسبهشده ( )2/85اختالف معناداری
( )sig=/000وجود دارد .از آنجا که مقدار محاسبهشده کمتر از حد استاندارد است ،اثرات ناشی از رونق صنعت گردشگر ی
تپههای کنار صندل شهر جیرفت در کیفیت زندگی مردم منطقه مطلوب ارزیابی نشده است.
سنجش اثرات گردشگری تپههای کنارصندل شهر جیرفت در شاخص عدالت مکانی بهمنظور
دستیابی به شکوفایی شهری
بررسی اثرات گردشگری تپههای کنارصندل در هریک از مؤلفههای عدالت با استفاده از  3گویه بررسی شده است .با
توجه به نتایج آزمون  ،Tتأثیر منطقة گردشگری تپههای کنارصندل شهر جیرفت بر عدالت مکانی منطقه تأثیر مطلوبی
نداشته است.
جدول شماره  .6تأثیر گردشگری تپههای کنارصندل در مؤلفههای شاخص عدالت مکانی بهمنظور دستیابی به شکوفایی شهری
Test Value = 3

گویهها و شاخص عدالت مکانی

شاخص

گویهها

میزان اختالف در سطح
اطمینان  95درصد

سطح
معناداری
()Sig

اختالف از
میانگین

0/637

- 0/554 - 0/720
- 0/46

- 0/23
- 0/47
- 0/89

میانگین

انحراف
معیار

مقدار آماره

عدالت مکانی

2/36

0/820

- 15/145

0/000

توازن عادالنة گردشگری در
حوزة گردشگری منطقه

2/66

1/143

- 5/832

0/000

- 0/342

ارتقای شادکامی اجتماعی

2/43

1/011

- 11/015

0/000

- 571

- 0/67

افزایش احساس امنیت
شهروندان در منطقه

2/00

1/073

- 18/175

0/000

- 1/000

- 1/11

t

حد پایین

حد باال

نتایج حاصل از  Tتکنمونهای سنجش اثرات گردشگری تپههای کنارصندل در عدالت مکانی جیرفت بهمنظور شکوفایی
شهری نشان میدهد که بین حد مبنا ( )3و مقدار محاسبهشده ( )2/36اختالف معناداری ( )sig=/000وجود دارد .از آنجا
که این مقدار کمتر از حد استاندارد است ،نتیجه میگیریم اثرات ناشی از رونق صنعت گردشگری تپههای کنارصندل در
عدالت مکانی مطلوب و مؤثر ارزیابی نشده است.
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سنجش اثرات گردشگری تپههای کنارصندل شهر جیرفت در شاخص زیستپذیری بهمنظور
دستیابی به شکوفایی شهری
نتایج حاصل از Tتکنمونهای بر روی مؤلفههای اثرات زیستمحیطی ناشی از رونق صنعت گردشگری در تپههای کنار
صندل شهر جیرفت در هیچیک از گویهها مثبت ارزیابی نشده است.
جدول شماره  .7تأثیر گردشگری تپههای کنار صندل در مؤلفههای شاخص زیستپذیری بهمنظور دستیابی به شکوفایی شهری
Test Value = 3
گویهها و شاخص زیستپذیری

حد پایین

حد باال

زیستپذیری

2/60

/906

- 8/599

0/000

- 0/400

- 0/491

- 0/308

افزایش زبالههای ناشی از
ورود گردشگران

2/32

1/201

- 11/065

0/000

- 0/682

- 0/80

- 0/56

حفاظت از چشماندازهای بکر

2/99

1/239

- /083

0/934

- 0/005

- 0/13

- 0/12

ارتقای حفظ و حراست از
توانمندی منطقه

2/49

1/074

- /317

0/000

- 0/513

- 0/62

- 0/40

شاخص

گویهها

میانگین

انحراف
معیار

مقدار
آمارة t

سطح
معناداری
()Sig

اختالف از
میانگین

میزان اختالف در
سطح اطمینان 95
درصد

نتایج حاصل از  Tتکنمونهای سنجش اثرات گردشگری تپههای کنارصندل در زیستپذیری جیرفت بهمنظور رسیدن
شکوفایی شهری نشان میدهد که بین حد مبنا ( )3و مقدار محاسبهشده ( )2/60اختالف معناداری ( )sig=/000وجود
دارد .از آنجا که این مقدار کمتر از حد استاندارد است ،نتیجه میگیریم که اثرات ناشی از رونق گردشگری تپهها ی
کنارصندل شهر جیرفت در زیستپذیری مطلوب نبوده است.
سنجش اثرات گردشگری تپههای کنارصندل شهر جیرفت در شاخص بهرهوری بهمنظور دستیابی
به شکوفایی شهری
مطابق نتایج حاصل از Tتکنمونهای بر روی مؤلفههای تولیدگری ،از میان سه مؤلفه تنها در مؤلفه (افزایش درآمد
ساکنان) تأثیرات گردشگری تپههای کنارصندل مثبت و مطلوب ارزیابی شده است.
نتایج حاصل از

T

تکنمونهای سنجش اثرات گردشگری تپهها ی کنار صندل در بهبود تولیدات محلی جیرفت

بهمنظور رسیدن شکوفایی شهری نشان میدهد که بین حد مبنا ( )3و مقدار محاسبهشده ( )2/68اختالف معناداری
( )sig=/000وجود دارد و با توجه به اینکه مقدار محاسبهشده کمتر از حد استاندارد است ،اثرات گردشگری تپهها ی
کنارصندل منطقة جیرفت در تولیدگری مطلوب و مؤثر نبوده است.
جدول شماره  .8تأثیر گردشگری تپههای کنارصندل در مؤلفههای شاخص تولیدگری بهمنظور دستیابی به شکوفایی شهری
Test Value = 3

گویهها و شاخص تولیدگری

شاخص

تولیدگری

میانگین

انحراف
معیار

آمارة t

مقدار

2/68

/871

- 7/066

سطح
معناداری
()Sig

اختالف از
میانگین

0/000

- /315

میزان اختالف در سطح
اطمینان  95درصد
حد پایین

حد باال

- /403

- /227
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گویهها

ارتقای مزایای اقتصادی

2/47

1/031

- 9/953

0/000

- /526

- /63

- /42

افزایش درآمد

3/09

1/281

1/321

0/187

/087

- /04

/22

احیای صنایعدستی و سنتی

2/49

1/124

- 8/807

0/000

- /508

- /62

- /39

سنجش اثرات گردشگری تپههای کنارصندل شهر جیرفت در شاخص زیرساختی بهمنظور دستیابی
به شکوفایی شهری
جدول شماره  .9تأثیر گردشگری تپههای کنارصندل در مؤلفههای شاخص زیرساختی بهمنظور دستیابی به شکوفایی شهری
Test Value = 3
گویهها و شاخص زیرساختی

شاخص

گویهها

میانگین

انحراف
معیار

مقدار
آمارة t

سطح
معناداری
()Sig

اختالف از
میانگین

2/75

/884

- 5/394

/000

- /244

زیرساختی
احداث زیرساختهای
جدید (پمپبنزین ،راه،
مهمانسرا و مجتمع
گردشگری)
افزایش اعتبارات در
حوزههای عمرانی و
گردشگری

2/99

ارتقای سطح زیرساختها

نتایج حاصل از

T

1/303

- /118

/906

میزان اختالف در سطح
اطمینان  95درصد
حد پایین

حد باال

- /333

- /155

- /14

- /008

/12

2/86

1/183

- 2/342

/020

- /142

- /26

/02

2/42

1/114

- 10/223

/000

- /584

- /70

/47

تکنمونهای سنجش اثرات گردشگری تپههای کنارصندل در بعد زیرساختی جیرفت بهمنظور

رسیدن به شکوفایی شهری نشان میدهد که بین حد مبنا ( )3و مقدار محاسبهشده ( )2/75اختالف معناداری ()sig=/000
وجود دارد که کمتر از حد استاندارد است؛ بنابراین ،اثرات گردشگری تپههای کنار صندل شهر جیرفت در ارتقای بعد
زیرساختی مطلوب و مؤثر واقع نشده است.
سنجش اثرات گردشگری تپههای کنار صندل در شکوفایی شهر جیرفت
نتایج حاصل از  Tتکنمونهای سنجش اثرات گردشگری تپههای کنار صندل بهمنظور رسیدن به شکوفایی شهری نشان
میدهد که بین حد مبنا ( )3و مقدار محاسبهشده ( )2/65اختالف معناداری ( )sig=/000وجود دارد و چون مقدار
محاسبهشده کمتر از حد استاندارد است ،اثرات گردشگری تپههای کنارصندل شهر جیرفت شکوفایی و پایداری این شهر
جیرفت از دید جامعة نمونه مؤثر ارزیابی نشده است.
جدول شماره  .10تأثیر گردشگری تپههای کنارصندل در دستیابی به شکوفایی شهری
Test Value = 3

شاخص

شکوفایی شهری

میانگین

2/65

انحراف

مقدار

معیار

آمارة

/484

- 14/031

t

سطح
معناداری
()Sig

/000

اختالف از
میانگین

- /348

میزان اختالف در سطح
اطمینان  95درصد
حد پایین

حد باال

- /397

- /299
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شکل شماره  .4هیستوگرام تأثیر گردشگری تپههای کنار صندل شهر جیرفت بهمنظور دستیابی به شکوفایی شهری

مدل رگرسیون گامبهگام
رگرسیون چندگانه برای سنجش تأثیر گردشگری بر شکوفایی شهری و ایجاد مدل علی که برهمکنش بین شاخصها و
معرفها را نشان میدهد ،کاربرد دارد .یکی از اهداف این پژوهش ایجاد مدل علی بین اثرات گردشگری بر شاخصها ی
شکوفایی شهری جیرفت است .پرسش اصلی برای ایجاد این مدل آن است که کدام شاخصهای شکوفایی منطقه،
بیشترین تأثیر را از گردشگری در این منطقه پذیرفته است.
اولین متغیر واردشده در مدل ،شاخص تولیدگری است که ضریب همبستگی آن  0/721است .در مرحلة دوم ،شاخص
عدالت مکانی وارد مدلی میشود که مقدار

R

به  0/851و مقدار

R2

بهطور مشترک با متغیر قبلی به  0/725افزایش

مییابد .در مرحلة سوم وقتی متغیر زیستپذیری وارد معادله میشود ،مقدار  Rبه  0/920و مقدار  R2به  0/846میرسد.
در گام چهارم با ورود متغیر زیرساختی ،مقدار  Rبه  0/972و مقدار  R2به  0/946افزایش مییابد .در گام پنجم با ورود
متغیر کیفیت زندگی مقدار  Rو  R2به یک میرسد؛ یعنی این پنج متغیر  100درصد از واریانس مربوط به متغیر وابسته را
تبیین میکنند.
جدول شماره  .11ضرایب رگرسیون گامبهگام برای سنجش تأثیر متغیرهای مستقل در شکوفایی شهری شهر جیرفت
بعد

مؤلفهها (کیفیت زندگی ،عدالت مکانی ،زیستپذیری ،تولیدگری و زیرساختی)
متغیر واردشده به مدل در
هر مرحله

ضریب همبستگی ()R
چندگانه

) ( R2

گام اول

تولیدگری

0/721

/519

/518

گام دوم
گام سوم
گام چهارم
گام پنجم

عدالت مکانی
زیستپذیری
زیرساختی
کیفیت زندگی

0/851
0/920
0/972
1

/725
/846
/946
1

/723
/845
/944
1

مراحل

ضریب تعیین

ضریب تعیین
تعدیلشده

خطای معیار

/336
/254
/190
/114
0/000
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درمورد اهمیت و نقش متغیرهای مستقل در پیشگویی در معادلة رگرسیون باید از مقادیر بتا ( )Betaاستفاده کرد که
اگر استاندارد باشد ،میتوان دربارة اهمیت نسبی متغیرها قضاوت کرد .بیشتربودن مقدار بتا نشاندهندة اهمیت نسبی و
نقش آن در پیشگویی متغیر وابسته است؛ بنابراین میتوان گفت متغیر زیستپذیری با بتای  .375بیشترین تأثیر را بر
گردشگری تپههای کنار صندل محدودة مورد نظر در راستای شکوفای شهری جیرفت دارد .متغیر کیفیت زندگی با
ضریب بتای  .236نیز کمترین تأثیر را در دستیابی به شکوفایی شهری از صنعت گردشگری محدودة مورد مطالعه پذیرفته
است.
جدول شماره  .12ضرایب رگرسیون گامبهگام برای سنجش تأثیرپذیری شاخصهای مورد مطالعه از توسعة گردشگری منطقه
مدل

1
2

3

4

5

ضرایب

ضرایب رگرسیونی

خطای

رگرسیونی ()B

استاندارد ( )


استاندارد

متغیر وابسته
تولیدگری
متغیر وابسته
تولیدگری
عدالت مکانی

1/557
0/400
1/039
0/363
0/270

متغیر وابسته

0/792

تولیدگری
عدالت مکانی
زیستپذیری
متغیر وابسته
تولیدگری
عدالت مکانی
زیستپذیری
زیرساختی
متغیر وابسته
تولیدگری
عدالت مکانی
زیستپذیری
زیرساختی
کیفیت زندگی

0/281
0/242
0/205
0/573
0/195
0/209
0/199
0/197
15E-- 6/272
0/200
0/200
0/200
0/200
0/200

0/721
0/653
0/458
0/506
0/410
0/384
0/350
0/355
0/373
0/360
0/360
0/339
0/375
0/365
0/236

مقدار

T

سطح
معناداری

0/056
0/020
0/053
0/015
0/016

28/204
20/205
19/550
23/907
16/764

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

0/042

18/737

0/000

0/012
0/012
0/012
0/027
0/008
0/007
0/007
0/008
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

22/803
19/878
17/222
21/362
23/959
28/198
27/834
25/805
0
0
0
0
0
0

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0
0
0
0
0
0
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شکل شماره  .5نمودار مقایسة وضع موجود از دیدگاه پاسخگویان با وضعیت ایدهآل ابعاد شکوفایی شهر جیرفت،
متأثر از گردشگری تپههای کنارصندل

در شکل  5وضعیت نظرات پاسخگویان در شاخصهای مختلف نشان داده شده است .در این نمودار وضعیت موجود با
وضعیت ایدهآل تأثیر گردشگری منطقه مورد مطالعه بر شکوفایی شهر جیرفت مقایسه شده است .در وضعیت موجود
گردشگری تپههای کنارصندل جیرفت ،تنها شاخصهای کیفیت زندگی ،زیرساختی و تولیدگری در مقایسه با دیگر
شاخصها وضعیت مطلوبتری دارند؛ یعنی پنجضلعی وضعیت موجود به پنجضلعی وضعیت ایدهآل نزدیکتر است؛ از
اینرو با توجه به نتایج میتوان اینگونه تحلیل کرد که بهتر است شکوفایی شهر جیرفت در زمینة گردشگری یادمانهای
تاریخی (تپههای کنارصندل) سمتوسوی عدالت مکانی و زیستپذیری داشته باشد و برنامهریزی در این زمینه صورت
بگیرد؛ بهطوریکه افزایش احساس امنیت شهروندان ،ارتقای شادکامی اجتماعی ،توازن عادالنة گردشگری و با توجه به
موقعیت چهار فصل شهر جیرفت حفاظت از چشماندازهای بکر و توانمندیهای منطقه ،مدنظر مسئوالن و برنامهریزان
قرار بگیرد.

نتیجهگیری
گردشگری صنعتی نوپا و پویا همراه با ارزشهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیطی برای شهرهاست که نقش
مهمی در دستیابی به توسعة متوازن و پایدار ایفا میکند .در این بین ،برنامهریزان و مدیران شهری به این صنعت توجه
دارند؛ زیرا مراکز شهری بهدالیل متعددی مانند مقصد ،مسیر عبور و مراکز ارائة خدمات برای گردشگران اهمیت زیادی
دارد؛ از اینرو تحلیل ضرورت توسعة گردشگری شهری در نقاط مختلف کشور که چشماندازهای طبیعی ،میراث فرهنگی
و تاریخی غنی دارد ضروری بهنظر میرسد .گفتنی است توسعة گردشگری تاریخی موجب بهرهگیریهای اقتصادی ،
فرهنگی و ساماندهی فضاهای بهینه برای انجام فعالیتهای باستانشناسی ،کشف و احیای آثار تاریخی ،همچنین کمک
به رونق اقتصادی ،ایجاد امنیت و درنهایت معرفی فرهنگ و آداب رسوم ملتی با سابقة تاریخی هزارساله میشود .در
همین راستا شهرستان جیرفت با تمدنی کهن و چند هزارساله در روستای کنارصندل ،بهمنزلة سایت تاریخی– فرهنگی
سالیانه میزبان گردشگران داخلی و خارجی بسیاری است که با جذب فراوان گردشگران عالقهمند به جاذبههای تاریخی و
درآمد حاصل از آن ،زمینه را برای پیشرفت و رشد بیشتر این شهرستانها فراهم میکند .گفتنی است در این زمینه باید
مدیریت و برنامهریزی مناسبی (ایجاد زیرساختها حملونقل ،پذیرایی و )...صورت گیرد تا بتوان از این پتانسیل
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منحصربهفرد درون شهر ،به بهترین نحو در توسعة گردشگری و شکوفایی منطقه استفاده کرد .هدف این پژوهش سنجش
اثرات گردشگری تپههای کنارصندل شهر جیرفت در شکوفایی شهری است که در پنج شاخص کیفیت زندگی ،عدالت
مکانی ،زیست پذیری ،تولیدگری و زیرساختی اندازهگیری شده است.
با توجه به مطالعات ،تحلیل و محاسبات آماری انجامیافته مقدار میانگین شکوفایی با آزمون

T

تکنمونهای برای

شاخص کیفیت زندگی  ،2/85شاخص عدالت مکانی  ،2/36زیستپذیری  ،2/60تولیدگری  /68و زیرساختی  2/75است.
میزان میانگین شکوفایی کلی شهر جیرفت نیز برابر  2/65است (پایینتر از حد مبنای  )3که نشان میدهد شهروندان
معتقدند که رونق صنعت گردشگری تپههای کنارصندل نتوانسته تأثیر مطلوبی بر شکوفایی شهر جیرفت داشته باشد؛
بهطورکلی از میان شاخصهای شکوفایی ،بعد کیفیت زندگی با داشتن باالترین میانگین بیشترین تأثیر و بعد عدالت
مکانی با داشتن کمترین میانگین ،تأثیر کمی در گردشگری داشته است.
همچنین نتایج حاصل از رگرسیون گامبهگام نشان میدهد از میان شاخصهای شکوفایی منطقة جیرفت ،شاخص
زیستپذیری با ضریب بتا ( )0/375بیشترین تأثیر را از گردشگری منطقة کنار صندل پذیرفته است ،سپس شاخص
زیرساختی ،تولیدگری و عدالت با ضریب بتای  0/360 ،0/365و  0/339و در انتها شاخص کیفیت زندگی با ضریب مکانی
بتا  ،0/236بهترتیب بیشترین سهم را از اثرات گردشگری منطقة مورد مطالعه داشته است .در این راستا با توجه به نتایج
حاصل میتوان اینگونه تحلیل کرد که شکوفایی شهر جیرفت در زمینة گردشگری یادمانهای تاریخی (تپههای
کنارصندل) بهتر است سمتوسوی عدالت مکانی و زیستپذیری داشته باشد؛ از اینرو الزم است برنامهریزی در زمینة دو
شاخص عدالتمکانی و زیستپذیری در اولویت قرار گیرد؛ بهطوریکه افزایش احساس امنیت شهروندان ،ارتقای
شادکامی اجتماعی ،توازن عادالنة گردشگری و با توجه به موقعیت چهار فصل شهر جیرفت حفاظت از چشماندازهای بکر
و توانمندیهای منطقه مدنظر مسئوالن و برنامهریزان قرار گیرد.
در مقایسة تطبیقی درمییابیم نتایج پژوهش حاضر که نشاندهندة میانگین شاخصهای پژوهش پایینتر از حد مبنای
 3است و گردشگری تپههای کنارصندل جیرفت در شکوفایی شهر جیرفت تأثیر نداشته است با نتایج پژوهش شرفی و
همکاران ،که مقدار  tشاخصهای مورد نظر ،باالتر از  1/96بوده ،در سطح  0/01معنادار است؛ به عبارت دیگر گردشگر ی
کلوتها سبب افزایش کیفیت زندگی ،بهرهوری ،زیرساختها و شکوفایی در منطقة شهداد شده است و (به غیر از شاخص
عدالت و برابری و پایداری محیطی که معنادار نشده است) همخوانی ندارد.
با توجه به نتایج حاصل از یافتههای پژوهش ،نگارندگان درصددند پیشنهادهایی برای ارتقای این صنعت و اثرات
اقتصادی اجتماعی آن بر منطقه ارائه دهند:
 اولویت برنامهریزی بهمنظور تدوین قوانین برای گردشگران ،افزایش نظارت بر منطقه و ترویج فرهنگ حفظزیستبوم منطقه با توجه به اینکه بیشترین تأثیر گردشگری منطقة مورد مطالعه در شاخص زیستپذیری بوده و
این تأثیر نامطلوب و منفی است؛
 ایجاد ،توسعه و تجهیز زیرساختهای گردشگری در نقاط روستایی مستقر در قلمرو پژوهش با استناد به مصوباتطرح جامع گردشگری بهصورت برنامهای کوتاهمدت و ضربتی؛
 جلب مشارکتهای مردمی و بخش خصوصی در فرایند تهیه ،اجرا و بهرهبرداری از طرحها و پروژههای عمرانی ،اجتماعی و اقتصادی در حوزة گردشگری روستایی و شهری.
 تقویت و تشویق سرمایهگذاریهای زیربنایی در بخشهای حملونقل ،امکانات اقامتی و پذیرایی؛ پیشنهاد برای ایجاد نشستهای بینالمللی در زمینة معرفی جیرفت بهعنوان بهشت گمشده؛ -استفاده از امکانات جمعی پیشرفته برای تبلیغات و بازاریابی متعامل گردشگری از جمله اینترنت؛
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 برپایی نمایشگاهی از آثار مهم باستانی و تاریخی جیرفت؛ -بازنگری در ضوابط و مقررات مرتبط با برنامهریزی و مدیریت گردشگری.
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