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 دهیچک
 ؛آیدمی شماربهگردشگر  جذب مهم عوامل از یفرهنگ یهاجاذبهو  یخیتار ،یآثار باستان امروزه
و  هایژگیو و استمعرف فرهنگ خاص همان کشور  یاجامعهو کهن هر  یآثار باستان زیرا

 یهاارزشداشتن  ضمنآثار  نی. ادارد مرزوبومتوجه همان مملکت و مردم  درخور ییهاارزش
و  دیبازد یبرا هاآن جذب سبب کهاست  گرانید یبرا یاجاذبه ،اقوام یبرا یادیز اریبس یمعنو

 یاثرات گردشگر سنجش حاضر،راستا، هدف پژوهش  نیا در. دشویمو آثار  هاجاذبهشناخت آن 
 هرستانش یشهر ییآن بر شکوفا یرگذاریتأث زانیو م صندلکنار یهاتپه یخیو تار یآثار باستان

 و مشاهده( نامهپرسش) یدانیم ةویش یمبنا بر و یعل-یفیتوص پژوهش روش. است رفتیج
 جدول شماره  با نمونه حجم و نفر 748هزار و  277 نیز مطالعه مورد ةمنطق یآمار ةعجام. است

کرونباخ  یاز آلفا یریگبهرهمورد استفاده با  یهاداده ییایپا. تاس شده محاسبه نفر 380مورگان 

و  T-test یهاآزموناز  نیز هاداده لیوتحلهیتجز منظوربه و ،محاسبه 761/0 زانیبه م
 ریثتأ دهدیمنشان  یآمار لیحاصل از تحل جیاستفاده شده است. نتا گامبهگام ونیرگرس

از نظر  هامؤلفهابعاد و  ةدر هم رامونیو پ رفتیج شهر ییدر شکوفا صندلکنار ةمنطق یگردشگر
 یگردشگر یکل ریثتأ ةشدمحاسبهمقدار  کهیطوربه ؛است ترنییپامطلوب  سطح از نمونه ةجامع

حاصل از  جینتا ،تیدرنها. است( 3کمتر از حد مبنا ) 65/2 ،جامعه یکل یشهر ییدر شکوفا
شاخص  رفت،یشهر ج ییشکوفا یهاشاخص انیم از دهدیمنشان  گامبهگام ونیرگرس

 رفتهیپذ صندلکنار ةمنطق یگردشگر از را ریثتأ نیشتریب 375/0 یبتا بیبا ضر یریپذستیز
 و 360/0، 365/0 یبتا بیضر با یمکان عدالت ،یدگریتول ،یرساختیز شاخصسپس  است
سهم را از اثرات  نیکمتر بیترتبه ،236/0 بتا بیضر با یزندگ تیفیک شاخص انتها در و 339/0

 مورد مطالعه داشته است. ةمنطق یگردشگر
 
 یهاادمانی ،یگردشگر رفت،یشهرستان ج ،یشهر ییکنارصندل، شکوفا یهاتپه: یدیکل هایهواژ
 .یخیتار
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 دمهقم

 آن در که است جایی و دارد کامل تیرضا یعموم یرفاه امکانات و هیپا یاازهین از آن در انسان که است یمکان شهر

 ریسا و قیعال اهداف، آن در که هستند ییهامکان شهرها نیهمچن ،باشد دسترس در یکاف زانیم به متعدد محصوالت

 وجودبه جامعه و افراد در یشاد و تیرضا احساس قیطر نیا از و دشویم لیتبد تیواقع به یزندگ یمعنو یهاجنبه

 تحقق یبرا کهیهنگام ای ،شودیم محدود یخاص اقشار به ای حذف یشهر از ییشکوفا کهیهنگام حال نیا با ؛دیآیم

 کرد خواهند مبارزه یحت و تالش شهر در ییشکوفا به یابیدست یبرا شهروندان ،دباش داشته کاربرد یخاص اهداف

(Jackson, 2009 .) 

 کمک آن ییشکوفا به یعوامل بروز یگاه ؛شودیم ییهابینش و فراز دستخوش ،ییشکوفا به لین یراستا در شهر هر

 عوامل نیا از استفاده و روشن درک .دهدیم قرار خطر معرض در را ییشکوفااین  مشکالت، یبرخ نیز یمواقع در و دکنیم

 دارد؛ زیادی تیهما ییشکوفا بر رگذاریتأث یهاسمیمکان و ساختارها یبرخ از تیحما و هااستیس اصالح و یزیربرنامه در

 راهکارها، این طریق از رایز ؛است یضرور شهر هر در ییشکوفا ةبازدارند و کنندهقیتشو عوامل شناخت لیدل نیهم به

 بار نینخست که است یمفهوم یشهر ییوفاشک. شودمی نیتدو ییشکوفا به یابیدست یبرا مناسب یهااستیس و راهبردها

 د؛ش عنوان یاقتصاد و یانسان ةتوسع و رشد زانیم سنجش یبرا متحد ملل بشر اسکان سازمان در جامع یصورت به

 به دستیابی(. Easterlin, 1974) ادی داردزی اریبس تیاهم سازمان نیا گزارش یهادواژهیکل و هاشنهادیپ یبررس ،نیبنابرا

 یبا همکار مدارانیاستس یلدل ینجهان است و به هم یهادولت بیشتر ةدغدغ شهروندان سعادت تأمین و رفاه

 ،یشترندسب درآمد و رفاه بک یبرا یدترجد یهاحلراه یافتن دنبالبههمواره  ،ربطیذدانشمندان علوم  ةو هم اقتصاددانان

 یصنعت گردشگر ،تفکر است. امروزه یناز هم گرفتهنشئت نیز یگردشگر یسوبه هادولت یعموم گرایشدر این بین، 

صنعت  ینترستردهگ عنوانبهو  کشورهاست ینب یفرهنگ تالتباد در مؤثر عوامل ازاز منابع مهم درآمد و  یکی یادر دن

 (. 3 :1382 فرزین،) دارد اییژهو جایگاهجهان  اتیخدم

 درصد 4/4 یالمللنیب یگردشگر، 2015سال  در که یافت اهمیت یزمان یگردشگر ةمقول به توجهذکر است  شایان

 واردانتازه یمتوال سال نیششم در 2010 بحران از پس .دیرس نفرهزار  184 و ونیلیم 1 مجموع به و کرد رشد

 مقایسه در گردشگر ونیلیم 50 از شیب سال این در با  یتقر .رسید درصد 4 یعنی متوسط حد از باالتر به رقم این ،یالمللنیب

 از یکی یگردشگراست  گفتنی(. Two, 2015) کردند سفر جهان رسراس یالمللنیب یمقصدها به ،2014 سال با

 و یغفوری) داشته کشورها یبرخ یاقتصاد ةتوسع در یاژهیو گاهیجا ریاخ یهادهه در که است یمهم ییهاتیفعال

 و یاقتصاد ةتوسع امکان -یمل سطح در چه و یالمللنیب سطح در چه -آن توسعه از هدف که (3: 1392 ،همکاران

 نظر از یجهان اقتصاد درصنعت  این تیاهم به جهان یکشورها بیشتر لیدل نیهم به ؛است بوده مقصد ینواح یاجتماع

 یبرا یدیجد منبع یشگرگرد نقش متعدد، مطالعات در (.91: 1387 ،یرضوان) اندکرده توجه اشتغال و درآمد در آن نقش

 و رشد موجب که است یاجتماع یهارساختیز تیتقو و ارز جذب ،ترشیب یاتیمال یهاافتیدر درآمد، کسب اشتغال، جادیا

 تبادل یبرا یکاف فرصت ،ینگفره ایدهیپد عنوانبه یگردشگر ةتوسع (.1: 1387 ،یکاظم) شودیم عیصنا ریسا ةتوسع

 به شتریب و کنند درک بهتر را گریکدی توانندیم آنان مبنا، نیا بر. آوردمی وجودبه زبانیم ةجامع و گردشگر نیب یفرهنگ

 (. 95: 1378 ترنر،) بگذارند احترام هم فرهنگ

 منظوربه را یخیتار یگردشگر به توجه لزوم ران،یا مردم یفرهنگ یغنا و یگردشگر صنعت تیاهماست  گفتنی

(. 1390 ،رضازادهو  پوریداد) کندمیاذهان مردم بارور  در یاقتصاد ةرشد توسع و یاهیناح ،یامنطقه ،یمل اهداف شبردیپ

 یکشورها معدود از ،فردمنحصربه یفرهنگ و یخیتار یهامکان وجود و ییهوا و آب تنوع نظر از ما شورکاین بین،  در

 تیوضع یبررس با. است ردهکن استفاده یمطلوب نحو به نهیزم نیا در خود بالقوة یهاتیظرف از نونکتا هک است جهان
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 ده از یکی رانیا هک تیواقع نیا رغمبه یابیمدرمی آن از حاصل ارزش یدرآمد ارقام مالحظة و رانیا در یگردشگر صنعت

 خود بینص را یگردشگر از حاصل یجهان درآمد هزارمکی از مترک ،است یباستان و یخیتار آثار ثیح از جهان مهم شورک

 همه از و یمیاقل ،یعیطب) یگردشگر الزم یهایتوانمند داشتن وجود با رفتیشهرستان ج ،ارتباط نیا در .است ردهک

 یمهم تحول و رییتغ ،ییزااشتغال و درآمد شیافزا یراستا در منطقه در یگردشگر یهاتیفعال و( یتمدن -یخیتار ترمهم

 شرق در آن به مربوط مطالعات و یگردشگر در که است ناشناخته یتمدن کنارصندل دنتماین بین،  در .است نکرده ایجاد

 ،منطقه نیا در رو شیپ مشکالت و معضالت از .است شده پرداخته آن به کمتر اخص طوربه رفتیج شهر و اعم طوربه رانیا

 ةنیگنج نیا به یرفتیج شهروندان نبودنفواق تمدن، نیا شتریب ییشناسا در یشهر یهاتیریمد نبودنتوانمندبه  توانمی

 ییکاالها عنوانبه هاآن نکردنیمعرف و یخیتار یایاش بودنناشناخته ،یگردشگر ةعرص یاجتماع بوم در یتمدن یعلم

 ةنیزم کنندةفراهم ،زانیربرنامهو  نو لزوم توجه مسئوال رفتیتمدن ج یایضرورت اح ،نیابنابر ؛کرد اشاره فردمنحصربه

 پژوهش، تیاهم به توجه باراستا  نیا در .استابعاد  ةدر هم رفتیشهر ج ةتوسع و ییشکوفا جهت در گردشگر جذب

 با نگارندگان .پردازدیم یشهر ییشکوفا بر رفتیج دلصنکنار یهاتپه یگردشگر ریتأث زانیحاضر به سنجش م ةمقال

 یگردشگر ایآ که هستند پرسش اینبه  یپاسخ کارشناس درصددتوجه به موضوع مورد مطالعه و هدف پژوهش، 

 ییشکوفا بر رگذاریتأث عوامل نیترمهم و دارد؟ ریتأث رفتیان جشهرست ییکنارصندل بر شکوفا یخیتار یهاادمانی

 ؟هستند کدام رفتیج یشهر

 نیتریغن و نیتربزرگ از یکی عنوانبه رازیش شهرکالن طیشرا یبررس به یپژوهش در ،(1392) یریشمش و ییسرا

 منطقه در مختلف ابعاد در را داریپا ةتوسع و ییشکوفا برای یگردشگر ةتوسع تا رداختندپ کشور یفرهنگ یخیتار مراکز

 .کنند یسنجامکان

 توسعة در 12 ةمنطق یخیتار و یفرهنگ یمحورها نقش» عنوان با یامقاله ( در1390) همکاران و ییرهنما

 و یسنجامکان ینوع ،منطقه این ةمحدود در نمونه یرهایمس انتخاب با تا شدند آن بر «تهران شهر یگردشگر

 تیهو یایاح یبرا را یدیجد اتمطالع باب رهگذر نیا از و کنند یابیارز و یبررس را یشهر سمیتور یاتیعمل یزیربرنامه

 .ندیبگشا یمیقد ةمنطق نیا بطن در نهفته یهاتیقابل و

 استان: مطالعه مورد) یخیتار یگردشگر ةتوسع جهت ایپو یمدل ةارائ» عنوان با یامقاله در (1394) یاردکان و یسعدا

 تیرضا جلب آن یپ در و ندهیآ یهاسال در یچالش یخیتار گردشگران جذب ضرورت که دندیرس جهینت نیا به« (زدی

 .بود خواهد عرصه نیا در یدیکل عامل گردشگران

 شهر داریپا  ةتوسع بر یفرهنگ -یخیتار سمیتور ریتأث یابیارز» عنوان با یامقاله در (1394) همکاران و پورخاک

 آن اثرات نیترمهم از دارد، مثبت ریتأث کرمان شهر درآمد شیافزا در یفرهنگ -یخیارت یگردشگرکه  دریافتند «کرمان

 .کرد اشاره یمحل وکارکسب رونق و دیجد یشغل یهافرصت جادیا شهروندان، درآمد شیافزا به توانیم نیز

 «توسعهدرحال یکشورها در یشهر ییشکوفا یسوبه ییهاگام» نعنوا با یامقاله در( 2014) همکاران و جونز

 از ییشکوفا یاساس مسائل به پژوهش نیا در همچنین ،است جهان توسعة یدیکل اصول از یشهر ییشکوفا که دریافتند

 .اندکرده اشاره یطیمح یداریپاو  یزندگ تیفیک ،یاجتماع یبربرا و عدالت ،یوربهره ،هارساختیز لیقب

 و لیتحل هاشاخص ارتباط یشهر ییشکوفا یهاشاخص یبرا چارچوب کی» عنوان با یامقاله در (2014) وانگ

 را رو شیپ یاسیس یهاچالش ،یشناسروش و م،یمفاه یشهر ییشکوفا یهاشاخص بر دیتأک که دریافت «هااستیس

 .کندیم برجسته

 حالت»عنوان  با (2012) ملل سازمان پژوهش جمله از شدهانجام مطالعات طبق و مرتبط یهاپژوهش یبررس با

 یچیر برنت و یجفر ،«یشهر ییشکوفا»عنوان  با ،(1388) یمیکر ،«شهر ییشکوفا ،2013-2012 جهان، یشهرها
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 یشهر ییشکوفا بر یگردشگر اثرات بر مؤثر یهاشاخص و ارهایمع «یاجتماع ییشکوفا و رقابت ،یگردشگر» ،(1999)

این  ،است هشد اقتباس و ییشناسا رساختیو ز یوربهره ،یریپذستیز ،یعدالت مکان ،یزندگ تیفیک عامل پنج در

 در که است (ییشکوفا چرخ) یشهر ییشکوفا بعد پنج شامل ملل، سازمان بشر اسکان یرفاه میمفاه یةپا برعوامل 

 .شودمی مشاهده 1 شکل

 
 (UN-Habitat, 2012) . چرخة شکوفایی شهری1 جدول شماره شکل

 

 تیامن و یشادمان ت،یرضا مانند ییهاشاخص که است یروان ابعاد ةرندیدربرگ یشهر یزندگ تیفیک: یزندگ تیفیک .1

 به یدسترس یهاشاخص هب آن براساس که دنامنیم زین یاجتماع تیرضا را آنرو، از این ؛ردیگیبرم در را

 یزندگ تیفیک(. 375: 1381 ،ینیالدفیس) شودیم هتوج فراغت اوقات و ثروت اشتغال، مانند یاجتماع یهافرصت

باال  یساختارهاآن را مجزا از  توانینماست و  یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع ،یفرهنگ یهانظام یخیمحصول تار

جوامع  یافتگیتوسعهآن به سطح  تیوضع که استمرکب  یریمتغ یزندگ تیفیمفهوم ک ،نیبنابرا ؛کرد نییتب

 (.127 :1393 ،یو توکل ینیحسشاهکرد )و اجرا  فیتعر ییهاشاخص نیو تدو یآن را با طراح توانیمدارد و  یبستگ

 از هاآن تیرضا به تیدرنهاشهروندان که  یهمگان اتیح بهبود ةکنندنییتع یپارامترهااز  یکی: یاجتماع عدالت .2

مناطق  نیو منابع ب امکانات ةعادالن یفضا عیتوز بااست که  یعدالت اجتماع ،شودیم منجرخود  یزندگ ةویش

 (.6: 1385 ،یفیشرست )معناهم هاآنبرابر شهروندان به  یابیو دست یمختلف شهر

 دنیرس راه در موانع جادیا و منابع ینابود ،یطیمحستیز یهابحران بروزدنبال به و یکنون دوران در: یریپذستیز  .3

 یبرداربهره هم تا دشو انجام یطیمح توان یابیارز و شناخت براساس هابرنامهاست  ضروری ،داریپا ةتوسع به

(. 14: 1386 ،یآوارگان و ینور) دشو حفظ طیمح یعیطب یهاارزش هم و ردیگ صورت طیمح از یمستمر و شایسته

 تیفیک ،یزندگ تیفیک ،یداریپا مانند گرید اصالحات و میمفاه از یبرخ با که است یکل یمفهوم یریپذستیز

 (. Norris and Pittman, 2000, Blassingame, 1998) است مرتبط مسال اجتماعات و مکان

 به گردشگران جذب در کنندهنییتع نقشی خدمات مناسب عیتوز و مناسب یهارساختیز وجود: رساختیز .4

 نیمأت منظوربه که است ییهامکان ای التیتشک ،هاجاذبه ای امکانات از مقصود. دارد یگردشگر مستعد یهامکان

 رنجبر و ییتقوا) کنند گردش و استفاده امکانات نیا از توانندیم هاآن و دیآیم وجودبه گردشگران یهاخواسته

 .(23: 1389 ،ییدستنا
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 که است یزندگ کل به ینگرش و فرهنگ بلکه ست،ین یاقتصاد یشاخص ای رایمع صرفا  یوربهره امروزه: یوربهره .5

 یارتقا امروز، یایدن در. است یاساس تحوالت و راتییتغ از یاریبس منشأ و ردیگیبرم در را یمختلف یهاجنبه

 و یاقتصاد رشد کشورها، یاقتصاد اتیح ةادام رایز ؛دیآیم شماربه کشور هر یمل یهاتیاولو از یکی یوربهره

 بودنمولد و بارور د،یتول قدرت یمعنا به که است وابسته یوربهره یارتقا به جامعه کی افراد یزندگ سطح بهبود

 (.78: 1388 ،یغالم و جهانگرد) است

 

 نظری مبانی

 ریگردشگ

 نیب وبرگشترفت و زدندور یمعنا به تورنس نیالت لغت در هک شده گرفته گشتن یمعنا به تور ةلمک از یگردشگر لغت

(. 98: 1390 ،یعبدالمناف) است افتهی راه یسیانگل به تیدرنها و فرانسه و ییایاسپان به یونانی از و دارد شهیر مقصد و مبدأ

 یزندگ مکان از خارج یکار و یشخص لیدالبه یمدت طول در گردشگر که است ییهاتیفعال مجموعه شامل یگردشگر

 یمکان در و سفر در فرد کی که داندیم ییکارها مجموعه را یگردشگر ،یجهان سازمان. دهدیم انجام خود یکار و

 و ورزش استراحت، تفرج، ،یسرگرم آن هدف و کشدینم طول سال کی از شیب و دهدیم انجام خود یزندگ از خارج

 ،یاقتصاد) یاتوسعه مختلف لیدالبه ریاخ یهاسال در یگردشگر ،فیتعر نیا رشیپذ با. است لیقب نیا از ییهاتیفعال

 یهاتیفعال تیتقو و یبحران یاقتصادها کیتحر منظوربه ایوسیله و ،توسعه شیافزا یبرا یابزار( یکیاکولوژ ،یاجتماع

 یصنعت ،یگردشگر زهامرو(. 25-24 :1390 همکاران، و یافتخار) است بوده درآمد و مشاغل جادیا قیطر از یاتوسعه

 و افتهیتوسعه یشورهاک یدیتول و یاقتصاد یهاتیفعال از یمهم بخشاست که  فردمنحصربه و بارز یهایژگیو با ایپو

 و یطیمح ،یفرهنگ ،یاجتماع ابعاد در رییتغ موجب همچنین ،(UNWTO, 2007, 11) است وابسته آن به توسعهدرحال

 ةتوسع آن ةتوسع رونیاز ا است؛ یدر جوامع محل ژهیوبه ،یاقتصاد ةتوسع یبرا یابزار و شودمی زبانیم ةجامع یاقتصاد

 (.60: 1392 ،همکارانو  ییایضدهد )می شیرا افزا یو محل یمل

 

 یخیتار یگردشگر

 ازدپردیم گرانید ای خود ةجامع ةگذشت فرهنگ ةدربار تجربه و یریفراگ جو،وجست به گردشگر ،یگردشگراین نوع  در

 ندید شامل و یگردشگر مطالعات از یاشاخه یفرهنگ -یخیتار یردشگرگاین بین،  در(. 1388 ،یزاهد و انیرنجبر)

آید می شماربه یگردشگر صنعت یهابخش نیرشدتربهرو و نیرتریفراگ ،نیتربزرگ از و است یخیتار و یفرهنگ منابع

(UNWTO, 2005.) و فضاها توانیم آن بر هیتک با که است یفرهنگ یگردشگر انواع از یکی نیز یخیتار یدشگرگر 

 قالب در مدرن یمعمار یطراح با لهیوس بدان تا کرد یطراح یگردشگر مجموعه یاندازراه برای یتمتفاو یهایکاربر

 (.1377 ،یقهرمان) پرداخت یگردشگر یهاتیسا و هامجموعه یایاح به بتوان یبوم و یسنت یمعمار ولاص حفظ

 از شدنجدا و یفرهنگ یهاجاذبه یبرا ستهاانسان حرکت یمفهوم بعد در. شودیم فیتعر بعد دو از یفرهنگ یدشگرگر

 نیز یفن نظر از. یفرهنگ یازهاین یارضا یبرا دیجد دیتجر و اتاطالع به یابیدست هدف با سکونت عمولم مکان

 ،یگفرهن و یباشناختیز یهانشانه راث،یم یهامکان مانند خاص یفرهنگ یهاجاذبه یبرا هاانسان حرکت ةرندیگدربر

 (. Bachleitner, 1999: 201) دارد قرار سکونت ولمعم مکان از خارج که ستهاشینما و هنرها

 در یخیتار و یادمانی یهاجاذبه وجود ،شهرها به گردشگران کنندةجلب یهازهیانگ از یکیذکر است که  شایان

 یبرا هاآن از یگروه. اندآمده وجودبه یگوناگون یزهایانگ با هاجاذبهاین  ،است یمیقد یرهاشه ژهیوبه ،شهرها
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 با که یماتاقدا مجموعه اما ،شوندیم احداث شهرها خیتار در مهم یادوره شدنادآوری مناسبت به ای دادیرو شدنماندگار

 یکاربردها بعد از هاآن نیترمهم که است یمتعدد یهامؤلفه تابع شودمی انجام شهرها در یشهر تیهو هدف

 شهر، ساختار شهر، شکل مانند یقیمصاد. است یخیتار گوناگون یهادوره از ،یشهر تیهو مصنوع مؤلفه و یگردشگر

 فر،بهزاد) هستند شهرها یخیتار تیهو ةدهندلیتشک اصرعن جمله از هامحله و هاکاخ ،یعموم یوسازهاساخت و فضا

1386 :58.) 

 

 یشهر ییشکوفا

 کالبد یانسان یهاتیفعال به که است یاجتماع وسازساخت ینوع ،متحد ملل بشر اسکان سازماننظر  از ییشکوفا

 به شروع -کوچک چه و بزرگ اسیمق در چه -یمکان و زمان هر در طرفانهیب طیشرا در آگاهانه، و عمد به و بخشدیم

 با همراه یطیمح در هماهنگ و متعادل ةتوسع با ارتباط در که است گسترده یمفهوم ییشکوفا. کندیم وسازساخت

 نیروزتربه از یکی ،یشهر ییشکوفا مفهوم انیم نیا در (.UN-Habitat, 2012) شودیم مطرح عدالت و انصاف

افزون بر آنچه گفته شد،  .است گرفته صورت یزندگ از تیرضا یبرقرار و سنجش یراستا در که است ییهاتالش

 یخودروها تعداد ای افراد یمال درآمد زانیم یبررس به تنها که ساده ییهاشاخص با که دارد تردهیچیپ یمفهوم ییشکوفا

 در داشتننقش همچون یگرید نامحسوس و یرمادیغ ابعاد شامل شکوفا یزندگ .دیآینم دستبه ،پردازدیم هاآن یشخص

 یبرا الزم یهاتیقابل و منابع داشتن و یتیحما یهاانجمن به داشتنقتعل ،مهم و معنادار روابط داشتن خود، شهر ندةیآ

 .است تیواقع به یفرد یاهایرؤ لیتبد

این  در .ستما ةندیآ و حال جوامع به یدهشکل یاصل یهاتیاولو جزء یطیمحستیز یهاینگران که داشت توجه باید

 و نفسعزت رینظ یاهیپا اصول به احترام و زنان یتوانمندساز شامل کیدموکرات یهاشرفتیپ بشر، حقوق از دفاع بین،

 رشد دهه، نیچند یبرا(. UN-Habitat, 2006) است شکوفاتر و ترجامع ةندیآ از یبخش متفاوت، یهادگاهید تحمل

به اندازچشم نیا از فراتر یشهر ییشکوفاحال حاضر  در ن،یا وجود با ،است بوده هااستیس ةتوسع یاصل فاکتور یاقتصاد

 .کندیم یبررس را آن یهاتیمز عیتوز و شهر کی ةعادالن دیتول یچگونگ و رسدیم نظر

 و یطیمحستیز یداریپا ،یاجتماع یهمبستگ شامل که است مهمی موارد از بشر یاقتصاد رشد جیترو است گفتنی

 کرده مطرح را یدیجد 2میپارادا ،1ملل سازمان خصوص نیا در(. et al ,Mohtashami 2016 :320) است یزندگ تیفیک

 چرخ قالب در یشهر ،کردیرو نیا در. ردیگیبرم در را ییروستا و یشهر مناطق و است یمبتن 3ییشکوفا کردیور بر که

 ارتباط در که شودمی مطرح 9هارساختیز و 8یدگریتول ،7یریپذستیز ،6یمکان عدالت ،5یزندگ تیفیک ابعادبا  4ییشکوفا

 یبندجمعدرادامه،  .کندمی فراهم را یشهر ییشکوفا ةنیزم یگردشگر مثبت اثرات و کپارچهی تعادل گر،یکدی با ابعاد نیا

 :(2)شکل  شودمی بیان حاضر پژوهش یمفهوم مدل ینظر یمبان

 

                                                                                                                                                                                                      
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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 پژوهش یمفهوم مدل .2 جدول شماره شکل

 

 پژوهش روش

از ابزار  آن دراست که  و مشاهده( نامهپرسش) یدانیم ةویش یبر مبنا و یعل-یفیپژوهش حاضر توص یشناسوشر

نیز  را ساختهپرسشنامه محقق ییاستفاده شده است. روا یشهر ییمنتخب شکوفا یهاشاخصپرسشنامه به همراه 

اعتبار آن  زانیکرونباخ صورت گرفته که م یآلفا باآن  ییایپا و اندکرده دییتأگان خبر و یتخصص ةحوز متخصصان

مورگان  جدول شماره  با نمونه حجم و نفر 748 و هزار 277 مطالعه مورد ةمنطق یآمار ةجامع. است هشدمحاسبه  761/0

تک T یآمار یهاآزمونو  SPSS یافزارنرم بستةشده با استفاده از  یآورجمع یهاداده. است شده همحاسب نفر 380

 موثرترین همچنین ،شده لیوتحلهیتجز یشهر ییدر شکوفا مؤثر یهاشاخصاز  کیهر تیوضع یبررس برای یانمونه

که در  گونههمان .است شده گرفته بهره گام به گام رگرسیون از جیرفت، شهر شکوفایی در گردشگری هایشاخص

 ،یزندگ تیفیک عامل پنجدر  یشهر ییبر شکوفا یمؤثر اثرات گردشگر یهاشاخصو  ارهایمع شد،اشاره  زیب قبل نمطال

 .است هشدو اقتباس  ییشناسا( 1 جدول شماره ) رساختیو ز یوربهره ،یریپذستیز ،یعدالت مکان

 
 یشهر ییشکوفا بر صندلکنار یهاتپه یگردشگر یهاشاخص و ابعاد .1 جدول شماره 

 شاخص ابعاد

 یزندگ نةیهز سالم، حاتیتفر ،یرسانخدمات یزندگ تیفیک

 تیامن احساس ،یاجتماع یشادکام عادالنه، عیتوز یمکان عدالت

 حراست و حفظ بکر، یاندازهاچشم زباله، شیافزا یریپذستیز
 یدستعیصنا یایاح درآمد، شیافزا ،یاقتصاد دیفوا یوربهره

 گردشگر جذب اعتبارات، شیافزا ،هارساختیز احداث هارساختیز

 1395 ،پژوهش یهاافتهی: منبع

 

 مطالعه مورد محدودة

 این ،است باالتر دریا سطح از متر 650 وجنوب استان کرمان واقع شده  یلومتریک 234 ةفاصل در جیرفت شهرستان

و بلوچستان  یستاناستان س هاز شرق ب و از شمال به بم، از مغرب به بافت، از جنوب به کهنوج و عنبرآباد شهرستان

 بزرگ ةتپ دوشهرستان  این. است شده واقع شهر نیجنوب ا یلومتریک 23 درنیز  کنارصندل یروستا. شودیممحدود 
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 ،اییبهکتالواح  یخی،تار ییااش .است دهیرس ثبت به رانیا یمل آثار فهرست در که دارد یجنوب یباستان و یشمال یباستان

 نشانگر که ستهاتپه ینا یشناسباستان هاییافته( از مسجدبزرگ ) یاربس یهاخشتو  داریبهکتآجر  ،یانشانه یهاهمهر

: 1387 خاندانی، کالنتری) دیافزایمآن  یجهان یتبر اعتبار و اهم روزروزبه و است یرفتتمدن ج هزارساله ندچ قدمت

33). 

 

 
 مطالعهمورد  ةمحدود .2 شکل

 

 پژوهش یهاافتهی
 انیپاسخگو جنس .2 جدول شماره 

 جنس یفراوان درصد

 مرد 199 52.4

 زن 181 47.6

 جمع 380 100

 

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

 درصد یفراوان سن

 40.8 155 سال 20 از کمتر
 41.1 156 سال 45 تا 20
 17.6 67 سال 65 تا 45
 .5 2 سال 65 یباال

 100 380 جمع

 

 نفر 156 ،(درصد 40.8) سال 20 از ترمک انیپاسخگو از نفر 155 ،شودیم هدهمشا 3 جدول شماره  در که طورهمان

 .دارند سال 65از  بیشتر( %5/0) نفر 2 و( 17.6) سال 65 تا 45 نفر 67 ،(درصد 41.1) سال 45 تا 20

 
 انیگوپاسخ التیتحص زانیم .4 جدول شماره 

 درصد یفراوان التیتحص زانیم

 8.9 34 ییابتدا
 12.6 48 ییراهنما
 44.7 170 پلمید

 33.4 127 باالتر و سانسیل
 .3 1 پاسخ بدون

 100 380 جمع

 

نفر  48 ،ییابتدا التیتحصدرصد(  8.9) انینفر از پاسخگو 34 گیریم کهنتیجه می ،4 جدول شماره  جینتاتوجه به  با

و باالتر  سانسیل التیتحصدرصد(  33.4نفر ) 127 و پلمید( درصد 44.7) نفر 170 ،ییراهنما تحصیالتدرصد(  12.6)

 .دارند

تک Tاز آزمون  رفتیشهر ج ییبه شکوفا یابیکنارصندل در دست یهاتپه یت گردشگرصنع ریتأث سنجش منظوربه

 3از  نیانگیم اگر. است 3 ،آن متوسط حدکه  شده استفاده کرتیل فیط از نیز هاپرسشبه  ییگوپاسخ یبرا و یانمونه

محققان  .است یشهر ییبه شکوفا یابیدست در کمتر ریثتأ بیانگر صورت این غیرو در  شتریب ریثتأ ةدهندنشان باشد،باالتر 

 یهاشاخصو  هامؤلفه براساسرا  رفتیکنار صندل ج یرگردشگ یخیتار یهاادمانی یمقاله اثرات گردشگر نیدر ا

 :شودیماشاره  هاآنبه  لیکه در ذ اندسنجیده «یشهر ییشکوفا کردیرو»

 

 منظوربه یزندگ تیفیدر شاخص ک رفتیج شهر صندلکنار یهاتپه یاثرات گردشگر سنجش

 یشهر ییشکوفا به یابیدست

است.  شده مطالعه هیگو 3با استفاده از  یزندگ تیفیک یهامؤلفهاز  کیهر در صندلکنار یهاتپه یگردشگر اثرات یبررس

 ریتأث دیگر، به عبارت ؛اندداشتهاز حد مطلوب  ترنییپا یتیوضع شدهمطالعه یهاهیگو تمام دهدیمنشان  Tآزمون  جینتا

 نداشته یمطلوب ریثتأ یزندگ تیفیک یهامؤلفهآن در  ییبر شکوفا رفتیج ةمنطق صندلارکن یهاتپه یگردشگر ةمنطق

 .است
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 یشهر ییشکوفا به یابیدست منظوربه یزندگ تیفیک شاخص و هامؤلفهدر  صندلکنار یهاتپه یگردشگر ریثتأ .5 جدول شماره 

 یزندگ تیفیک شاخص و هاهیگو

Test Value = 3 

 نیانگیم
 انحراف

 اریمع
 آمارة مقدار
t 

 سطح
 یمعنادار

(Sig) 

 از اختالف
 نیانگیم

 سطح در اختالف زانیم
 درصد 95 نانیاطم

 باال حد نییپا حد

 -086/0 -201/0 -143/0 000/0 -904/4 884/0 85/2 یزندگ تیفیک شاخص

 هاهیگو

 یارتقا بر یگردشگر اثر
 یرسانخدمات

81/2 081/1 464/3- 001/0 192/0- 30/0- 08/0- 

 شیافزا بر یگردشگر اثر
 سالم حاتیتفر

55/2 996/0 806/8- 000/0 450/0- 55/0- 35/0- 

 شیافزا بر یگردشگر اثر
 یزندگ یهانهیهز

21/3 124/1 650/3 000/0 211/0 10/0- 32/0 

 

 ةمنطق یزندگ تیفیکدر  صندلکنار یهاتپه یسنجش اثرات گردشگر یانمونهتک Tاز حاصل  جینتا مجموع،در

 یمعنادار اختالف( 85/2) شدهمحاسبه( و مقدار 3حد مبنا ) نیب دهدیمنشان  یشهر ییشکوفا منظوربه رفتیج

(000/sig= )یاز رونق صنعت گردشگر یناش اثرات ،استکمتر از حد استاندارد  شدهمحاسبهکه مقدار  آنجا از. دارد وجود 

 .است نشده یابیارز مطلوب منطقه دممر یزندگ تیفیدر ک رفتیکنار صندل شهر ج یهاتپه

 

 منظوربه یدر شاخص عدالت مکان ترفیج شهر صندلکنار یهاتپه یاثرات گردشگر سنجش

 یشهر ییشکوفا به یابیدست

با  .است هشد یبررس هیگو 3عدالت با استفاده از  یهامؤلفهاز  کیهر در صندلکنار یهاتپه یاثرات گردشگر یبررس

 یمطلوب ریتأث منطقه یمکان دالتع بر رفتیج شهر صندلکنار یهاتپه یگردشگر ةمنطق ریثتأ ،Tآزمون  جینتا توجه به

 .است نداشته

 
 یشهر ییبه شکوفا یابیدست منظوربه یشاخص عدالت مکان یهامؤلفهدر  صندلکنار یهاتپه یگردشگر ریثتأ .6 جدول شماره 

 یمکان عدالت شاخص و هاهیگو

Test Value = 3 

 نیانگیم
 انحراف

 اریمع
 t آماره رمقدا

 سطح
 یمعنادار

(Sig) 

 از اختالف
 نیانگیم

 سطح در اختالف زانیم
 درصد 95 نانیاطم

 باال حد نییپا حد

 -554/0 -720/0 637/0 000/0 -145/15 820/0 36/2 یمکان عدالت شاخص

 هاهیگو

 در یگردشگر ةعادالن توازن
 منطقه یگردشگر ةحوز

66/2 143/1 832/5- 000/0 342/0- 46/0- 23/0- 

 -47/0 -67/0 -571 000/0 -015/11 011/1 43/2 یاجتماع یشادکام یارتقا

 تیامن احساس شیافزا
 منطقه در شهروندان

00/2 073/1 175/18- 000/0 000/1- 11/1- 89/0- 

 

 ییشکوفا منظوربه رفتیج یدر عدالت مکان صندلکنار یهاتپه یسنجش اثرات گردشگر یانمونهتک Tاز حاصل  جینتا

از آنجا . دارد( وجود =sig/000) یمعنادار اختالف( 36/2) شدهمحاسبه( و مقدار 3حد مبنا ) نیب که دهدیمنشان  یشهر

 در صندلکنار یهاتپه یاز رونق صنعت گردشگر یناش تاثرا میریگیم جهینت ،استاز حد استاندارد  کمتر مقدار این که

 نشده است. یابیارز مؤثرمطلوب و  یعدالت مکان
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 منظوربه یریپذستیزدر شاخص  رفتیج شهر صندلکنار یهاتپه یاثرات گردشگر سنجش

 یشهر ییشکوفا به یابیدست

کنار  یهاتپهدر  یاز رونق صنعت گردشگر یناش یطیمحستیز اثرات یهامؤلفه یرو رب یاونهنمتک Tحاصل از  جینتا

 نشده است. یابیمثبت ارز هاهیگو از یکچیهدر  رفتیصندل شهر ج

 
 یشهر ییشکوفا به یابیستد منظوربه یریپذستیزشاخص  یهامؤلفهکنار صندل در  یهاتپه یگردشگر ریثتأ .7 جدول شماره 

 یریپذستیز شاخص و هاهیگو

Test Value = 3 

 نیانگیم
 انحراف

 اریمع
 مقدار
 t آمارة

 سطح
 یمعنادار

(Sig) 

 از اختالف
 نیانگیم

 در اختالف زانیم
 95 نانیاطم سطح

 درصد

 باال حد نییپا حد

 -308/0 -491/0 -400/0 000/0 -599/8  /906 60/2 یریپذستیز شاخص

 هاهیگو

 از یناش یهازباله شیافزا
 گردشگران ورود

32/2 201/1 065/11- 000/0 682/0- 80/0- 56/0- 

 -12/0 -13/0 -005/0 934/0 -/083 239/1 99/2 بکر یاندازهاچشم از حفاظت

 از حراست و حفظ یارتقا
 منطقه یتوانمند

49/2 074/1 317/- 000/0 513/0- 62/0- 40/0- 

 

 دنیرس منظوربه رفتیج یریپذستیزدر  صندلکنار یهاتپه یسنجش اثرات گردشگر یانمونهتک Tاز حاصل  جینتا

( وجود =sig/000) یعنادارم اختالف( 60/2) شدهمحاسبه( و مقدار 3حد مبنا ) نیکه ب دهدیمنشان  یشهر ییشکوفا

 یهاتپه یاز رونق گردشگر یاثرات ناش که میریگیم جهینت ،استاز حد استاندارد  کمتر قدارم اینکه  آنجا ازدارد. 

 .است نبوده مطلوب یریپذستیزدر  رفتیشهر ج صندلکنار

 

 یابیدست منظوربه یوربهرهدر شاخص  رفتیج شهر صندلکنار یهاتپه یاثرات گردشگر سنجش

 یشهر ییبه شکوفا

درآمد  شیتنها در مؤلفه )افزا مؤلفه سه انیم از ،یدگریتول یهامؤلفه یبر رو یانمونهتک Tحاصل از  جینتا مطابق

 .است شده یابیارز مطلوب و مثبت ندلصکنار یهاتپه یگردشگر راتیتأث( ناساکن

ی کنار صندل در بهبود تولیدات محلی جیرفت هاتپهی سنجش اثرات گردشگری انمونهتک Tاز نتایج حاصل 

 یمعنادار اختالف( 68/2شده )محاسبه( و مقدار 3دهد که بین حد مبنا )یممنظور رسیدن شکوفایی شهری نشان به

(000/sig= وجود )ی هاتپه، اثرات گردشگری استاستاندارد  شده کمتر از حدوجه به اینکه مقدار محاسبهو با ت دارد

 یدگری مطلوب و مؤثر نبوده است.تولکنارصندل منطقة جیرفت در 

 
 یشهر ییبه شکوفا یابیدست منظوربه یدگریشاخص تول یهامؤلفهدر  صندلکنار یهاتپه یگردشگر ریثتأ .8 جدول شماره 

 یگردیتول شاخص و هاهیگو

Test Value = 3 

 نیانگیم
 انحراف

 اریمع
 مقدار
 t آمارة

 سطح
 یمعنادار

(Sig) 

 از اختالف
 نیانگیم

 سطح در اختالف زانیم
 درصد 95 نانیاطم

 باال حد نییپا حد

68/2 یدگریتول شاخص  871/  066/7-  000/0  315/-  403/-  227/-  
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 هاهیگو

 -/42 -/63 -/526 000/0 -953/9 031/1 47/2 یاقتصاد یایمزا یارتقا

 /22 -/04 /087 187/0 321/1 281/1 09/3 درآمد شیافزا

 -/39 -/62 -/508 000/0 -807/8 124/1 49/2 یسنت و یدستعیصنا اییاح

 

 یابیدست منظوربه یرساختیدر شاخص ز رفتیج شهر صندلکنار یهاتپه یاثرات گردشگر سنجش

 یشهر ییشکوفا به

 

 یشهر ییبه شکوفا یابیدست منظوربه یرساختیشاخص ز یهامؤلفهدر  صندلکنار یهاتپه یگردشگر ریثتأ .9 جدول شماره 

یرساختیز شاخص و هاهیگو  

Test Value = 3 

 نیانگیم
 انحراف

 اریمع
 مقدار
 t آمارة

 سطح
 یمعنادار

(Sig) 

 از اختالف
 نیانگیم

 سطح در اختالف زانیم
 درصد 95 نانیاطم

 باال حد نییپا حد

 -/155 -/333 -/244 /000 -394/5 /884 75/2 یرساختیز شاخص

 هاهیگو

 یهارساختیز احداث
 راه، ،نیبنزپمپ) دیجد

 مجتمع و سرامهمان
 (یگردشگر

99/2  303/1  118/-  906/  008/-  14/-  12/  

 در اعتبارات شیافزا
 و یعمران یهاحوزه

 یگردشگر
86/2  183/1  342/2-  020/  142/-  26/-  02/  

هارساختیز سطح یارتقا  42/2  114/1  223/10-  000/  584/-  70/-  47/  

 

 منظوربه رفتیج یرساختیز بعد در صندلکنار یهاتپه یسنجش اثرات گردشگر یانمونهتک Tاز حاصل  جینتا

( =sig/000) یمعنادار اختالف( 75/2) شدهمحاسبه( و مقدار 3حد مبنا ) نیکه ب دهدیمنشان  یشهر ییشکوفا به دنیرس

بعد  یارتقا رد رفتیشهر ج کنار صندل یهاتپه یگردشگر اثرات بنابراین، ؛استاز حد استاندارد  کمتر که دارد وجود

 .است نشده واقع ثرمطلوب و مؤ یرساختیز

 

 رفتیشهر ج ییکنار صندل در شکوفا یهاتپه یاثرات گردشگر سنجش

نشان  یشهر ییشکوفا به دنیرس منظوربهکنار صندل  یهاتپه یسنجش اثرات گردشگر یانمونهتک Tاز حاصل  جینتا

مقدار  و چون دارد وجود( =sig/000) یمعنادار اختالف( 65/2) شدهمحاسبهدار ( و مق3حد مبنا ) نیکه ب دهدیم

 شهر این یداریو پا ییشکوفا رفتیشهر ج صندلکنار یهاتپه یاثرات گردشگر ،استکمتر از حد استاندارد  شدهمحاسبه

 .است نشده یابیارز ثرمؤنمونه  ةجامع دید از ترفیج
 یشهر ییشکوفا به یابیدست در صندلکنار یهاتپه یگردشگر ریثتأ .10 جدول شماره 

 شاخص

Test Value = 3 

 نیانگیم
 انحراف

 اریمع

 مقدار

 t آمارة

 سطح

 یمعنادار

(Sig) 

 از اختالف

 نیانگیم

 سطح در اختالف زانیم

 درصد 95 نانیاطم

 باال حد نییپا حد

 -/299 -/397 -/348 /000 -031/14 /484 65/2 یشهر ییشکوفا
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 یشهر ییشکوفا به یابیدست منظوربه رفتیج شهر کنار صندل یهاتپه یگردشگر ریثتأ ستوگرامیه .4 شماره شکل

 

 گامبهگام ونیرگرس مدل

 و هاشاخص نیب کنشهمبر که یعل مدل جادیا و یشهر ییشکوفا بر یگردشگر ریثتأ سنجش برای چندگانه ونیرگرس

 یهاشاخص بر یگردشگر اثرات نیب یعل مدل جادیا پژوهش نیا اهداف از یکی. دارد کاربرد ،دهدمی نشان را هامعرف

 ،منطقه ییشکوفا یهاشاخص کدام که است آن مدل نیا جادیا یبرا یاصل پرسش. است رفتیج یشهر ییشکوفا

 .است رفتهیپذ منطقه نیا در یگردشگر از را ریتأث نیشتریب

 شاخص دوم، ةمرحل در. است 721/0 آن یهمبستگ بیضر که است یدگریتول شاخص مدل، در شدهوارد ریمتغ نیاول

 شیافزا 725/0 به یقبل ریمتغ با مشترک طوربه 2R مقدار و 851/0 به R مقدار که دوشمی یمدل وارد یمکان عدالت

. رسدمی 468/0 به 2R مقدار و 920/0 به R مقدار ،شودیم معادله وارد یریپذستیز ریمتغ یوقت سوم ةمرحل در. یابدمی

 ورود با پنجم گام در. یابدمی افزایش 946/0 به 2R مقدار و 972/0 به R مقدار ،یرساختیز ریمتغ ورود با چهارم گام در

 را تهوابس ریمتغ به مربوط انسیوار از درصد 100 ریمتغ پنج نیا یعنی رسد؛می یک به 2R و R مقدار یزندگ تیفیک ریمتغ

 .کنندیم نییتب
 

 رفتیج شهر یشهر ییشکوفا در مستقل یرهایمتغ ریثتأ سنجش یبرا گامبهگام ونیرگرس بیضرا .11 جدول شماره 

 بعد

 مراحل

 (یرساختیز و یدگریتول ،یریپذستیز ،یمکان عدالت ،یزندگ تیفیکها )مؤلفه
به مدل در  واردشدهر یمتغ

 حلههر مر

 (R) یهمبستگ بیضر

 چندگانه
 نییب تعیضر

)2R( 

 نییب تعیضر

 شدهلیتعد
 اریمع یخطا

 /336 /518 /519 721/0 یدگریتول گام اول

 /254 /723 /725 851/0 یمکان عدالت گام دوم
 /190 /845 /846 920/0 یریپذستیز گام سوم

 /114 /944 /946 972/0 یرساختیز مچهار گام
 000/0 1 1 1 یزندگ تیفیک پنجم گام
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که  کرد استفاده( Beta) بتا ریمقاد از دیبا ونیرگرس ةمعادل در ییشگویپ در مستقل یرهایمتغ نقش و تیاهم مورددر

و  ینسب تیاهم ةدهندنشانمقدار بتا  بودنبیشترقضاوت کرد.  رهایمتغ ینسب تیاهم بارةدر توانیم ،اگر استاندارد باشد

 را بر ریتأث نیشتری. ب375 یبا بتا یریپذستیز ریمتغ گفت توانیم نیبنابرا ؛استوابسته  ریمتغ ییشگوینقش آن در پ

 با زندگی کیفیت متغیردارد.  رفتیج یشهر یشکوفا یراستا در رنظمورد  ةمحدود کنار صندل یهاتپه یگردشگر

 رفتهیپذمورد مطالعه  ةمحدود یصنعت گردشگر از یشهر ییبه شکوفا یابیدست دررا  ریتأث نیکمتر نیز. 236 یبتا بیضر

 .ستا
 

 منطقه یگردشگر ةتوسع از مطالعه مورد یهاشاخص یریرپذیتأث سنجش یبرا گامبهگام ونیرگرس بیضرا .12 جدول شماره 

 مدل
ب یضرا

 (B) یونیرگرس

 یونیب رگرسیضرا

 (استاندارد )

 یخطا

 استاندارد
 T مقدار

 سطح

 یدارمعنا

1 
 000/0 204/28 056/0  557/1 بستهوا ریمتغ
 000/0 205/20 020/0 721/0 400/0 یدگریتول

2 
 000/0 550/19 053/0  039/1 وابسته ریمتغ
 000/0 907/23 015/0 653/0 363/0 یگردیتول

 000/0 764/16 016/0 458/0 270/0 یمکان عدالت

3 

 000/0 737/18 042/0  792/0 وابسته ریمتغ

 000/0 803/22 012/0 506/0 281/0 یگردیتول
 000/0 878/19 012/0 410/0 242/0 یمکان عدالت

 000/0 222/17 012/0 384/0 205/0 یریپذستیز

4 

 000/0 362/21 027/0  573/0 وابسته ریمتغ
 000/0 959/23 008/0 350/0 195/0 یگردیتول

 000/0 198/28 007/0 355/0 209/0 یمکان عدالت
 000/0 834/27 007/0 373/0 199/0 یریپذتسیز
 000/0 805/25 008/0 360/0 197/0 یرساختیز

 E-15  000/0 0 0-272/6 وابسته ریمتغ 

5 

 0 0 000/0 360/0 200/0 یدگریتول
 0 0 000/0 339/0 200/0 یمکان عدالت

 0 0 000/0 375/0 200/0 یریپذستیز
 0 0 000/0 365/0 200/0 یرساختیز
 0 0 000/0 236/0 200/0 یزندگ تیفیک
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  ،رفتیج شهر ییشکوفا ابعاد آلدهیا تیبا وضع انیپاسخگو دگاهیوضع موجود از د ةسیمقا نمودار .5 ارهشم شکل

 صندلکنار یهاتپه یاز گردشگر ثرمتأ

 

 با موجود تیوضع نمودار نیا در. است شده داده نشان مختلف یهاشاخص در انیپاسخگو ظراتن تیوضع 5 شکل در

 موجود تیوضع در. است شده سهیمقا رفتیج شهر ییشکوفا بر مطالعه مورد منطقه یگردشگر ریثتأ آلدهیا تیوضع

 دیگر در مقایسه با یگردیتول و یرساختیز ،یزندگ تیفیک یاهشاخص تنها ،رفتیج کنارصندل یهاتپه یگردشگر

 از است؛ ترکینزد آلدهیا تیوضع یضلعپنج به موجود تیوضع یضلعپنج یعنی ؛دارند یترمطلوب تیوضع هاشاخص

 یهاادمانی یگردشگر ةنیزم در رفتیج شهر ییشکوفااست  بهتر که کرد لیتحل گونهنیا توانیم جینتا به توجه با رونیا

 صورت نهیزم نیا در یزیربرنامه و باشد داشته یریپذستیز و یمکان عدالت یوسوسمت( کنارصندل یهاتپه) یخیتار

 به توجه با و یگردشگر ةعادالن توازن ،یاجتماع یشادکام یارتقا شهروندان، تیامن احساس شیافزا کهیطوربه ؛ردیگب

 زانیربرنامه و نمسئوال مدنظر ،منطقه یهایتوانمند و بکر یاندازهاچشم از حفاظت رفتیج شهر فصل چهار تیموقع

 .ردیگب قرار

 

  یریگجهینت

 نقش که ستشهرها یبرا یطیمح و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یهاارزش با همراه ایپو و نوپا یصنعت یگردشگر

 توجه صنعت این به یشهر رانیمد و زانیربرنامه بین، این در. کندیم فایا داریپا و توازنم ةتوسع به یابیدست در یمهم

 زیادی تیاهم گردشگران یبرا خدمات ةارائ مراکز و عبور ریمس مقصد، مانند یمتعدد لیدالبه یشهر مراکز زیرا دارند؛

 یفرهنگ راثیم ،یعیطب یاندازهامشچ که ورکش مختلف طنقا در یشهر یگردشگر ةتوسع ضرورت لیتحل رونیا از ؛ددار

 ،یاقتصاد یهایریگبهره موجب یخیتار یگردشگر ةتوسعاست  گفتنی. رسدیم نظربه یضرور دارد یغن یخیتار و

 کمک مچنینه ،یخیتار آثار یایاح و کشف ،یشناسباستان یهاتیفعال انجام یبرا نهیبه یفضاها یسامانده و یفرهنگ

 در. شودیم هزارساله یخیتار ةسابق با یتمل رسوم آداب و فرهنگ معرفی تیدرنها و تیامن جادیا ،یاقتصاد رونق به

 یفرهنگ– یخیتار تیسا منزلةبه ،کنارصندل یروستا در هزارساله چند و کهن یتمدن با رفتیج شهرستانراستا  ینهم

 و یخیتار یهاجاذبه به مندعالقه گردشگران فراوان جذب با که است یاریبس یخارج و یداخل گردشگران زبانیم انهیسال

 دیبا نهیزم نیا دراست  گفتنی .کندمی فراهم هاشهرستان نیا شتریب رشد و شرفتیپ یبرا را نهیزم ،آن از حاصل درآمد

 لیپتانس نیا از بتوان تا ردیگ صورت...( و ییرایپذ ،ونقلحمل هارساختیز جادیا) یمناسب یزیربرنامه و تیریدم



 1397 زمستان، 4 شمارة، 5 دورة ،یشهر یگردشگر  34

 سنجش پژوهش نیا هدف .درک استفاده منطقه ییشکوفا و یگردشگر ةتوسع در نحو نیبهتر به ،شهر درون فردمنحصربه

 عدالت زندگی، کیفیت شاخص پنج در که است یشهر ییشکوفا در رفتیج شهر صندلکنار یهاتپه یگردشگر اثرات

 .است هشد یریگاندازه زیرساختی و تولیدگری پذیری، زیست مکانی،

 یبرا یانمونهتک T آزمون با ییشکوفا نیانگیم مقدار افتهیانجام یآمار محاسبات و لیتحل مطالعات،توجه به  با

. است 75/2 یرساختیز و /68 یدگریتول ،60/2 یریپذستیز ،36/2 یمکان عدالت شاخص ،85/2 یزندگ تیفیک شاخص

 شهروندان دهدیم نشان که( 3 یمبنا حد از ترنییپا) است 65/2 برابر نیز رفتیج شهر یکل ییشکوفا نیانگیم زانیم

 ؛باشد داشته رفتیج شهر ییشکوفا بر یمطلوب ریتأث نتوانسته صندلکنار یهاتپه یگردشگر صنعت رونق که معتقدند

 عدالت بعد و ریتأث نیشتریب نیانگیم باالترین داشتن با یزندگ تیفیک بعد ،ییشکوفا یهاشاخص انیم از یکلطوربه

 .است داشته یردشگرگ در کمی ریتأث ن،یانگیم نیکمتر داشتن با یمکان

شاخص  رفت،یج ةمنطق ییشکوفا یهاشاخص انیم از دهدیمنشان  گامبهگام ونیحاصل از رگرس جینتا نیهمچن

 شاخصاست، سپس  رفتهیکنار صندل پذ ةمنطق یگردشگر از را ریثتأ نیشتریب( 375/0بتا ) بیبا ضر یریپذستیز

 یمکان بیبا ضر یزندگ تیفیو در انتها شاخص ک 339/0 و 360/0، 365/0 یبتا بیضر باعدالت  و یدگریتول ،یرساختیز

 جینتا به توجه با راستا نیا در مورد مطالعه داشته است. ةمنطق یگردشگر اثرات از را سهم نیشتریب بیترتبه ،236/0 بتا

 یهاتپه) یخیتار یهاادمانی یگردشگر ةنیزم در رفتیج شهر ییشکوفا که کرد لیتحل گونهنیا توانیم حاصل

 دو ةنیزم در یزیربرنامه است الزم رونیا از ؛باشد داشته یریپذستیز و یمکان عدالت یوسوسمت است بهتر( کنارصندل

 یارتقا شهروندان، تیامن احساس شیافزا کهیطوربه ؛ردیگ قرار تیاولو در یریپذستیز و یمکانعدالت شاخص

 بکر یاندازهاچشم از حفاظت رفتیج شهر فصل چهار تیموقع به توجه با و یگردشگر ةعادالن توازن ،یاجتماع یشادکام

 .ردیگ قرار زانیربرنامه و نمسئوال مدنظر منطقه یهایتوانمند و

 یاز حد مبنا ترنییپاپژوهش  یهاشاخص نیانگیم دهندةنشان هکپژوهش حاضر  جینتا یابیمدرمی یقیتطب ةسیمقا در

 و یشرف پژوهش جینتا بانداشته است  ریتأث رفتیشهر ج ییدر شکوفا رفتیج صندلکنار یهاتپه یگردشگر و است 3

 یگردشگر گریبه عبارت د ؛است معنادار 01/0سطح  در ،هبود 96/1 ازباالتر  ر،مورد نظ یهاشاخص tمقدار  که همکاران،

از شاخص  ریغ به) واست شهداد شده  ةدر منطق ییو شکوفا هارساختیز ،یوربهره ،یزندگ تیفیک شیافزا سبب هاکلوت

 ندارد. یخوانمه نشده است( معنادارکه  یطیمح یداریو پا یعدالت و برابر

صنعت و اثرات  نیا یارتقا برای ییهاشنهادیپ نددرصدد نگارندگان ،پژوهش یهاافتهیحاصل از  جیتوجه به نتا با

 :دنده ارائه منطقه بر آن یاجتماع یاقتصاد

فرهنگ حفظ  جینظارت بر منطقه و ترو شیردشگران، افزاگ یبرا نیقوان نیمنظور تدوریزی بهبرنامه اولویت -

 وبوده  یریپذستیزمورد مطالعه در شاخص  ةمنطق یگردشگر ریثتأ نیشتریب نکهیاتوجه به  بامنطقه  بومستیز

  ؛است ینامطلوب و منف ریثتأ نیا

با استناد به مصوبات  پژوهش مستقر در قلمرو ییدر نقاط روستا یگردشگر یهارساختیز زیتوسعه و تجه جاد،یا -

 ؛یو ضربت مدتکوتاه یابرنامه صورتبه یطرح جامع گردشگر

 ،یعمران یهاپروژهو  هاطرحاز  یبرداربهرهاجرا و  ه،یته ندیادر فر یو بخش خصوص یمردم یاهمشارکت جلب -

 .یو شهر ییروستا یگردشگر ةدر حوز یو اقتصاد یاجتماع

 ؛ییرایپذ و یاقامت امکانات ،ونقلحمل یهابخش در ییربنایز یهایگذارهیسرما قیتشو و تیتقو -

 ؛گمشده بهشت عنوانبه رفتیج یمعرف ةنیزم در یالمللنیب یهانشست جادیا یبرا شنهادیپ -

 ؛نترنتیا جمله از یگردشگر متعامل یابیبازار و غاتیتبل یبرا شرفتهیپ یجمع امکانات از استفاده -
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 ؛رفتیج یخیتار و یباستان مهم آثار از یشگاهینما ییبرپا -

 .یگردشگر تیریمد و یزیربرنامه با مرتبط مقررات و ضوابط در یزنگربا -
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