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مقدمه 
از هنگامی که اوقات فراغت برای زندگی شهرنشینی اهمیت بسیاری یافت و تعداد گردشگران شهری در حال افزایش بود،
گردشگری شهری به مقولهای مهم در توسعة پایدار محلی و شهری تبدیل شد (دیناری)0 :9011 ،؛ بنابراین امروزه
گردشگری شهری فعالیتی مهم در حوزة مدیریت شهری است که میتواند فرصتها و منافع قابلتوجهی را در زمینههای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی برای جوامع شهری به ارمغان بیاورد؛ «بنابراین با توجه به توسعة گردشگری و اهمیت آن در
همة زمینههای اقتصادی و فرهنگی ،توجه به نقش برنامهریزی بهخصوص برنامهریزی شهری را نمیتوان نادیده گرفت.

برنامهریزی شهری با سیاستگذاریها و ارائة راهكارها میتواند تحكیمکنندة توسعة پایدار گردشگری باشد .همچنین ایجاد
تسهیالت و تجهیزات و تكمیل منابع سبب ایجاد انگیزة سفر در گردشگر میشود .برنامهریزی شهری با در اختیار قراردادن
منابع اطالعاتی بهموقع و صحیح از سردرگمی گردشگر میکاهد و با برنامهریزی صحیح امنیت و رفاه را که مهمترین عامل
ایجاد انگیزه گردشگر در سفر به مقصد مورد نظر است مهیا میکند» (ذاکرحقیقی و رزمی)9 :9017 ،؛ از اینرو نقش
برنامهریزی شهری درمورد فراهمکردن بسترهای آمایشی مطلوب در حوزة گردشگری شهری بسیار مهم است.
شهر کاشان یكی از باارزشترین مناطق تاریخی و گردشگری کشور است که با وجود داشتن جاذبههای مختلف
گردشگری شهری (اماکن تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی ،جاذبههای طبیعی و تفریحی ،تسهیالت مهماننوازی ،مراکز تجاری
مانند بازار و )...میتواند نقش مهمی در زمینة کارآفرینی ،معرفی کاالها و خدمات محلی ،افزایش درآمد و بهبود
استانداردهای زندگی ایفا کند ،اما بهدلیل بیتوجهی به اصول و معیارهای اساسی برنامهریزی شهری ،از این قابلیتها و
پتانسیلها در زمینة توسعة پایدار گردشگری شهری بهخوبی استفاده نشده است؛ بنابراین توجه به ابعاد اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،فنی ،تاریخی و زیستمحیطی در شهر با درنظرگرفتن اصول توسعة پایدار و هماهنگی آن با فناوری
موجود از جمله اقدامات برجستهای است که باید در حوزة برنامهریزی شهری و در زمینة توسعة پایدار گردشگری شهر
کاشان انجم گیرد .در این پژوهش ،ضمن تبیین مفاهیم برنامهریزی شهری و توسعة پایدار گردشگری ،نقش مؤلفههای
برنامهریزی شهری در توسعة پایدار گردشگری شهر کاشان بهمنظور پاسخگویی به این پرسش که مؤلفههای برنامهریزی
شهری چه میزان بر توسعة پایدار گردشگری شهر کاشان مؤثر هستند؟ پرداخته شده و در پایان راهكارهایی مناسب برای
پیشبرد و توسعة گردشگری پایدار این شهر ارائه شده است.

مبانينظری 
در ادامه ،به بررسی مفاهیم گردشگری شهری و توسعة پایدار پرداخته شده و با توجه به موضوع اصلی پژوهش ارتباط
برنامهریزی شهری و توسعة پایدار گردشگری شده است.

گردشگریشهریوتوسعةپایدار
گردشگری در چارچوب الگوهای فضایی خاصی عمل میکند که یكی از آنها گردشگری شهری است .نواحی شهری بهدلیل
داشتن جاذبههای تاریخی و فرهنگی بسیار ،مقاصد گردشگری مهمی محسوب میشوند (مرادی و رحمانی.)99 :9011 ،
جامعترین و کاملترین تعریف توسعة پایدار مربوط به کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه ،معروف به کمیسیون
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برانتلند است .از دیدگاه این کمیسیون «توسعة پایدار توسعهای است که ضمن آنكه به نیازهای کنونی پاسخ میدهد،
تواناییهای نسلهای آینده را برای پاسخگویی به نیازها و خواستههایشان به مخاطره نمیاندازد» (حسینزاده دلیر و
ملكی .)96-93 :9019 ،رویكرد زیربنایی که در حال حاضر در برنامهریزی گردشگری و در انواع توسعه بهکار میرود،
رسیدن به توسعة پایدار است .براساس روش توسعة پایدار ،منابع طبیعی ،فرهنگی و سایر منابع گردشگری باید برای
استفادة مداوم در آینده حفظ شوند و برای جامعة کنونی سودمند و مفید باشند .برنامهریزی گردشگری مستلزم تدوین
اصولی است که توسعة پایدار گردشگری بر مبنای آنها بنا نهاده شود (تقوایی و صفرآبادی .)97 :9017 ،رویكرد توسعة
پایدار گردشگری همسو با پذیرش جهانشمول پارادایم توسعة پایدار در مجامع علمی و تصمیمگیری ،از دهة  9117به
بعد وارد ادبیات گردشگری شد ( .)Jurowski et al., 1997: 3برنامهریزی گردشگری به شیوة توسعة پایدار اهمیت
بسیاری دارد؛ زیرا بیشتر فعالیتهای مربوط به توسعة گردشگری ،به جاذبهها و فعالیتهای مربوط به محیط طبیعی،
میراث تاریخی و الگوهای فرهنگی منطقه بستگی دارد .اگر به این منابع توجهی نشود یا تخریب شوند ،نمیتوان در
مناطق گردشگری به جذب گردشگر پرداخت و گردشگری را به موفقیت رساند (سینایی.)900 :9009 ،
بنابراین «یک جنبة مهم توسعة پایدار تأکید بر گردشگری محلی است .این شیوة گردشگری بر دخالتدادن جامعة
محلی در برنامهریزی و توسعة گردشگری تأکید میکند و گردشگریای را توسعه و گسترش میدهد که به منافع جامعة
محلی بینجامد» (رحمانی و همكاران .)99 :9011 ،براساس تعریف سازمان جهانی جهانگردی ،توسعة گردشگری پایدار
اهداف و ویژگیهایی دارد که عبارتاند از:
الف) بهبود کیفیت زندگی جامعة مهمان و میزبان؛
ب) حفظ کیفیت محیطزیست برای نسلهای کنونی و آینده؛
ج) حفظ یكپارچگی ،انسجام فرهنگی و همبستگی جوامع؛
د) کمک به عدالت اجتماعی و تقویت مشارکت محلی؛
هـ) اعتالی کیفیت تجربة گردشگری (مهدیزاده.)991 :9010 ،
تحقق توسعة پایدار گردشگری در گرو سه رویكرد همهجانبه نگر و کلگرا ،آیندهنگر و مساواتگراست .براساس
نگرش اول ،توسعه هنگامی پایدار است که در بستر سیاسی ،اقتصادی و اکولوژیک مشاهده شود .در رویكرد دوم ،برآورد
احتیاجات کنونی گردشگران ،جامعة میزبان و بهموازات آن محافظت از محیطزیست و حفظ فرصتهای برابر برای
آیندگان مطرح است .در رویكرد سوم ،مساوات دروننسلی و فرانسلی در استفاده از امكانات ،دادهها و منابع مدنظر است
(توالیی.)999 :9016 ،

برنامهریزیشهریوتوسعةپایدارگردشگری 

برنامهریزی شهری و منطقهای بهمنظور رسیدن به کمال مطلوب و نهایی خویش (توسعة پایدار ،تعادل و توزیع همگن
منابع و امكانات) با علوم مختلفی از قبیل محیطزیست ،اقتصاد ،جامعهشناسی و ...ارتباطی تنگاتنگ دارد .از جمله علومی
که امروزه با برنامهریزی شهری و منطقهای ارتباطی روزافزون یافته ،گردشگری است .در دهههای اخیر ،رشد و توسعة
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گردشگری و استفاده از آن بهعنوان یكی از فعالیتهای عمدة اقتصادی در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه،
همچنین رقابت مقاصد عمدة گردشگری در جهت جذب گردشگران ،برنامهریزان را بر آن داشته تا برای افزایش
درآمدهای حاصل از فعالیتهای گردشگری به دو مقولة مهم توجه کنند :نخست افزایش رضایت گردشگران و ارتقای
لذت و کیفیت تجربة گردشگری و دوم تالش برای حفظ منافع جوامع میزبان (شعبانیفرد و همكاران.)91 :9011 ،
با توجه به اینكه گردشگری موجب نوسازی شهرها ،ایجاد تأسیسات مورد نیاز گردشگران ،مهمانسراها ،اماکن
تفریحی و تجهیزات میشود و درآمد هنگفتی برای شهرها دارد ،نقش برنامهریزی شهری بهمنظور توسعة زیرساختها و
تجهیزات و ارائة تسهیالت به گردشگران در شهر نمود مییابد (ذاکرحقیقی و رزمی .)9 :9017 ،در این میان ،باید
زیرساختهای مورد نیاز در ابعاد فرهنگی ،اقتصادی ،عمرانی ،علمی ،فناوری و اجتماعی و سختافزارهایی مانند جاده،
حملونقل ،هتل و رستورانها فراهم باشد .همچنین ضروری است ابعاد نرمافزارهای گردشگری نیز فراهم شود که بر
استانداردها ،ضوابط ،قوانین ،خطمشی و دستورالعملها تأکید دارد (کاظمی و همكاران.)11 :9011 ،
با توجه به آنچه بیان شد ،یكی از عوامل مهم جلب رضایت گردشگران ،میزان تسهیالتی است که برای رفاه حال آنها
عرضه میشود .این تسهیالت شامل تأسیسات اقامتی و پذیرایی ،امكانات حملونقل و ارتباطات است که باید در اولویت
اهداف طراحی شهری و اصول شهرسازی کشور قرار بگیرد .تأسیسات اقامتی و پذیرایی شامل هتلها ،مهمانسراها ،متلها،
کاروانسراها ،کمپها ،کلبههای ساحلی و کوهستانی ،اردوگاهها ،پالژهای توریستی و زائرسراها هستند .از آنجا که این
تأسیسات عامل مهمی برای تقویت جهانگردی محسوب میشوند ،ضروری است مسئوالن شهری در طرحریزی برنامههای
شهری ،محل اقامت و پذیرایی گردشگران را از جنبههای گوناگون طراحی شهری بررسی کنند .راهها و وسایل حملونقل
شهری نیز نقش بسیار مهمی در توسعة گردشگری دارند که بدون آنها توسعة گردشگری شهری امری امكانپذیر نخواهد
بود (آقاجانی .)97 :9016،ساخت سیستم حملونقل مناسب و کافی سبب میشود بخشهای دیگر گردشگری نیز توسعه
یابند .به عبارت دیگر ،سیستم حملونقل در قلب فعالیت گردشگری قرار دارد (وای گی.)03 :9016 ،
بنابراین برنامهریزی شهری زمانی در زمینة گردشگری پایدار به موفقیت دست مییابد که عوامل اکولوژیكی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بهخوبی در آن درک و شناسایی شود (ذاکرحقیقی و رزمی)6 :9017 ،؛ بنابراین
ضرورتهای برنامهریزی گردشگری شهری بهصورت زیر دستهبندی میشود:
الف) مشخصکردن جاذبههای گردشگری شهری و تدوین ضوابط مربوط به استفادة پایدار از آنها؛
ب) تدوین کاربریهای پذیرایی و گردشگری متناسب با میزان استفادة ساکنان محلی و گردشگران؛
ج) تهیة امكانات زیرساختی الزم برای پذیرایی از گردشگران؛
د) افزایش مزایای اقتصادی و تولید ثروت پایدار برای شهر؛
ه) افزایش شاخصهای توسعة انسانی؛
و) مدیریت یكپارچة گردشگری شهری (تقوایی.)91 :9011 ،

روشپژوهش 
پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی-تحلیلی است؛ یعنی ابتدا به بررسی متون ،منابع و تدوین چارچوب نظری موضوع
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پرداخته شد ،سپس بهکمک کار میدانی (مشاهده ،مصاحبه ،تهیه و تكمیل پرسشنامه با توجه به فرضیههای پژوهش)
گردآوری دادهها صورت گرفت .در ادامه با استفاده از آزمونهای آماری ،دادهها تجزیه و تحلیل شدند و درنهایت براساس
خروجی یافتهها ،نتیجهگیری و ارائة راهبرد و پیشنهاد صورت گرفت .با توجه به اینكه متغیرهای تأثیرگذار بر توسعة پایدار
گردشگری شهر کاشان طیف وسیعی را با تأکید بر مؤلفههای برنامهریزی شهری دربرمیگیرد ،جامعة آماری پژوهش
متشكل از دو گروه کارشناسان مرتبط با بخش گردشگری (مدیران دستگاههای اجرایی ،مدیران دفاتر خدمات گردشگری،
تورگردانان و افراد متخصص و خبره بخش گردشگری) و گردشگران است .از گروه اول  37نفر و از گروه دوم  901نفر
برای حجم نمونه انتخاب شدند .درمورد گروه اول با توجه به محدودبودن مسئوالن و کارشناسان متخصص در زمینة
گردشگری ،برای همة آنها پرسشنامه تهیه شد .حجم نمونه برای گروه دوم با استفاده از فرمول کوکران و واریانس
بهدستآمده از پیشآزمون ،9سطح اطمینان  13درصد و خطای احتمالی پنج درصد 901 ،نفر محاسبه شد که برای
اطمینان بیشتر پژوهشگر  937نمونه انتخاب شد.
تجزیه و تحلیل دادههای این مطالعه در سطح آمار استنباطی صورت گرفت؛ یعنی متغیرهای تأثیرگذار بر توسعة پایدار
گردشگری شهر کاشان از نظر کارشناسان و گردشگران متناسب با سطح سنجش دادهها و فرضیههای آزمونهای آماری
با استفاده از آزمون  tیکگروهی تحلیل شد .ابزار تجزیه و تحلیل ،رایانه و نرمافزار  SPSSبود .اطالعات خام نیز با
استفاده از جدولها و آزمونهای آماری در آنها پردازش شد.

محدودةموردمطالعه 
شهرستان کاشان تابع استان اصفهان است که با وسعتی معادل  9993/70کیلومترمربع در شمال این استان واقع است.
براساس سرشماری سال  9013جمعیت این شهرستان  069.919نفر بوده که از این تعداد  090.990نفر شهرنشین و
 00.901نفر روستانشین بودهاند (مرکز آمار ایران.)9013 ،

شکل .8موقعیت جغرافیایي منطقةمورد مطالعه 
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شهر کاشان بهدلیل داشتن آثار معماری و ابنیة تاریخی -فرهنگی بهجایمانده از دورههای مختلف تاریخی ،که گاه
نشاندهندة اوج هنر ایرانی و اسالمی است ،یكی از برجستهترین شهرهای تاریخی و فرهنگی کشور است که قدرت و
توان بالقوة بسیاری برای جذب توریست دارد .همچنین بهدلیل داشتن این امتیاز یكی از مراکز بزرگ توریستی و
گردشگری داخلی و خارجی ایران بهشمار میآید که در طول سال ،پذیرای گردشگران داخلی و خارجی زیادی است .آثار
باارزش این شهر شامل بازارچهها ،خانهها ،آبانبارها ،مساجد ،تكایا ،مدارس و گذرهاست که هنوز هم بیانگر عظمت
فرهنگ ایرانی است.

افتهها 
بحثوی 
با توجه به اینكه نقش برنامهریزی شهری برای دستیابی به توسعة گردشگری پایدار انكارشدنی نیست ،مهمترین
متغیرهای تأثیرگذار بر توسعة پایدار گردشگری شهری از نگاه کارشناسان این شهر بررسی شده است 9.نتایج پرسشنامة
مسئوالن و کارشناسان در جدول  9آمده است.

بافتهایتاریخيشهربراسا
-میزانساماندهيوبهسازی 

ارزشهایفرهنگي 

پایداریو

نظر مسئوالن پرسششونده دربارة میزان ساماندهی و بهسازی بافتهای تاریخی شهر براساس پایداری و ارزشهای
فرهنگی با توجه به طیفهای موجود در پرسشنامه از خیلی کم تا خیلی زیاد است که  37درصد پاسخگویان آن را متوسط
ارزیابی کردهاند .از آنجا که بازسازی فضاهای متروک و مرده به قصد زندهکردن جنبههای کهن جامعه و بر ساس پایداری
و ارزشهای فرهنگی از جمله آثار توسعة گردشگری شهری است ،مدیران و برنامهریزان شهری باید نگاه ویژهای به این
شهر تاریخی و توریستی داشته باشند و دربارة مرمت آثار تاریخی و میراث فرهنگی آن سرمایهگذاری اساسی کنند؛ زیرا
شهر کاشان جاذبة گردشگری بسیاری دارد و گردشگران آن را در اولویت بازدید قرار میدهند.
سازمانهایمرتبطباگردشگری

تهایعمرانگردشگریشهریازسوی
-میزانتأکیدبرتوسعةفعالی 

در زمینة میزان تأکید بر توسعة فعالیتهای عمران گردشگری شهری از سوی سازمانهای مرتبط با گردشگری39 ،
درصد پاسخگویان این مورد را متوسط ارزیابی کردهاند .از آنجا که گردشگری شهری و کیفیت و کمیت آن یكی از
شاخصهای مهم توسعه و عمران شهری است ،تأکید بر توسعة فعالیتهای عمران گردشگری شهری ،نوسازی بافتهای
تاریخی شهر و بازسازی فضاهای تفریحی در این حوزه با ارائة تسهیالت مناسب کمک شایانی به توسعة پایدار
گردشگری شهری میکند.
بخشهایمختلفگردشگری 

بهمنظورسرمایهگذاریدر
-تالشمدیرانشهریبرایتشویقبخشخصوصي 

 01درصد پاسخگویان تالش مدیران را برای تشویق بخش خصوصی به منظور سـرمایه گـذاری کـم دانسـتهانـد؛
بنابراین مدیران شهری باید مشارکت بخش خصوصی و شهروندان را برای رشد بخش های مختلـف گردشـگری
شهری تقویت کنند و مانع عدم انحصاریبودن این بخشها در دست نهادهای دولتی شوند.
 .9متغیرهای این پژوهش ،با مراجعه به متون و منابع علمی مرتبط در راستای موضوع ،اهداف و فرضیههای پـژوهش و همچنـین مصـاحبه بـا کارشناسـان و
گردشگران گردآوری شده است.
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بهکارگیرینیروهایمتخصصدربخشگردشگری
-تالشمدیرانشهریبرایتربیتو 

 99درصد پاسخگویان در زمینة بهکارگیری نیروهای متخصص در بخش گردشگری بر گزینة کم تأکید کردهانـد.
از آنجا که تخصص یكی از مؤلفه های مهم توسعه و پیشـرفت جامعـه بـهشـمار مـیرود ،تربیـت و جـذب افـراد
کارآزموده و متخصص در این حوزه کارایی و بهرهوری در بخشهای مختلف گردشگری را افزایش میدهد.
برنامههایمرتبطبابخشگردشگری 

-تالشمدیرانشهریبرایمشارکتبیشترمردمدرتهیهواجرای

 37درصد پاسخگویان تالش مدیران شهری را برای مشارکت بیشتر مردم در تهیه و اجرای برنامههای مرتبط با بخش
گردشگری را کم ارزیابی کردهاند ،اما از آنجا که «شهر از اجتماع ساکنان آن شكل میگیرد و این مردم هستند که باید از
طرحها منتفع شوند ،نباید از نقش آنها در برنامهریزی گردشگری شهری صرفنظر کرد .به عبارتی مشارکت مردمی
یكی از فاکتورهای دستیابی به گردشگری شهری پایدار است» (موحد)09 :9016 ،؛ بنابراین تشویق مردم به
سرمایهگذاری و مشارکت در فعالیتهای مرتبط با گردشگری با استفاده از آموزش یا وضع قوانین و مقررات حمایتی در
دستیابی به گردشگری پایدار بسیار مهم است.
مگیرندهدربارةگردشگری 
ارگانهایتصمی 

-میزانهماهنگي

براساس جدول  ،9تعداد  01درصد پاسخگویان دربارة میزان هماهنگی ارگانهای تصمیمگیرنده بر گزینة متوسط تأکید
کردهاند؛ بنابراین برای دستیابی به هماهنگیهای بیشتر و سازندهتر الزم است تصمیمات مدیریتی در این باره صورت
بگیرد ،از جمله استفاده از مدیران کارآزموده و متخصص در زمینههای مختلف و اطالعرسانی دربارة مزایا و منافع
هماهنگی در مدیریت و اجرا.
طرحهایمصوبدرزمینةگردشگری 
-میزانارزیابيوکنترل 

در زمینة میزان ارزیابی و کنترل طرحهای مصوب 96 ،درصد پاسخگویان بر گزینة متوسط تأکید کردهاند .از آنجا که
هدف ارزیابی طرحها شناخت نارساییها و اصالح آن است ،ارزیابی مداوم طرحها بهمنظور کارآمدکردن مدیریت ادارة
شهرها در انطباق با نیازهای جامع با استفاده از تغذیة اطالعاتی مسئوالن و برنامهریزان در زمینة امور شهری و مسائل و
مشكالت موجود امری ضروری است.
-میزانآگاهيوشناختمدیرانشهریازوضعیتاقتصادی،اجتماعيوفرهنگيشهر 

از دیدگاه  31درصد پاسخگویان ،آگاهی و شناخت مدیران شهری از وضعیت شهر متوسط است .در مطالعات برنامهریزی
شهری برای گردشگری ،شناخت عمومی شهر و جایگاه آن در استان و کشور از نظر توان گردشگری مهم است؛ بنابراین
مدیران و برنامهریزان شهری باید با آگاهی دقیق از ساختار اقتصادی (مباحث اشتغال و درآمدزایی برای کاهش فقر)،
عوامل اجتماعی (واکنش ساکنان محلی به گردشگر و مهاجرت و جرائم شكلگرفته در گردشگری و رضایتمندی
گردشگر از جامعة میزبان) و درنهایت عامل فرهنگ بهعنوان بخش جداییناپذیر توسعة پایدار گردشگری ،از ویژگیها و
امكانات خاص شهر خود سود ببرند و از مزایای جلب گردشگر شهری بهرهمند شوند.
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نقشاستفادهازابزارهاینوین(ماننداینترنت،سامانةاطالعااتجغرافیاایي(،)GISمااهوارهوتبلیغااتماهوارهای)درتوسعةپایدارگردشگریشهری 


 36درصد پرسششوندگان دربارة نقش استفاده از ابزارهای نوین در توسعة گردشگری ،بر گزینة زیاد تأکید داشتند .شایان
ذکر است ،فناوری اطالعات ،سامانة اطالعات جغرافیایی ،ماهواره و تبلیغات ماهوارهای از جمله ابزارهای نوینی است که
در برنامهریزی شهری روبهگسترش و توسعه است و میتواند در برنامهریزی برای گردشگری پایدار شهری تأثیرگذار
باشد؛ از اینرو استفاده از این ابزارها با توجه به قابلیتهای سرعت فوقالعادة آنها در پخش و گسترش اطالعات بینظیر
(مانند مكانهای گردشگری و تفریحی و امكانات آن مناطق ،رزرو بلیت ،رزرو مراکز اقامتی ،مراکز گردشگری ،وسایل
نقلیه و ویزا) دسترسی گردشگران به اطالعات مورد نیاز بهکمک توصیف و مصورشدن نقشهها در سامانة اطالعات
جغرافیایی و توانایی تبلیغ امكانات و تجهیزات شهری میتواند برنامهریزی شهری را در رسیدن به هدف ایدهآل
گردشگری ،یعنی توسعة پایدار گردشگری شهری یاری دهد.
رساختها،تجهیزاتوتسهیالتشهریدرتوسعةپایدارگردشگریشهری 

-نقشزی

 01درصد پاسخگویان دربارة تأثیر زیرساختها ،تجهیزات و تسهیالت شهری در توسعة پایدار گردشگری شهری بر گزینة
زیاد و  07درصد نیز بر گزینه خیلی زیاد تأکید داشتند؛ بنابراین توسعة زیرساختها و تجهیزات شهری و ارائة امكانات به
گردشگران با توجه به اصول توسعة پایدار و هماهنگی آن با فناوری موجود ،از جمله اقدامات برجستهای است که باید در
زمینة توسعة گردشگری شهری پایدار مدنظر قرار بگیرد.

نقشمدیرانشهریدراستفادهازفرصتهاوپتانسیلهاایگردشاگریدرتوساعةپایادارگردشاگریشهری 

 07درصد پاسخگویان دربارة نقش مدیران شهری در استفاده از فرصتها و پتانسیلهای گردشگری بر گزینه زیاد
تأکید کردهاند؛ بنابراین مدیران و برنامهریزان شهری باید با شناخت امكانات و پتانسیلهای گردشگری در شهر ،ایجاد
ساختار مدیریتی مناسب و تجاریکردن محصوالت گردشگری شهری ،گام مؤثری برای توسعة پایدار گردشگری
شهری بردارند.
با توجه به یافتههای جدول  ،9دو فرضیه مطرح شد تا با آزمون آنها به پرسش پژوهش پاسخ داده شود:
الف) بهنظر میرسد مؤلفههای برنامهریزی شهری (زیرساختها ،تجهیزات ،تسهیالت شهری و )...تأثیر قابلتوجهی
در توسعة پایدار گردشگری شهر کاشان دارد.
ب) بهنظر میرسد استفادة بهینه از ابزارهای نوین (مانند اینترنت ،سامانة اطالعات جغرافیایی ( ،)GISماهواره و
تبلیغات ماهوارهای) تأثیر بسزایی در توسعة پایدار گردشگری شهر کاشان دارد.
درمورد فرضیة اول ،با توجه به اینكه در پرسشنامه ،متغیرهای تأثیرگذار در توسعة پایدار گردشگری شهر کاشان در
قالب طیف لیكرت پنجگزینهای ،امتیازی از  9تا ( 3خیلی کم تا خیلی زیاد) را گرفتهاند ،برای بررسی دقیق فرضیة فوق از
آزمون  tیکگروهی استفاده شد که نتایج آن در جدول  9آمده است.
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یکگروهيبرایمتغیرهایتأثیرگذاربرتوسعةپایدارگردشگریشهرکاشانازنظرکارشناسان 
جدول.8نتایجآزمون t
دادههایمشاهدهشده 
فراواني 
خیليکم 

درصد 

کم 

درصد 

متوسط 

درصد 

7/777

زیاد 

91

7/777

درصد 

()df

()sig

خیليزیاد 

میزان ساماندهی و بهسازی بافتهای
تاریخی شهر براساس پایداری و
ارزشهای فرهنگی
میزان تأکید بر توسعة فعالیتهای
عمران گردشگری شهری از سوی
سازمانهای مرتبط با گردشگری
تالش مدیران شهری برای تشویق
بخش خصوصی بهمنظور
سرمایهگذاری در بخشهای مختلف
گردشگری
تالش مدیران شهری دربارة تربیت و
بهکارگیری نیروهای متخصص در
بخش گردشگری
تالش مدیران شهری برای مشارکت
بیشتر مردم در تهیه و اجرای
برنامههای مرتبط با بخش گردشگری
میزان هماهنگی ارگانهای
تصمیمگیرنده دربارة گردشگری
میزان ارزیابی و کنترل طرحهای
مصوب در زمینة گردشگری
میزان آگاهی و شناخت مدیران
شهری از وضعیت اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی شهر
نقش زیرساختها و تجهیزات شهری
در توسعة پایدار گردشگری شهری
نقش استفاده از ابزارهای نوین
(اینترنت ،سامانة اطالعات جغرافیایی
( ،)GISماهواره و تبلیغات ماهوارهای)
در توسعة پایدار گردشگری شهری
نقش مدیران شهری در استفاده از
فرصتها و پتانسیلهای گردشگری
بهمنظور توسعة پایدار گردشگری
شهری

آزادی

معناداری

درصد 

شاخص

ارزش

درجة

سطح

میانگین

0

99

99

91

93

37

9

1

-

-

9/93

99/99

6

99

90

96

90

39

9

1

-

-

9/31

99/39

91

3

97

91

01

90

09

1

91

-

-

9/67

97/09

91

7/777

99

99

99

99

93

07

9

9

-

-

9/96

91/61

91

7/777

0

99

93

37

99

91

9

1

-

-

9/07

91/10

91

7/777

99

99

96

09

91

01

0

6

-

-

9/67

90/00

91

7/777

3

97

91

01

90

96

0

6

-

-

9/91

90

91

7/777

6

99

93

07

91

31

-

-

-

-

9/96

99/69

91

7/777

9

9

3

97

1

91

91

01

93

07

0/17

99/91

91

7/777

-

-

0

6

1

91

91

36

97

97

0/17

09/13

91

7/777

-

-

9

9

99

99

03

07

9

9

0/09

99/97

91

7/777

t

رساختها،تجهیزاتوتسهیالتازدیدگاهکارشناسان 

یکگروهيبرایشاخصزی
جدول.4نتایجآزمون t
شاخص

تعداد

میانگین

نقش زیرساختها ،تجهیزات و تسهیالت شهری در توسعة
پایدار گردشگری شهری کاشان

37

0/17

انحراف
استاندارد
9/97

مقدارt

99/91

درجةآزادی

سطح

()df

معناداری()sig

91

7/777

براساس یافتههای جدول  ،9میانگین نمرات دیدگاه کارشناسان دربارة مؤثربودن نقش زیرساختها ،تجهیزات و
تسهیالت شهری در توسعة پایدار گردشگری شهر کاشان  ،0/17و انحراف استاندارد آن  9/97است .همچنین نتایج
یافتههای استنباطی جدول  9نشان میدهد ،با مقدار  tبرابر با  ،99/91درجة آزادی  91و سطح معناداری  7/777است؛
چون  P<7 /79است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت زیرساختها ،تجهیزات و تسهیالت شهری در توسعة پایدار
گردشگری تأثیر قابلتوجهی دارند.
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از سوی دیگر ،آمار ارزیابی و سنجش عملكرد مؤلفههای برنامهریزی شهری دربارة توسعة پایدار گردشگری شهر
کاشان از دیدگاه گردشگران نشان میدهد ،در شهر کاشان با وجود داشتن جاذبههای مختلف گردشگری شهری ،بهدلیل
بیتوجهی به اصول اساسی برنامهریزی شهری ،گامی در مسیر توسعة پایدار گردشگری برداشته نشده است؛ بهطوریکه
شهر در بسیاری از تجهیزات و تسهیالت شهری مانند تجهیزات و تسهیالت رفاهی و اقامتی ،تسهیالت ورزشی و
تفریحی ،ساختار کالبدی شهر ،پارکینگها ،خدمات پذیرایی ،سیستم حملونقل ،شبكههای ارتباطی و ترافیک امكانات
الزم را برای جلب رضایت گردشگران ندارد .در جدول  ،0نتایج آزمون  tیکگروهی برای شاخصهای تجهیزات و
تسهیالت شهری از دیدگاه گردشگران آمده است.
کگروهيبرایمتغیرهایتأثیرگذاربرتوسعةپایدارگردشگریشهرکاشانازنظرگردشگران 
جدول.3نتایجآزمونtی 
مشاهدهشده

دادههای
فراواني 
خیليکم 

درصد 

کم 

درصد 

متوسط 

درصد 

زیاد 

میزان مطلوبیت تجهیزات و تسهیالت
رفاهی و اقامتی
میزان مطلوبیت تسهیالت ورزشی و
تفریحی
میزان مطلوبیت ساختار کالبدی شهر
میزان مطلوبیت پارکینگها در نقاط
مختلف شهر
میزان مطلوبیت خدمات پذیرایی
میزان مطلوبیت سیستم حملونقل
میزان مطلوبیت شبكههای ارتباطی
میزان سهولت ترافیک خیابانهای شهر
میزان مطلوبیت تبلیغات برای معرفی
امكانات و جاذبههای گردشگری شهر

درجة

درصد 

شاخص

میانگین  مقدار

سطح

( )df

()sig

0

9/0

07

97

10

69

97

90/0

9/19

91/07

991

7/777

91

99

33

06/0

39

06

90

93/0

9/39

09/10

991

7/777

97

90/0

91

09/0

39

09/0

91

91/0

9/67

00/30

991

7/777

93

97

91

09/0

91

09

01

93/0

9/09

09/11

991

7/777

3
3
0
1

0/0
0/0
9
3/0

90
96
99
96

91
90/0
99
97/0

17
00
60
19

30/0
91/0
99/0
36

01
96
31
99

93/0
07/0
01/0
91

0
0/70
0/99
0/76

91/03
90/09
39/79
91/37

991
991
991
991

7/777
7/777
7/777
7/777

96

90/0

90

91/0

91

09

00

99

9/31

09/99

991

7/777

t

آزادی  معناداری


براساس یافتههای جدول  ،9میانگین نمرات دیدگاه گردشگران دربارة مجموع شاخص زیرساختها ،تجهیزات و
تسهیالت شهری در توسعة پایدار گردشگری شهر کاشان  90/70و انحراف استاندارد آن  0/39است .همچنین نتایج
یافتههای استنباطی جدول  9نشان میدهد ،با مقدار  tبرابر با  ،01/60درجة آزادی  991و سطح معناداری  7/777است؛ چون
 P<7/79است؛ بنابراین زیرساختها ،تجهیزات و تسهیالت شهری در توسعة پایدار گردشگری تأثیر قابلتوجهی دارند.
شاخصهایتجهیزاتوتسهیالتشهریازدیدگاهگردشگران 

یکگروهيبرایمجموع
جدول.0نتایجآزمون t

شاخص
نقش شاخصهای تجهیزات و تسهیالت شهری در
توسعة پایدار گردشگری شهری از دیدگاه گردشگران

تعداد

میانگین

937

90/70

انحراف
استاندارد
0/39

مقدارt

01/60

درجةآزادی
( )df
991

سطح
معناداری
()sig
7/777

044

برنامهریزیشهری درتوسعةپایدارگردشگریشهرکاشان

مؤلفههای

سنجشوارزیابي

بنابراین ارزیابی شاخصهای فوق از نظر گردشگران استداللی دیگر بر تأیید فرضیة اول مبنی بر نقش مؤثر
زیرساختها ،تجهیزات و تسهیالت شهری در توسعة پایدار گردشگری شهر کاشان است.
بهمنظور بررسی دقیق آزمون فرضیة دوم ،از آزمون  tیکگروهی استفاده شد که نتایج آن در جدول  3مشاهده
میشود.
یافتههای جدول  3نشان میدهد میانگین نمرات دیدگاه کارشناسان دربارة مؤثربودن نقش استفاده از ابزارهای نوین
(مانند اینترنت ،سامانة اطالعات جغرافیایی ( ،)GISماهواره و تبلیغات ماهوارهای) در توسعة پایدار گردشگری شهر کاشان
 0/17و انحراف استاندارد آن  7/01است .همچنین نتایج یافتههای استنباطی جدول  3نشان میدهد ،با مقدار  tبرابر با
 ،09/13درجة آزادی  91و سطح معناداری  7/777است؛ چون  P<7/79است؛ بنابراین استفاده از ابزارهای نوین (مانند
اینترنت ،سامانة اطالعات جغرافیایی ( ،)GISماهواره و تبلیغات ماهوارهای) تأثیر بسزایی در توسعة پایدار گردشگری
شهری کاشان دارند.
یکگروهيبرایشاخصاستفادهازابزارهاینویندرتوسعةپایدارگردشگریشهریازدیدگاهکارشناسان 
جدول.4نتایجآزمون t

شاخص

تعداد

نقش استفاده از ابزارهای نوین (مانند اینترنت ،سامانة اطالعات
جغرافیایی ( ،)GISماهواره و تبلیغات ماهوارهای) در توسعة پایدار
گردشگری شهری

37

میانگین 

0/17

انحراف

مقدار

استاندارد 

t

7/01

09/13

درجة

سطح

آزادی  معناداری
()df
91

()sig
7/777

جهگیریوارائةراهبردها 
نتی 
برنامهریزی شهری بهکمک سیاستگذاریها ،ارائة راهكارها ،ایجاد تسهیالت و تجهیزات و تكمیل منابع میتواند
تحكیمکنندة توسعة پایدار گردشگری باشد .از سوی دیگر نیز ،گردشگری پایدار راهكار و الگویی ماندگار با دیدگاهی
بلندمدت در برنامهریزی شهری است که میتواند جوامع را بهسوی توسعة پایدار هدایت کند .ضروری است بهمنظور توسعة
پایدار گردشگری شهری مطالعات ویژهای در برنامهریزی شهری صورت بگیرد تا عالوهبر ایجاد تسهیالت رفاهی برای
گردشگر ،منافع میزبان نیز مدنظر قرار بگیرد و زمینة انگیزه برای سفر مجدد در گردشگر ایجاد شود .در پژوهش حاضر،
بهمنظور سنجش و ارزیابی مؤلفههای برنامهریزی شهری در توسعة پایدار گردشگر شهر کاشان شاخصهای متعددی بررسی
و ارزیابی شد .براساس یافتههای پژوهش ،معیارها و مؤلفههای برنامهریزی شهری تأثیرگذاری بسیاری در توسعة پایدار
گردشگری شهری بسیار دارند؛ بهطوریکه با توجه به تجزیه و تحلیلهای آماری ،بیش از نیمی از مسئوالن و کارشناسان
( 61درصد) بر نقش تجهیزات و تسهیالت شهری در توسعة پایدار گردشگری تأکید دارند .همچنین به عقیدة بیشتر
پاسخگویان ( 36درصد) ابزارهای نوین نقش بسیاری در توسعة پایدار گردشگری شهری دارند .از سوی دیگر ،آمار ارزیابی
وضعیت تجهیزات و تسهیالت شهری از نگاه گردشگران نشان میدهد در حال حاضر ،شهر کاشان بهعنوان یكی از
باارزشترین مناطق تاریخی و گردشگری کشور ،با وجود داشتن جاذبههای مختلف گردشگری شهری ،در بسیاری از
تجهیزات و تسهیالت شهری مانند تجهیزات و تسهیالت رفاهی و اقامتی ،تسهیالت ورزشی و تفریحی ،ساختار کالبدی
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شهر ،پارکینگها ،خدمات پذیرایی ،سیستم حملونقل ،شبكههای ارتباطی و ترافیک ،امكانات الزم را برای جلب رضایت
گردشگران ندارد .براساس بررسی و ارزیابی متغیرهای تأثیرگذار بر توسعة پایدار گردشگری شهری از نگاه مسئوالن و
کارشناسان ،عملكرد مدیریت و برنامهریزی شهری در برخی متغیرها در زمینة گردشگری و هماهنگی میان ارگانهای
تصمیمگیرنده دربارة گردشگری مناسب نبوده است؛ متغیرهایی مانند تشویق بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در
بخشهای مختلف گردشگری ،تربیت و بهکارگیری نیروهای متخصص در بخش گردشگری ،مشارکت بیشتر مردم در تهیه
و اجرای برنامههای مرتبط با بخش گردشگری ،میزان ارزیابی و کنترل طرحهای مصوب .این امر نشاندهندة بیتوجهی به
فاکتورهایی مانند ثبات در سیاستگذاریها ،تمرکززدایی ،عدالت اجتماعی ،برابری و بهرهوری است.
عالوهبر نتایج تجزیه و تحلیل یافتههای استنباطی ،شهر کاشان بهدلیل وجود جاذبههای بسیار گردشگری و آثار
منحصربهفرد ،ساالنه پذیرای بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی است؛ از اینرو چنانچه زیرساختهای الزم برای
استفاده از این جاذبهها فراهم نشود ،نمیتوان به نتیجة مطلوب در زمینة گردشگری شهری پایدار رسید؛ بنابراین برای
برونرفت از مشكالت کنونی و دستیابی به توسعة پایدار گردشگری شهری کاشان راهكارهای زیر ارائه میشود.
الف) توجه به قابلیتها و پتانسیلهای گردشگری شهر کاشان در طرحهای توسعه شهری.
ب) تهیه و تدوین نظام آموزشی کارآمد و بهرهگیری از مدرسان حرفهای برای تربیت نیروی انسانی متخصص در
بخش گردشگری بهمنظور توسعة پایدار گردشگری شهر.
ج) تالش برای ایجاد و تقویت زیرساختها ،تجهیزات و تسهیالت الزم بهمنظور توسعة گردشگری متناسب با اصول
توسعة پایدار شهر کاشان ،از جمله شبكة ارتباطی ،وسایل حملونقل ،پارکینگ ،تجهیزات و تسهیالت رفاهی و اقامتی،
تسهیالت ورزشی و تفریحی ،مراکز پذیرایی و...
د) تالش برای هماهنگی بیشتر ارگانها و سازمانهای مرتبط با فعالیتهای گردشگری شهر.
هـ) ایجاد بانک اطالعاتی و طراحی سایتهای گردشگری که ضمن معرفی جاذبههای گردشگری ،اطالعاتی را در
زمینة حفظ محیطزیست به گردشگران ارائه دهد.
و) وجود تبلیغات داخلی و خارجی در حوزة مكانها ،اقامتگاههای تفریحی و ...با استفاده از ابزارهای نوین مانند
اینترنت ،سیستم اطالعات جغرافیایی ( ،)GISماهواره و تبلیغات ماهوارهای.
ز) دخالتدادن اندیشة مردم در تنظیم برنامههای توسعة گردشگری شهر در قالب مشارکتدادن افراد محلی در
طرحها و برنامهها بهمنظور ذینفعکردن آنها در فعالیتهای گردشگری.
ح) ایجاد تسهیالت الزم برای بخش خصوصی و تشویق این بخش برای سرمایهگذاری در امر فعالیت گردشگری،
مانند واگذاری ادارة امور مراکز تفریحی و اقامتی به بخشهای خصوصی بهمنظور مشارکت و ایجاد درآمد و اشتغال برای
آنها.
ط) ایجاد مدیریت هماهنگ گردشگری در قالبی سازمانیافته ،مشارکتی و مردمی برای جلوگیری از خألها ،همچنین
فعالیتهای موازی و ارائة خدمات به گردشگران؛ یعنی پیشنهاد میشود برای توسعة گردشگری پایدار سازمانهایی که از
منافع گردشگری بهرهمند میشوند ،بیشتر مشارکت داشته باشند و بخشی از درآمدهای حاصل از گردشگری خود را برای
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رفاه و ارائة خدمات به گردشگران اختصاص دهند تا نقش مؤثری در توسعه پایدار ایفا کنند .این امر نیازمند مشارکت همة
سازمانها ،ادارهها ،نهادهای دولتی یا غیردولتی و مدیران و برنامهریزان گردشگری است.

ی) احیا و بازسازی جاذبههای تاریخی ،فرهنگی شهر کاشان و توسعة همهجانبة میراث شهری براساس پایداری و
ارزشهای فرهنگی.

ک) استفاده از مدیران تحصیلکرده و آگاه به مسائل شهری و گردشگری در رأس امور اجرایی و تصمیمگیری در
شهر کاشان.
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منابع 
آقاجانی ،سمیه« ،9016 ،راههای تقویت جاذبههای گردشگری در شهرهای ایران» ،نشریة شوراها ،شمارة  ،97صص .99-91
الوانی ،سید مهدی و معصومه پیروزبخت ،9013 ،فرایند مدیریت جهانگردی ،انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تهران.
تقوایی ،مسعود و اعظم صفرآبادی« ،9017 ،نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعة پایدار گردشگری شهری (مطالعة موردی
شهر کرمانشاه)» ،مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ،شمارة  ،9صص .39-03
تقوایی ،مسعود و محمود اکبری ،9011 ،مقدمهای بر برنامهریزی و مدیریت گردشگری شهری ،انتشارات پیام علوی ،اصفهان.
توالیی ،سیمین ،9016 ،مروری بر صنعت گردشگری ،انتشارات دانشگاه تربیتمعلم ،تهران.
وایگی،چاک ،ادواردو فایوسوال ،9016 ،جهانگردی در چشماندازی جامع ،ترجمة علی پارساییان و سید محمد اعرابی ،دفتر انتشارات
پژوهشهای فرهنگی ،تهران.
حامد ،محبوبه« ،9011 ،گردشگری و برنامهریزی منطقهای» ،کتاب ماه علوم اجتماعی ،شمارة  ،09صص.900-907
حسینزاده دلیر ،کریم و حسین ملكی« ،9019 ،توسعة پایدار شهری و کاربری اراضی شهر ایالم» ،مجلة دانشكدة ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه شهیدچمران اهواز ،شمارة  ،9صص .39-90
دیناری ،احمد ،9011 ،گردشگری شهری در ایران و جهان ،انتشارات واژگان خرد ،مشهد.
ذاکرحقیقی ،کیانوش و محمدهادی رزمی« ،9017 ،نقش برنامهریزی شهری در توسعة پایدار گردشگری شهری» ،همایش
گردشگری و توسعة پایدار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ،صص .99-9
رحمانی ،بیژن ،شمس ،مجید و ساناز حاتمیفر« ،9011 ،امكانسنجی توسعة پایدار گردشگری در شهر مالیر با استفاده از مدل
 ،»SWOTفصلنامة جغرافیا و مطالعات محیطی ،دورة اول ،شمارة  ،0صص .03-90
زاهدی ،شمسالسادات« ،9011 ،گردشگری و توسعة پایدار :ضرورت جاریسازی حفاظت محیطی در سیاستهای توسعة
گردشگری» ،فصلنامة مطالعات جهانگردی ،شمارة  99و  ،99صص .99-9
زاهدی ،شمسالسادات ،9013 ،مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار (با تأکید بر محیطزیست) ،انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی،
تهران.
سینایی ،وحید« ،9009 ،توسعة پایدار و گردشگری» ،مجلة اطالعات سیاسی–اقتصادی ،شمارة  13و  ،16صص .900-909
شعبانیفرد ،محمد ،پوراحمد ،احمد ،حسینی ،علی و مصطفی رشیدی« ،9011 ،بررسی سنجش ظرفیت پذیرش گردشگری شهری و
مدلسازی شهرهای گردشگری پایدار از بعد کالبدی (نمونة موردی :منطقة  99تهران)» ،نشریة تحقیقات کاربردی علوم
جغرافیایی ،شمارة  ،99صص .09-90
فنی ،زهره و علی محمدنژاد« ،9011 ،نقش مدیریت شهری در توسعة پایدار گردشگری (مطالعة موردی :شهر رامسر)» ،فصلنامة
مطالعات جهانگردی ،شمارة  99و  ،99صص .999-979
کاظمی ،علی ،صناعی ،علی ،رنجبریان ،بهرام و کریم آذربایجانی« ،9011 ،شناسایی مزیتهای رقابتی در صنعت گردشگری
بهمنظور جذب گردشگران خارجی؛ مورد مطالعه :استان اصفهان» ،مجلة مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای،
شمارة  ،3صص .997-10
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