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 چکیده
 زیادیشود، زیرا نیروی  می شهرها محسوب ۀتوسعگردشگری شهری عاملی بسیار مهم در 

مندی  به دلیل بهره ،از جمله سنندج ،غرب کشور ۀمنطقجذب گردشگران دارد. شهرهای  برای

در جذب گردشگری شهری دارند.  زیادیمل فرهنگی خاص، نیروی از شرایط اقلیمی و عا

بدین معنی که هیچ  ؛ات مختلفی داردتأثیرجغرافیدانان معتقدند هر عاملی از جمله گردشگری 

 ات مثبتتأثیرتواند مثبت یا منفی باشد. این پژوهش در پی بررسی  نمی            عاملی صرفا 

پایداری کالبدی، ، پایداری اجتماعیشهری ) توسعۀ پایدارمتغیر  4گردشگری شهری بر 

نفر از ساکنان شهر سنندج )براساس  384از منظر ( و پایداری اقتصادی ،پایداری محیطی

گردشگری در شهری  ةحوز کارشناسانو  ،، مدیرانانادتنفر از اس 22فرمول کوکران( و 

. نتایج تتحلیلی اس ـ انجام، از نوع روش توصیفی ةشیواین پژوهش براساس . است سنندج

اند که گردشگری شهری در شهر  مهمدر تحقیق بیانگر این  شده آماری استفادههای  آزمون

سنندج شود.  باعث پایداری هرچه بیشتر شهر ای مؤثر سنندج توانسته است به شیوه

اقتصادی و  توسعۀ پایداررا بر  تأثیرگردشگری در شهر سنندج توانسته است بیشترین 

 محیطی داشته باشد. عۀ پایدارتوسرا  تأثیرکمترین 

 

 .گردشگری، گردشگری شهریتوسعۀ پایدار شهری، شهر سنندج، کلیدواژگان: 
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 مقدمه

ارتباطات  ۀتوسعو  ونقل حمل، پیشرفت ابزارهای داری سرمایه ۀتوسع، شدن جهانیقرن بیستم به بعد، عواملی مانند  ۀنیماز 

سومین صنعت  ،( و امروزه گردشگریWTO 2004:35ست )شده ا صنعت گردشگری منجر ۀتوسعتکنولوژیکی به 

عبارت گردشگری بر سفرهای تفریحی  ،. از نظر بیشتر مردم(Oila et al 2012: 569) شود می اقتصادی در جهان شناخته

استثنای سفر به منظور کار، مهاجرت و  بهکند و از نظر سازمان گردشگری یعنی مسافرت با اهداف مختلف  می داللت

در  ثراز عوامل مؤ یکی ی(. در عصر حاضر، گردشگر110: 1392 نژاد و دیگران حاجی) ای منطقهمحلی و های  یتفعال

های شغلی در بخش اقتصادی و ایجاد تعامالت  فرصتۀ ایجادکنندۀ منزل رود و به شمار می ها به ن ملتیگسترش روابط ب

کاتالیزوری  منزلۀ (. در کشورهای جهان از گردشگری به2: 1392 شود )پوراحمد و همکاران فرهنگی مطرح میـ  اجتماعی

مثل  ،. امروزه، در کشورهای در حال توسعه(sharply 2002: 233) نواحی یاد شده است ۀتوسعکارآمد برای بازسازی و 

نیازمند  ،جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی همه ۀتوسعایران، برای ایجاد 

پس از  ،(. اقتصاددانان صنعت گردشگری را1392 گرمسیر و همکاران )خاوریان ها هستیم امکانات و قابلیت همۀاستفاده از 

رو،  این از(. 27: 1382 دانند )مدهوشی و ناصرپور می رشد اقتصادی پویا و روبه ۀپدیدصنعت نفت و خودروسازی، سومین 

 تأثیراقتصادی  ۀجنبخصوص از  هجوامع بهای  های اقتصادی در تقویت بنیان الیتمجموعه فعمنزلۀ  به توسعۀ گردشگری

 ،طور وسیعی بهای که امروزه توسعه و ارتقای گردشگری  . به گونه(Lankford & Howard,1994:122) بسزایی دارد

 .(Ko & Stewart,2002:523) است  پذیرفته شده و در دستور کار دولت قرار گرفته ،ویژه در کشورهای در حال توسعه هب

ساله میزبان جمع کثیری از گردشگران داخلی و  هراند که  آوردهدست  هچنان جذابیتی را ب اکثر شهرهای دنیا آن ،امروزه

. تا حدود ندکه توانایی جذب گردشگر از نقاط دور و نزدیک را داربه قدری زیادند این شهرها های  جاذبه           ند. مسلما ا خارجی

توسعۀ شد و اغلب شهرهای دنیا محلی برای  می یکی از مقاصد گردشگری نگاهمنزلۀ  بهمتر به شهرها یک قرن پیش ک

توسعۀ جامعۀ با  ،اخیر. امروزهسدۀ صنعتی شهرهای اروپایی در های  رقابت ؛ مانندرفت می شمار بههرچه بیشتر صنعت 

گردشگری دچار تغییرات شده است. بدین معنی در علمی نیز پیرامون شهرها و نیز صنعت های  نظریهو ها  دیدگاه ،بشری

تواند  می کهدارد زیرا گردشگری چنان پتانسیلی ، اند معاصر شهرها از رقابت صنعتی به رقابت گردشگری روی آوردهدورۀ 

و شهرهای بسیار زیبای گردشگری را به وجود آورد تا هم شهروندان و هم شود راحتی جایگزین شهرهای صنعتی  به

پاکیزه توسعه ای  هم منبع درآمدی برای شهر باشد و هم شهرها را به شیوه ببرند وآن لذت های  ان از زیباییگردشگر

و مرفه شده  ،واقع این مزایای بسیار ارزشمند گردشگری باعث به وجود آمدن شهرهایی زیبا، پاکیزه، پردرآمد دردهد. 

که شود . از سوی دیگر نیز باید این نکته ذکر ه استدمحور ش گردشگرشهرهای  توسعۀ پایداراست. گردشگری باعث 

شهری  توسعۀ گردشگرید یزمانی با ،این اساس آید. بر می به شمار توسعۀ گردشگریپایداری شهرها نیز خود عاملی در 

 و منافعی برای کندندگان فراهم یو امکان حفظ منابع طبیعی و انسانی را برای آ اشدنبم که مخرب یدار بنامیرا پا

ابد یادامه  ،ط، در زمان نامحدودیک محیسمی است که بتواند در یدار توریسم پایتور ،واقع دراجتماعات محلی داشته باشد. 

ندهای یها و فرا فعالیت ۀتوسعفعال باشد که به ای  ه اندازهب؛ یعنی زیست صدمه نزند  کی به محیطیزینظر انسانی و ف و از

توسعۀ دوسویه محققان تحقیق حاضر را بر آن داشت تا به بررسی نقش ابطۀ راین . دکننای وارد  اجتماعی لطمه

نمونه منزلۀ  بهشهری این شهر اقدام کنند. دلیل انتخاب شهر سنندج  توسعۀ پایدارشهری در شهر سنندج بر  گردشگری

فویه و قاجاریه، صدورۀ تاریخی به دلیل مرکزیت ایاالتی سنندج در های  جذابیتشتن موردی نیز مرکزیت استان، دا

و پوشش متفاوت( و  ،فرهنگی سنندج )زبان، فرهنگهای  دسترسی به شهر سنندج، جذابیتهای  بودن سرویس باال

 طبیعی شهر بوده است.های  نهایت جذابیت در

 های متعددی صورت گرفته است که از آن جمله ات آن مطالعات و پژوهشتأثیرگردشگری شهری و  ۀزمیندر 

 موارد اشاره کرد:ن ایتوان به  می



   63 یشهر داریبر توسعۀ پا یشهر ینقش گسترش گردشگر یبررس

، به این نتیجه رسید که گردشگری «در ایران توسعۀ گردشگریهای  استراتژی»( در پژوهشی با عنوان 2011اسدی )

اولین انتخاب برای گردشگران داخلی و خارجی منزلۀ  بهتواند  می شهری در ایران یکی از اشکال غالب گردشگری است و

 باشد.

 ـ اقتصادی ۀتوسعارزیابی نقش گردشگری شهری در »( با عنوان 1392کوش و همکاران )نیا سما ابراهیمنتایج تحقیق 

و  ییزا اشتغالو عالوه بر  رددا یتوجهتأثیر درخور ، یاقتصاد ۀزمیندر  یه گردشگرکدهد  می نشان «محیطی شهر بابلسر

ز ورود گردشگران ین یالبدکو  طیمحی زیست ۀزمینن شده است. در یزم یو سوداگرها  متی، سبب باال رفتن قییدرآمدزا

ش ی، افزایگردشگر یالبدکالت یش خدمات و تسهیها، افزا آن یاربرکر ییو تغ یشاورزکشت ک ریز یاهش اراضکبه 

و تالش  یاصول یریز برنامهن، با یشده است. بنابرامنجر به شهر  یست و سهولت دسترسیط زیب محیو تخر یآلودگ

شهر را  یالبدکو  محیطی زیستت یتبع آن، وضع بهو  یت اقتصادیتوان وضع می دشگران،نه از ورود گریبه ۀاستفاد یبرا

 د.یبهبود بخش

میزبان در تفرجگاه  ۀجامعارزیابی اثرات اقتصاد گردشگری از دیدگاه »عنوان با مطیعی لنگرودی و آزادی در تحقیقی 

جاد اشتغال یهمچون ا یمثبت تأثیراتن محلی ابرای ساکن یگردشگربه این نتیجه رسید که  1392در سال  «بند ارومیه

 .به دنبال داشته استرا ن یمت زمیش قیمانند افزا یمنف آثارش درآمد و یجوانان و افزا یبرا

بر کید أت، با ییروستا ۀتوسعدر  یمذهب ینقش گردشگر»با عنوان  یتحقیق 1392محمدی یگانه و همکاران در سال 

ق یتحقهای  افتهی .انجام دادند «اندوآبیقپچاق شهرستان م ی؛ روستایمورد ۀالعمط یاجتماع ۀسرمایو  یت زندگیفکی

بهبود  یالبدکدر بعد  فقط محیطی زیستو  ،ی، اجتماعیالبدک، ین ابعاد اقتصادیدر ب یمذهب یدهد گردشگر می نشان

ق در ارتباط با یتحقهای  تهافی ،نیبه همراه داشته است، همچن شده را مطالعه یروستاها یخانوارها یت زندگیفکیت یوضع

بعد از  شده مطالعه یت خانوارهایدهد، در بعد انسجام وضع می نشان شده مطالعه یروستاها یخانوارها یاجتماع ۀسرمای

از  یمذهب ی، بعد از گسترش گردشگریت و اعتماد اجتماعکبهبود داشته، اما در ابعاد مشار یمذهب یگسترش گردشگر

 .است استه شدهکن ابعاد یسطح ا

توسعۀ  محیطی زیستو  ،اثرات اقتصادی، اجتماعی تحلیلی بر»( در تحقیقی با عنوان 1391نوری و خراسانی )

ن یست و همچنیط زیبر مح یآثار نامطلوب توسعۀ گردشگریبه این نتیجه رسیدند که  «در شهرستان ساری گردشگری

 .مند شده است بهره یاز گردشگر یز نظر اقتصادگذاشته؛ هرچند منطقه ا یشهرستان سار یو فرهنگ یابعاد اجتماع

بررسی نقش گردشگری در تغییرات کیفیت زندگی مقصد در »در تحقیقی با عنوان  1389قدمی و دیگران در سال 

شت یدر اقتصاد و مع شده در مقصد مطالعه یکه گردشگر ندبه این نتیجه رسید «دهستان کالرآباد شهرستان تنکابن

همچون  ،یت زندگیفکیبر ابعاد متفاوت  یشران مهمیعامل پمنزلۀ  بهبرخوردار است و  ییت باالیاز اهم یمحلۀ جامع

 .داشته است یمنف تأثیرت سالمت یفکیو  یطیو مح یمثبت و بر ابعاد بهداشت تأثیرن کت مسیفکیاشتغال و درآمد و 

کن و  ۀ درظرسنجی از روستاییان روستایی با ن ۀتوسعگردشگری بر رات یثتأ( به بررسی 1387مهدوی و همکاران )

 ۀزمیناجتماعی پیامدهای مثبتی داشته و در  ۀزمیندهد که گردشگری در  می اند. نتایج بررسی نشان سولقان پرداخته

 ۀزمیندر اما ها و سوداگری زمین شده است.  زایی و درآمدزایی اندک، موجب باالرفتن قیمت اشتغالاقتصادی در کنار 

و تخریب محیط زیست منجر  ،های گیاهی و جانوری، افزایش آلودگی ردشگری به نابودی گونهورود گ محیطی زیست

 شده است.

به این  1385روستایی در سال  توسعۀ پایدارقدیری معصوم و دیگران در پژوهشی با عنوان نقش گردشگری در 

های اقتصادی، افزایش سطح  لیتسازی فعا متنوعنتیجه رسید که گردشگری روستایی با ایجاد شغل، افزایش درآمد، 

 پردازد. می توسعۀ پایداربهینه از روستا به منظور  ۀاستفادهای اجتماعی و با حفاظت از محیط زیست طبیعی به  آگاهی
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و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گردشگری رات یثتأ ۀمطالعکارشناسی ارشد خود به  ۀپایانامدر  1383شکری در سال 

باالی روستا در بخش منابع و های  آمل پرداخته و به این نتیجه رسیده که با توجه به توانمندیدر روستای اسکومحله 

ویژه کشاورزی و  بهموجود در بخش اقتصادی های  بکر گردشگری طبیعی و فرهنگی و از طرفی محدودیتهای  جاذبه

انداز آتی منطقه در گرو  بپذیرند چشم روستایی ۀتوسعان ریز برنامهسازان و  تصمیمصنایع روستایی این ضروری است که 

 بالندگی صنعت گردشگری است.

را در بخش طرقبه در شهرستان مشهد بررسی کرده و  محیطی زیستحضور گردشگران بر منابع  تأثیر( 1382علیزاده )

میان را به وجود آورده است. از  محیطی زیستدر این بخش مشکالت  توسعۀ گردشگریبه این نتیجه رسیده است که 

 ات منفی در این بخش به آلودگی آب و خاک و هوا و نابودی گیاهان و جانوران اشاره شده است.تأثیر

 های  مثبتی بر شاخصات تأثیر توسعۀ گردشگریاند که  رسیدهکروت و هوالند در مطالعات خود به این نتیجه 

 روش و کاهش سطح فقر داشته استو میزان ف ،عینی کیفیت زندگی ساکنان محلی نظیر سالمتی، تفریح، خدمات

(Kim 2002: 58). 

پژوهشگران بر نقش متأسفانه که شود  می گرفته در این موضوع روشن انجامهای  از بررسی پژوهش ،کلی طور به

بررسی نقش حاضر پژوهش هدف  اند. داشتهتأکید کمی پارچه  شهری به صورت یک توسعۀ پایدارگردشگری بر 

 .است شهر سنندجدر خصوص  هب توسعۀ گردشگریاهمیت  و شهری پایدار توسعۀگردشگری شهری بر 

 

 مبانی نظری

 گردشگری شهری

آنکه  دلیلنواحی شهری به . (3: 1384 وارد فهرست تحقیقات شده است )دیناری 1980 ۀدهمفهوم گردشگری شهری از 

 (Timothy & wall ندشو حسوب میغلب مقاصد گردشگری مهمی ماتاریخی و فرهنگی بسیار زیادی دارند، های  جاذبه

های ملی هر  و فرهنگی، ارزش ،تاریخ طوالنی و استقرار نمادهای باستانی، تاریخیشتن . شهرها به لحاظ دا6 :1995)

 از قبیل یهای متنوع و بزرگ چون شهرها جاذبه ،واقع در(. 156: 1390)رستگار و همکاران  آیند می کشوری به حساب

و مناطقی که معماری تاریخی و  ،، مراکز خریدها ها، شهربازی ورزشی، پارکهای  دبود، تئاترها، استادیومها، بناهای یا موزه

دلیل ه ( و از سوی دیگر ب132: 1392 )خاکسپاری و همکارانند دارهایی مربوط به حوادث مهم با افراد مشهور را  مکان

 کنند می نتیجه گردشگران بسیاری را جذب درد گردشگری، جایی برای دستیابی به مقاص هبودن هزینه و زمان جاب پایین

(Cooper et al 1998: 42گردشگری شهری عبارت است از مسافرت به شهرها با انگیزه .)  اساس  برهای مختلف

کلی  طور به(. Law 1996: 25) کند های مختلف و امکانات تسهیالتی که شهر دارد و در شخص ایجاد جذابیت می جذابیت

 کند که عبارت است از اهداف تجاری و اهداف فرهنگی می توریسم شهری دو انگیزه و هدف اصلی را دنبال ،و عمده

های مناسب  ، وجود زیرساختتوسعۀ گردشگری(. نخستین شرط موفقیت هر شهر در 33: 1392 )قربانی و همکاران

ها است. دومین شرط برای  و مانند این ،اجتماعی ،های سیاسی، فرهنگی شهری و مدیریت عاقالنه و مدبرانه در عرصه

های شهر و ایجاد تسهیالت و امکاناتی است  شهری، تنسیق و آمایش جاذبه توسعۀ گردشگریتضمین موفقیت سیاست 

بر فضاهای شهری به  زیادیات تأثیر گردشگری (.15: 1384 )دینارید کنها را بیش از پیش آسان  که دسترسی به جاذبه

 ها اشاره شده است. به آن 1دولهمراه دارد که در ج
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 شهری ۀتوسعگردشگری و  .1 جدول

 نوع اثر بعد

 اقتصادی

 (Mc Intryre؛ 1385 ایجاد بازارهای نو برای فروش محصوالت داخلی )معصومی

 (Mccool 1995های شغلی در جامعه ) برابری فرصت

 (Harseel 1994) افزایش عرضه نیروی کار

 (Harseel 1994افزایش کیفیت معاش )

 (Hall & Page 2001؛ 1373 زایی و افزایش درآمدهای عمومی )الوانی اشتغال

 (Harseel 1994گسترش صادرات پنهان )

 فرهنگی -اجتماعی

 (1387 نژاد و همکاران جذب جمعیت )حاجی

 (1389 گردشگران )شهابیان ۀگستردسرزندگی و شادابی عمومی بر اثر حضور 

 (1386 )گیارتقای کیفیت زندگی ساکنان 

 (Hall & Page 2001همبستگی ) ۀروحیمیزبان و  ۀجامعتقویت غرور 

 (1389 های محلی )شهابیان ها و سنت بین رفتن ارزش جلوگیری از از

 (Hall & Page 2001بهبود آگاهی ساکنان )

 (1389 دستی و محلی )شهابیانهای  احیای هنرها و سنت

 محیطیـ   فیزیکی

 (1389 های شهری )شهابیان یرساختتسهیالت جدید و ز ۀتوسع

 (Hall & Page 2001محافظت از میراث باستانی )

 (Lea 1988های تاریخی موجود ) ها و سایت نوسازی و مرمت ساختمان

 (Lea 1988های قدیمی براساس نیازهای جدید ) تغییر نوع استفاده از ساختمان

 (1389 های گردشگری )شهابیان توجه به پاکیزگی سایت

 (Harssel 1994یش آگاهی ساکنان از محیط طبیعی و فرهنگی )افزا

 گردآورنده: نگارندگان                  

 

 توسعۀ پایدار

و  محیطی زیستبا این درک که تداوم بدون محدودیت رشد اقتصادی، اثرات نامطلوب  توسعۀ پایدارمفهوم ، 1980 ۀدهدر 

 Barbourاقتصادی تا آن زمان را به چالش کشاند ) ۀتوسعرشد و  اجتماعی در پی خواهد داشت، مطرح شد و الگوهای

شدن به یک  تبدیلاش را به سوی  طوالنیسفر  توسعۀ پایدار، 1987به دنبال گزارش برتلند در سال  ،ترتیب بدین(. 1993

های متعدد  رش، به دنبال گزا1980 ۀدهاز  زمینه،(. در همین WCED 1987) جدید آغاز کرد ۀدورپارادایم توسعه، در 

و دانشگاهی و نهضت طرفداران محیط زیست، سرانجام رویکردهای  ،صدها محقق، کارشناس دولتی از سویشده  تهیه

همسو با رویکرد  توسعۀ گردشگریها به چالش کشیده شدند و به منظور بازساخت چارچوب سنتی  و دولت توسعۀ گردشگری

ردهای جدید طرفداران محیط زیست و پایداری یک سطح بهینه از منافع به شکلی که الزامات و استاندا ،توسعۀ پایدار

، حرکت از گردشگری 1990 ۀده(. بدین شکل از Choi 2003: 77) کند، تحت فشار قرار گرفتندمین أتاجتماعی را ـ  اقتصادی

زاده  )قدمی و علیقلی گری شدوارد ادبیات گردش توسعۀ پایدارگردشگری آغاز شد و مفهوم  توسعۀ پایدارانبوه به سوی رویکرد 

میزبان، رعایت برابری یا مساوات بین نسلی و  ۀجامع(. اهداف گردشگری پایدار، بهبود کیفیت زندگی 82: 1391 فیروزجایی

پارچگی و انسجام فرهنگی و  ، حفظ یکمحیطی زیستدرون یک نسل، حفظ کیفیت محیط زیست از طریق حفظ سیستم 

های  که دیدارکنندگان بتوانند تجربهای  و ایجاد تسهیالت و امکانات است؛ به گونه ،همبستگی اجتماعی بین جوامع

اقتصادی و ـ  تواند اهداف متعادل اجتماعی می خالف پارادایم سنتی، گردشگری پایدار بر(. 1386 ارزشمندی کسب کنند )گی

 توسعۀ پایداردر قالب رویکرد  ،رو این از(. Wight 1993: 9)کند ای را برآورده  در سطح محلی و منطقه محیطی زیست
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یا فرهنگی و محیطی  ،                                          ای و محلی عموما  از ابعاد اقتصادی، اجتماعی منطقه ۀتوسعگردشگری، بررسی نقش گردشگری در 

                                                              ابعاد گردشگری پایدار الزم و ملزوم یکدیگرند و متقابال  یکدیگر را  ، زیرا(Mowforth & Munt 1998: 121) گیرد می صورت

جوامع ۀ موضوع مهم علمی در کلیمنزلۀ  بههای اخیر  شهری پایدار در سال ۀتوسعۀ مقول .(Reid 1995: 38) کنند می تقویت

 .(15: 1388 شهری را به خود اختصاص داده است )مفیدی شمیرانی و همکاران ۀتوسعمطرح بوده و بخش وسیعی از ادبیات 

ند. ا پایدار برای زندگی شهروندانهایی  که این شهرها مکانشود  می با نگاهی مختصر به شهرهای توریستی برتر آشکار

رشد  ،اند به جایگاه مترقی کنونی خود برسند. از سوی دیگر نیز توانسته توسعۀ پایداردر چارچوب مفاهیم  ها آنبدین معنی که 

آید.  می ها به شمارشهر توسعۀ پایدارصنعت گردشگری در شهرهای برتر گردشگری خود عاملی برای حرکت در چارچوب 

طور دقیق حکم داد که  بهتوان  نمی دیگرند ویکشهری الزم و ملزوم  توسعۀ پایدارنهایت اینکه گردشگری شهری و  در

چندانی صورت نگرفته است. های  مدیریت گردشگری کشور فعالیتحوزۀ هنوز در متأسفانه یک بر دیگری پیشی دارد.  کدام

 شهری شهر سنندج دارد. توسعۀ پایدارشهری بر  توسعۀ گردشگریقش این پژوهش نگاهی بر اهمیت و ن

 

روش

هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص کنیم چه روشی برای بررسی موضوع الزم است. انتخاب روش تحقیق 

ضوع و هدف تحقیق، با توجه به مو، در این پژوهشو ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد. ها  بستگی به هدف

از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. به منظور گردآوری اطالعات برای کسب بینش نظری الزم و بررسی ادبیات 

و نیز مراجعه به اطالعات اینترنتی استفاده شده و ها  نامه اساسای با استفاده از کتب و مقاالت و  کتابخانه ۀشیوموضوع از 

استفاده شد. ای  گزینه پنجهای  بسته در قالب طیف لیکرت با گویهالت ؤاسی از ابزار پرسشنامه با برای کسب اطالعات میدان

برفی گلولۀ از تکنیک  گیری بهرهانتخاب کارشناسان نحوۀ شهروندان و کارشناسان توزیع شد. جامعۀ در دو ها  این پرسشنامه

روش توزیع تصادفی ساده بوده به ها  در بین آنها  شنامهانتخاب شهروندان و توزیع پرسنحوۀ  ،بوده است. از سوی دیگر

و  2کمی داشته:  تأثیرداشته،  تأثیر         ، نسبتا  4داشته:  تأثیر، 5داشته:  تأثیرعبارت بودند از: خیلی نیز پرسشنامه های  گزینهاست. 

 است. افزار تحلیل آماری بهره گرفته شده نرمبرای تحلیل نیز از نهایت  درو  1بوده:  تأثیر بی

هزار و  311ها  تعداد کل آن 1385ساکنان شهر سنندج است که بنابر آمار سال  ۀکلیآماری این پژوهش شامل  ۀجامع

ها  انتخاب آن ۀنحونفر و  150تعداد نمونه . نفر بوده است و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد 446

، اندنفر از استا 22تر موضوع از نظر  دقیقبرای بررسی  ،در این پژوهشتصادفی ساده بوده است.  ۀنموننیز به صورت 

برفی  ۀگلول ۀشیونفر به  22انتخاب این  ۀنحوگردشگری در شهری سنندج استفاده شده است.  ۀن حوزفعاالو  ،مدیران

زمون پایایی روایی صوری و محتوایی است. برای آ رفتهآزمون روایی که در این پژوهش به کار  صورت گرفته است.

 آمده است. 2که در جدول استفاده شد نباخوپرسشنامه نیز از روش آلفای کر

 
 های هر گروه شده برای پرسشنامه محاسبهمیزان آلفای  .2جدول

 کارشناسان ۀپرسشنام ساکنان ۀپرسشنام نوع پایداری

 81 82 پایداری اجتماعی

 83 85 پایداری کالبدی

 78 88 پایداری محیطی

 86 90 ی اقتصادیپایدار

 تحقیقهای  مأخذ: یافته     

 پژوهش
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دقیقه  18درجه و  47دقیقه عرض شمالی و  40درجه و  35در  ،شهر سنندج، مرکز استان کردستان و شهرستان سنندج

(. شهر سنندج محصور در 45: 1392 )مکرونی و مکرونی متری از سطح دریا قرار دارد 1535طول شرقی و ارتفاع 

تفاعات و اراضی ماهوری است و توپوگرافی و ناهمواری سطح شهر در بافت کالبدی و ساختار آن بازتاب یافته و قسمت ار

(. 1384 جنوبی واقع شده است )طرح جامع شهر سنندج ـ  شمالیغربی و نیز ـ  اعظم شهر در راستای شیب اصلی شرقی

)مرکز آمار  نفر داشت 446هزار و  316عیتی برابر با جم 1385این شهر براساس آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 

 نون نیز مردم شهرهای دیگر استان سنندج را همان سنه عنوانکه هم اکدژ است  سنه ۀشد معربنام سنندج (. 1385 ایران

ی شمار هرساله پذیراه ک دارد  قدیمی یهایو عمارات و بازار ،مساجد، ابنیه ،زیت در گذشتهکر. سنندج به علت مدکنن می

 (.47: 1392 )محمودیاست  زیادی از گردشگران داخل و خارج از استان

 

 
 های طبیعی و انسانی شهر سنندج نمونه از جاذبه دو. 2؛ تصویر مطالعاتی ةمحدود .1 تصویر

 منبع تصاویر: آرشیو شخصی نگارنده ـ1393سنندج، منبع نقشه: شهرداری 

 

 ها بحث و یافته

و  ،شهری سنندج از چهار رویکرد اجتماعی، کالبدی، محیطی توسعۀ پایدارشهری بر  توسعۀ گردشگریبرای بررسی نقش 

شده مطالعه محدوده  
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در سطح  .دشدنریزی  مورد نظر در قالب این چهار رویکرد پیپرسشنامۀ ت سؤاال ،بر این اساس .اقتصادی استفاده شد

های  (، یافته005/0داری )امعندر سطح  کای اسکوئر دست آمده از آزمون هب p-valueبا توجه به میانگین نمونه و  ،تحلیل

از نظر شهروندان  ،3دست آمده در جدوله براساس نتایج ب .شدفوق اثبات  ۀفرضیتوصیفی پژوهش تأیید و صحت 

مندی از خدمات درمانی )با میانگین  را بر افزایش بهره تأثیرترین گردشگری شهری در شهر سنندج توانسته است بیش

( از نظر شهروندان شهر سنندج داشته باشد. 89/3ساالنه برای خانوارها )با میانگین های  ( و تسهیل مسافرت83/3

فزایش دسترسی ( و بر ا19/3افزایش مصرف هفتگی میوه و سبزیجات )با میانگین  ۀرا بر دو گوی تأثیرکمترین  ،همچنین

 ( از نظر شهروندان شهر سنندج داشته است.17/3ها )با میانگین  به امکانات فرهنگی هنری نظیر کتابخانه

بنابراین ، گردشگری در شهر سنندج به دلیل آنکه خود نیز در شمار ساکنان شهر سنندج قرار داشتندحوزۀ کارشناسان 

با توجه  ،در سطح تحلیل ساکنان شهر سنندج هماهنگی وجود داشته باشد. ها با نظر این انتظار وجود دارد که بین نظر آن

های توصیفی پژوهش  (، یافته005/0داری )امعندر سطح  کای اسکوئر دست آمده از آزمونه ب p-valueبه میانگین نمونه و 

 ،آمده است 3ه در جدولکارشناسان کپرسشنامۀ دست آمده از  هبراساس نتایج ب ود شاثبات  یادشده ۀفرضیتأیید و صحت 

)با میانگین  افزایش اتحاد و انسجام ساکنان( و 98/3)با میانگین  مندی از خدمات درمانی و بهداشتی بهرهافزایش گویۀ دو 

 افزایش مصرف هفتگی مواد پروتئینیگویۀ دو  ،را از گردشگری شهری پذیرفته است. از سوی دیگر تأثیر( بیشترین 95/3

( کمترین مقدار میانگین را به خود 45/3)با میانگین  تجهیز مدارس به امکانات آموزشی و پژوهشیو ( 12/3)با میانگین 

 اند. اختصاص داده

 
 شهر سنندج در پایداری اجتماعینتایج آزمون کای اسکوئر  .3جدول

 ها گویه
 کارشناسان شهروندان

Mean کای اسکوئر p-value Mean کای اسکوئر p-value 

 000/0 631/6 45/3 002/0 77/110 33/3 ارس به امکانات آموزشی و پژوهشیدر تجهیز مد

 002/0 886/8 78/3 001/0 98/102 25/3 در افزایش دسترسی کودکان و نوجوانان به مدارس

 001/0 368/6 63/3 003/0 73/129 51/3 در افزایش مدارس نوساز و با کیفیت مناسب

 000/0 005/9 95/3 004/0 26/124 46/3 در افزایش اتحاد و انسجام ساکنان

 004/0 158/9 98/3 001/0 54/168 83/3 مندی از خدمات درمانی و بهداشتی بهرهدر افزایش 

 000/0 561/3 41/3 005/0 38/97 19/3 در افزایش مصرف هفتگی میوه و سبزیجات

 000/0 250/3 12/3 000/0 09/101 23/3 در افزایش مصرف هفتگی مواد پروتئینی

 002/0 421/5 56/3 004/0 59/176 89/3 های ساالنه برای خانوارها در تسهیل مسافرت

 000/0 330/6 67/3 000/0 56/95 17/3 در افزایش دسترسی به امکانات فرهنگی هنری )کتابخانه(

 000/0 863/7 69/3 000/0 35/135 56/3 در ارتقای دسترسی به امکانات ورزشی

 تحقیقهای  مأخذ: یافته

 

توسعۀ گردشگری شهری زمانی از منظر          . مسلما است کالبدی شهرتوسعۀ شهری  توسعۀ پایدارمهم ابعاد  یکی از 

که بتواند سبب ایجاد تغییرات مثبت در کالبد شهر نیز شود. برای سنجش نقش گردشگری است  پذیر توجیهشهری  پایدار

آمده از  دست هب p-valueبا توجه به میانگین نمونه و  ،تحلیل در سطحمختلف استفاده شد. گویۀ  7بر پایداری کالبدی از 

 ود شاثبات  ۀ یادشدهفرضیهای توصیفی پژوهش تأیید و صحت  (، یافته001/0داری )امعندر سطح  کای اسکوئر آزمون

گردشگری شهری توانسته از نظر  ،آمده است 4که در جدول ،شهروندانپرسشنامۀ آمده از  دست هبراساس نتایج ب

افزایش تسهیالت مناسب در واحدهای ( و 76/3های ارتباطی )با میانگین  بهبود راهگویۀ بسزایی در دو  تأثیرشهروندان 
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این نکته اشاره کرد که شهرداری سنندج با  به باید ،ها راهتوسعۀ ( داشته باشد. در ارتباط با 59/3)با میانگین  مسکونی

ها و مسیرهای شهری در شهر  اقدام به بهبود راه ،دست آورده استه ی بکه از طریق گردشگر ،افزایش درآمدهای خود

مستقیم از  غیرافزایش تسهیالت مناسب در واحدهای مسکونی نیز باید گفت که این گویه به صورت زمینۀ . در کندسنندج 

کارگیری مصالح مقاوم  بهافزایش گویۀ را بر دو  تأثیرشود. همچنین کمترین  می سوی بهبود متغییرهای اقتصادی هدایت

 ( داشته است.38/3)با میانگین ها  بهبود معماری و روشنایی ساختمان( و 29/3)با میانگین  در ساخت مساکن

 4که در جدول ،گردشگری شهر سنندجحوزۀ شده بین کارشناسان  توزیعهای  براساس نتایج پرسشنامه ،از سوی دیگر

)با میانگین  کارگیری مصالح مقاوم در ساخت مساکن بهافزایش (، 89/3میانگین )با  ارتباطیهای  هبهبود راگویۀ سه آمده، 

بدین معنی که  ؛اند آوردهدست  هب را شترین مقداری( ب66/3)با میانگین  ونقل حملبهبود دسترسی به وسایل و  ،(71/3

گویۀ سه  ،اشد. از سوی دیگرفوق داشته بگویۀ ات را بر سه تأثیرگردشگری شهری در شهر سنندج توانسته است بیشترین 

( و 53/3)با میانگین  نوساز و بادوام و با کیفیت مناسبهای  افزایش خانه(، 21/3)با میانگین  ی آب شرب                بهبود کیفی و کم 

ات را از گردشگری شهری از منظر تأثیر( کمترین 60/3)با میانگین  افزایش تسهیالت مناسب در واحدهای مسکونی

 .کارشناسان داشته است
 کالبدی شهر سنندجدر پایداری نتایج آزمون کای اسکوئر  .4جدول

 ها گویه
 کارشناسان شهروندان

 p-value کای اسکوئر میانگین p-value کای اسکوئر میانگین

 000/0 152/7 65/3 000/0 84/115 38/3 ها ساختماندر بهبود معماری و روشنایی 

 000/0 894/8 71/3 000/0 83/106 29/3 کارگیری مصالح مقاوم در ساخت مساکن بهدر افزایش 

  534/6 60/3 001/0 80/138 59/3 در افزایش تسهیالت مناسب در واحدهای مسکونی

 003/0 952/5 53/3 000/0 78/110 33/3 های نوساز و بادوام و با کیفیت مناسب در افزایش خانه

 000/0 003/4 21/3 000/0 19/123 45/3 بی آب شر                   در بهبود کیفی و کم 

 000/0 675/8 66/3 000/0 96/118 41/3 ونقل در بهبود دسترسی به وسایل حمل

 000/0 126/9 89/3 000/0 47/159 76/3 های ارتباطی هدر بهبود را

 تحقیقهای  مأخذ: یافته

 

که گردشگری همواره است  ین موضوعگردشگری مطرح شده، ا توسعۀ پایدارزمینۀ که در  بزرگی یکی از نقدهای

نشده و  مهارکه  صورتی درناپذیر است که توسعه  انکار. این موضوع واقعیتی گذارد میمخربی بر محیط زیست تأثیرات 

 ی باشد، همواره تبعات معکوسی را با خود به همراه خواهد داشت. یکی از این بسترها بستر طبیعیریز برنامهقابل  غیر

 زمینۀکه این موضوع باعث جذابیت این شهر شده است. در دارد  ای ج محیط زیست بسیار زیبا و پاکیزهشهر سنند است.

شده  توزیعای ه   توجه شود. براساس نتایج پرسشنامه 5  جدولگردشگری بر متغیرهای محیطی بهتر است به نتایج  تأثیر

 ی بر کاهش تخریب و فرسایش خاک نداشته استمثبت تأثیرگردشگری شهری  ،آمده است 5 بین شهروندان که در جدول

( 56/3)با میانگین  یابی واحدهای مسکونی بهبود مکانگویۀ البته در دو  است. 3چون این میانگین زیر (، 93/1)با میانگین 

حدهای یابی وا مکانزمینۀ شود. در  می                           ات مثبت نسبتا  مناسبی دیدهتأثیر( 55/3)با میانگین  بهبود استفاده از منابعو 

استقرار مجموعه نایسر بر روی         ؛ مثال ، یافتند می های نامناسب استقرار ی مسکونی در محیطهافضا                     مسکونی باید گفت قبال 

با گسترش گردشگری به منظور بهبود  ،اخیردهۀ ولی در  ،یابی است از این مکانای  باغی بسیار ارزشمند نمونههای  زمین

 د.وشحفظ ها انداز این چشم شده سعی ،منظر شهری

در سطح  کای اسکوئر آمده از آزمون دست هب p-valueدر سطح تحلیل با توجه به میانگین نمونه و  ،از سوی دیگر
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آمده از  دست بهبراساس نتایج  .دشاثبات  یادشده ۀفرضیهای توصیفی پژوهش تأیید و صحت  (، یافته001/0داری )امعن

به این نکته اشاره کرد که دوباره باید  ،آمده است 5ج که در جدولگردشگری شهر سنندحوزۀ کارشناسان پرسشنامۀ 

کاهش تخریب و فرسایش خاک )با میانگین گویۀ مثبتی بر  تأثیرگردشگری شهر از منظر کارشناسان نیز نتوانسته است 

با توجه  ،اردپایداری محیطی در حد پایینی قرار دهای  گویههای  ( داشته باشد. اگرچه به صورت متوسط میانگین55/1

)با میانگین  بهبود استفاده از منابع               پایداری محیطی  گویۀ شود که گردشگری شهری توانسته بر دو  می معلوم 5نتایج جدول

 ناپذیردر شهر سنندج انکارمسئله ات خوبی داشته باشد. این تأثیر( 58/3)با میانگین  دفن زبالههای  بهبود جایگاه( و 74/3

توجه بسیار زیادی را به مسائل  ،بومی شهرداری و واحدهای مربوطه غیرویژه گردشگران  به ،راناست که با آمدن گردشگ

 که در مطلوبیت هرچه بیشتر شهر کارساز آمده است.ند ا هکردشهر لحاظ  محیطی زیست

 
 سنندج شهر محیطیدر پایداری نتایج آزمون کای اسکوئر  .5 جدول

 گویه
 کارشناسان شهروندان

 p-value کای اسکوئر میانگین p-value ی اسکوئرکا میانگین

 000/0 56/3 55/1 000/0 17/11 93/1 در کاهش تخریب و فرسایش خاک

 000/0 695/4 44/3 000/0 12/122 19/3 در کاهش آلودگی منابع آب

 000/0 128/4 26/3 000/0 94/103 56/3 یابی واحدهای مسکونی در بهبود مکان

 000/0 890/6 74/3 000/0 94/156 55/3 منابعدر بهبود استفاده از 

 000/0 356/4 41/3 000/0 96/118 10/3 ها فاضالبآوری و دفع  جمعهای  در ارتقای روش

 000/0 563/4 58/3 000/0 65/137 33/3 های دفن زباله در بهبود جایگاه

 تحقیقهای  مأخذ: یافته

 

رات اقتصادی گردشگری است که این موضوع از یثتأ گردشگری شهری،محققان عرصۀ موضوع بسیار روشن بین 

 بسیارای  محور پایداری، قضیهبه اقتصادی با توجه توسعۀ و رویکردهای متفاوتی بیان شده است. اما موضوع ها  دیدگاه

ر دخود به همراه آورد.  را بابسیاری اقتصادی پایدار نیست و چه بسا مشکالت تبعی توسعۀ زیرا هر ، حایز اهمیت است

(، 001/0داری )امعندر سطح  کای اسکوئر آمده از آزمون دست هب p-valueبا توجه به میانگین نمونه و  ،سطح تحلیل

شهروندان پرسشنامۀ آمده از  دست به. براساس نتایج دشاثبات  یادشده ۀفرضیهای توصیفی پژوهش تأیید و صحت  یافته

( و ارتقای رضایت شغلی )با 66/4شغلی )با میانگین آیندۀ امید به  ارتقایگویۀ دو  ،آمده است 6که در جدول ،شهر سنندج

ارتقای رضایت از درآمد )با گویۀ در طرف مقابل قضیه نیز دو  اند. ( بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده32/4میانگین 

پایداری اقتصادی کمترین  ( قرار دارند که گردشگری شهری از نظر12/4انداز )با میانگین  پس( و افزایش 04/0میانگین 

 اند. از نظر شهروندان داشته 6جدولهای  را در میان گویه تأثیر

کارشناسان، این موضوع روشن شده است که بین نظر شهروندان و پرسشنامۀ آمده از  دست بهبا بررسی نتایج 

پذیری بسیار مبرم ثیرتأشود. این نتایج بیانگر  می دیده یگردشگری شهر سنندج همسویی واضححوزۀ کارشناسان 

 شغلی ۀآیندارتقای امید به گویۀ دو  ،6. براساس نتایج جدولاست اقتصادی شهر سنندج از عامل گردشگریهای  شاخص

اند و از سوی  داده( بیشترین میانگین را به خود اختصاص 10/4( و ارتقای رضایت شغلی )با میانگین 63/4)با میانگین 

 است.  داشته( کمترین مقدار میانگین را 63/3از کار )با میانگین ارتقای سالمت ناشیگویۀ دیگر 

 

 



   71 یشهر داریبر توسعۀ پا یشهر ینقش گسترش گردشگر یبررس

 شهر سنندج اقتصادیدر پایداری نتایج آزمون کای اسکوئر  .6جدول

 گویه
 کارشناسان شهروندان

 p-value کای اسکوئر میانگین p-value کای اسکوئر میانگین

 000/0 562/8 95/3 000/0 90/104 12/4 انداز پسدر افزایش 

 000/0 323/7 63/3 000/0 21/107 15/4 در ارتقای سالمت ناشی از کار

 000/0 863/8 10/4 000/0 93/120 32/4 در ارتقای رضایت شغلی

 000/0 0157/11 63/4 000/0 79/151 66/4 شغلی ۀآینددر ارتقای امید به 

 000/0 321/9 01/4 000/0 90/98 04/4 در ارتقای رضایت از درآمد

 تحقیقهای  یافته مأخذ:

 

از  ،7اساس نتایج جدول برشده با همدیگر از آزمون تی استیودنت استفاده شد.  بررسیهای  حوزهمقایسۀ برای  ،نهایت در

تأثیر و محیطی  ،اقتصادی، کالبدی، اجتماعیهای  گردشگری به ترتیب توانسته است بر پایداری حوزه ،نظر شهروندان

اقتصادی، کالبدی، های  نظر کارشناسان، گردشگری توانسته است به ترتیب بر پایداری حوزه از ،داشته باشد. از سوی دیگر

نظری  همآمده از نظرات شهروندان و کارشناسان،  دست همقادیر میانگین بمقایسۀ داشته باشد. با تأثیر و محیطی  ،اجتماعی

 آمده است. 7دقیق در جدولطور  بهشود که مقادیر آن  می آنان دیدهآرای و هماهنگی آشکاری بین 

 
 شهر سنندج مختلفهای  حوزه پایدارینقش گردشگری بر  بارةدراستیودنت  نتایج آزمون تی .7جدول

 حوزه

Test Value میانگین T p-value 
ن
دا
ون
هر
ش

ن 
سا
شنا

ار
ک

 

ن
دا
ون
هر
ش

ن 
سا
شنا

ار
ک

 

ن
دا
ون
هر
ش

ن 
سا
شنا

ار
ک

 

ن
دا
ون
هر
ش

ن 
سا
شنا

ار
ک

 

 000/0 000/0 66/23 87/94 3/34 3/36 30 30 پایداری اجتماعی

 000/0 000/0 92/25 12/82 2/25 2/24 21 21 پایداری کالبدی

 000/0 000/0 84/19 58/59 9/18 6/18 18 18 پایداری محیطی

 000/0 000/0 97/32 61/154 3/20 3/21 15 15 پایداری اقتصادی

 تحقیقهای  مأخذ: یافته

 

 گیری نتیجه

به علل جغرافیایی و  های شصت و هفتاد، بنا ویژه در دهه بههایی است که بعد از انقالب،  استان کردستان از جمله استان

رغم تداوم  بهاخیر، دهۀ مطلوبی برای مسافرت و بازدید نبوده است. اما در یک ۀ چندان منطقاز دید گرشگران  ،امنیتی

خارجی به این منطقه هستیم.               داخلی و بعضا آوردن مسافران                                       ویژه مانع ذهنی  نبود امنیت، شاهد روی بهموانعی جدی، 

، ازدیاد میزان کند می اگرچه هنوز سرسختی موانع و ضعف امکانات در حدی است که کار را برای گردشگران دشوار

بودن این استان  متمایزای برای شروع توسعه در استان باشد.  مالحظهتواند موضوع قابل  ها و تنوع گردشگران می مسافرت

 برمی انگیزد.را سفر به سوی این استان انگیزۀ وهوایی عاملی است که  و آب ،زبانی، مذهبی به لحاظ

 ۀعرصفضاهای بسیار پرتوان در  شتنیکی از مراکز فرهنگی برتر در کشور عالوه بر دامنزلۀ  بهشهر زیبای سنندج 

بودن  ارتباطیتوان به عامل  میها  جاذبه . در کنار ایندارد طبیعی نیز ۀزمینفرهنگی و تاریخی، مقاصد بسیار جذابی در 

ساله شمار زیادی از ساکنان کشور برای  هر و است شهر سنندج اشاره کرد که مسیر تجاری مرزهای غربی به داخل کشور
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 تأثیر. این پژوهش در پی بررسی یستن ثمر کنند که این نیز بی می قیمت خارجی از شهر سنندج عبور ارزانخرید کاالهای 

نفر از  22شهری از منظر ساکنان شهر سنندج و نیز از منظر  توسعۀ پایدارگردشگری شهری بر متغیرهای  گسترش

قوی موجود تقویت شوند های  تا بدین طریق عملکردی ؛گردشگری در شهر سنندج است ۀن حوزفعاالو  ،، مدیراناندتااس

 و عملکردهای ضعیف نیز ارتقا یابند.

توزیع استفاده شد.  پرسشنامهای و هم از اطالعات  ز منابع و اطالعات کتابخانهتحلیل هم ا دادن برای انجام

برفی صورت شیوۀ گلولۀ کارشناسان به های  توزیع تصادفی ساده بود و توزیع پرسشنامهشیوۀ شهروندان به های  پرسشنامه

در تحقیق  شده آماری استفادههای  ن. نتایج آزموتهیه شده بودای  گزینه پنجبراساس متد لیکرت ها  این پرسشنامهگرفت. 

شود.   باعث پایداری هرچه بیشتر شهر ای مؤثر اند که گردشگری شهری در شهر سنندج توانسته است به شیوه مهمبیانگر این 

محیطی  توسعۀ پایداررا  تأثیراقتصادی و کمترین  توسعۀ پایداررا بر  تأثیرگردشگری در شهر سنندج توانسته است بیشترین 

زیرا ، مدیران شهری در شهر سنندج باید به مدیریت کارآمد اثرات تبعی گردشگری روی بیاورند ،شته باشد. براین اساسدا

ات مختلفی با شدت و توان متفاوت بر شهرها و تأثیر ،گونه که از این پژوهش مشخص شد همان ،گردشگری در این شهر

رنگ شدن  پایداری اجتماعی این موضوع است که امکان کمزمینۀ در مخرب گردشگری تأثیرات ها دارد. یکی از  پایداری آن

بر اثر بسیار منفی مدت  درازشمار گردشگران وجود دارد. که این موضوع در  عوامل فرهنگی بومی شهر سنندج بر اثر ورود بی

موضوع  ،ست. موضوع دیگری که همانند بحث فرهنگی قابل بحث اگذاشتخواهد برجای پایداری گردشگری این شهر 

انداز بسیار زیبایی که به دلیل  چشمبا توجه به  ،. شهر سنندجاست شهر سنندج محیطی زیستمحیط زیست و پایداری 

 مند باشد. سازمان غیرتواند مورد اثرپذیری منفی از سوی گردشگری  می ،هوایی داردو موقعیت توپوگرافی و آب

شهروندان و  ،گی روند گسترش گردشگری در شهر سنندجتوان نتیجه گرفت که به دلیل تاز می ،کلی طور به

مدت قابل مطرح شدن است  کوتاهکه این رویکرد فقط برای  حالی در ؛مثبت آن توجه دارندهای  کارشناسان بیشتر به جنبه

مدهای شدت به درآ بهچند چون شهر سنندج  هر ؛تری خواهند رسید بینانه واقعو در آینده شهروندان و کارشناسان به دید 

 همراه باشد.تأخیر با ممکن است وقوع آن  ،ناشی از گردشگری نیاز دارد
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