گردشگری شهری ،دورة  ،4شمارة  ،4زمستان 1396
صص1-12 .

نقش گردشگری در پایداری شهری مورد :شهر سیسخت (شهرستان دنا)
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چکیده
توسعۀ گردشگری تغییرات قابلتوجهی بر ابعاد و ساختار شهرها ایفا میکند .با توجه به اثراتی
که این فعالیت دارد ،چنانچه با برنامهریزی مناسب و هدفمند در راستای توسعۀ آن تالش شود،
میتواند پایداری شهری را به ارمغان آورد .در فرایند برنامهریزی توسعۀ گردشگری ،بهمنظور
رسیدن به پایداری شهری ،شناخت و تحلیل وضع موجود ضروری است .پژوهش حاضر ،با
هدف بررسی و تحلیل نقش گردشگری بر ابعاد پایداری (اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و
محیطی-کالبدی) شهر سیسخت (شهرستان دنا) تدوین شده است .تحقیق حاضر از نوع
کاربردی و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی و گردآوری دادههای مورد نیاز ،براساس روش
اسنادی و میدانی (پرسشنامه) تهیه شده است .جامعۀ آماری پژوهش ،شهروندان ساکن شهر
مورد مطالعه است که براساس روش کوکران تعداد  315نفر بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شده
است .بهمنظور پردازش دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
مطابق نتایج ،توسعۀ گردشگری توانسته نقش مؤثر و معناداری بر هریک از ابعاد پایداری شهر
سیسخت ایفا کند .همچنین ،نتایج نشان داد در بین ابعاد پایداری شهر ،گردشگری بیشترین
و کمترین نقش را بهترتیب بر بعد پایداری اجتماعی-فرهنگی و بعد محیطی-کالبدی شهر
داشته است.
واژههای کلیدی :پایداری شهری ،سیسخت ،شهروندان ،گردشگری.
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مقدمه
گردشگری بهعنوان یکی از صنایع بزرگ جهان ،پدیدهای جغرافیایی است ( )Boavida-Portugal et al., 2016: 82که در
مکانهای مختلف رواج و رونق مییابد .گردشگری شهری ،یکی از الگوهای مهم گردشگری بهمنظور توسعۀ شهری
بهشمار میآید ( )Carlisle etal., 2016: 81و بهعنوان یکی از کارکردهای شهر ،اهمیت و ارزش آن درحال رشد است
( .)lapco, 2014: 207گردشگری یکی از ویژگیهای جوامع شهری بهشمار میآید که در کنار ویژگیهایی مانند شلوغی،
آلودگی و ...شهر را قابلتحمل میکند (.)Low, 1996: 42

در سالهای اخیر ،توسعۀ گردشگری بهعنوان اهرمی برای توسعۀ پایدار شهری مورد توجه است .توسعۀ پایدار شهری
و توسعۀ پایدار گردشگری هر دو ریشه در اصول و مبانی توسعۀ پایدار دارند و گردشگری ،ابزار قوی در راستای کمک به
تحقق توسعۀ پایدار تلقی میشود (توالیی .)140 :1386 ،گردشگری ،برای اولین بار در سند نهایی کنفرانس سازمان ملل
در زمینۀ توسعۀ پایدار در سال  2012گنجاندهشده و در آن آمده است که گردشگری میتواند نقش عمدهای در ابعاد
مختلف توسعۀ پایدار داشته باشد ،ارتباط نزدیکی با دیگر بخشها دارد و میتواند مشاغل شایسته و مناسبی ایجاد کند و
فرصتهای کسبوکار را فراهم آورد

(WTO, 2012: 11

 .)unهمچنین ،در اهداف توسعۀ پایدار هزاره بهعنوان یک

موضوع مهم به آن توجه شده است که میتواند در ریشهکنکردن فقر ،برابری جنسیتی ،پایداری محیطی و مشارکت
جهانی برای توسعه مؤثر واقع شود (.)Saarinen et al., 2013

توسعۀ گردشگری تغییرات وسیعی در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی و محیطزیستی بهدنبال دارد
( )Chadha et al., 2016: 1706و میتواند نقش مهم و مؤثری در پایداری شهرها ایفا کند .توسعۀ پایدار شهری وامدار
تعامالت پایدار ،سازنده و نظاموار انسان با انسان و انسان با محیط آن است .تعامالتی که بر اثر آن در طول زمان شهر ،از
نظر زیستمحیطی قابلسکونت ،از نظر اقتصادی بادوام ،از نظر اجتماعی همبسته و از نظر کالبدی زیبا و دیدنی میشود.
گردشگری بهعنوان عنصری هوشمند و انسانی و بهمنزلۀ ورودی یک سیستم شهری میتواند ،موجب اثرات مثبتی در
ابعاد مختلف مکانی-فضایی و زمینهساز توسعۀ پایدار شهری شود (غفاری .)29 :1386 ،از جمله روشهای بررسی و نقش
گردشگری در پایداری ،درک ساکنان محلی از توسعۀ گردشگری است (حاتمینژاد و شریفی1394 ،؛ پوراحمد و همکاران،
1394؛ قنبری و همکاران .)1394 ،این اعتقاد وجود دارد که ساکنان محلی ،ذینفعان کلیدی در روند دستیابی به توسعۀ
پایدار گردشگری هستند ( )Lundberg, 2017: 46و درک آنان نیز نقش مهمی در موفقیت توسعۀ پایدار گردشگری دارد
( .)Sharply, 2014: 37در همین رابطه ،مطالعات مختلفی دربارۀ درک ساکنان محلی از اثرات و نقش گردشگری انجام
شده است (

Belisle and Hoy, 1980; Andereck and Nyaupane, 2010; Garrod et al., 2012; Nunkoo et al.,

 .)2013; Šegota et al., 2016نتایج پژوهش بلیسل و هوی ( )1980در سانتامارتا کلمبیا نشان میدهد که ساکنان محلی
با وجود برخی اثرات منفی ،بهطورکلی اثرات گردشگری را مثبت ارزیابی کردهاند .نتایج پژوهش اندرکک و نیوپن (،)2010
نشان میدهد که منافع شخصی درکشده ،تماس با گردشگران و اشتغال در بخش گردشگری در برداشت ساکنان محلی
از نقش گردشگری تأثیرگذار هستند .پژوهش سگتا و همکاران ( ،)2016نشان میدهد که ساکنان محلی که درگیر
فعالیتهای مرتبط با بخش گردشگری هستند ،نگرش مثبتتری به توسعۀ گردشگری و اثرات آن دارند .در مطالعات
داخلی ،نتایج پژوهش کرمی ( )1391بیانگر آن است که منافع جامعۀ میزبان در روند اجرای توسعۀ گردشگری پایدار شهر
نیاسر لحاظ نشده و تاکنون این صنعت ،منافع پایداری از توسعۀ گردشگری برای ساکنان محلی بهدست نیاورده است.
محمدپورجابری ( ،)1393در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که گردشگری در شهر مورد مطالعه توانسته نقش
مؤثری بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان داشته ،البته این بهبود وضعیت در میان قلمروهای مختلف کیفیت زندگی یکسان
نبوده و تفاوت معناداری بین آنها وجود دارد .نتایج پژوهش حاتمینژاد و شریفی ( )1394نشان میدهد که گردشگری در
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شهر سنندج توانسته است به شیوهای مؤثر ،موجب پایداری هرچه بیشتر شهر شود که بیشترین تأثیر را بر توسعۀ پایدار
اقتصادی و کمترین تأثیر را توسعۀ پایدار محیطی داشته باشد .قنبری و همکاران ( )1394در مطالعۀ خود به این نتیجه
رسیدهاند که روابط میان مؤلفههای پایداری گردشگری در حوزۀ مقصد مطالعهشده کیفیت مطلوبی دارد؛ بنابراین ،گردشگری
بر منابع مقصد در طبقۀ پایدار قرار گرفته است .همچنین ،نتایج پژوهش پوراحمد و همکاران ( )1394نشان میدهد ،نقش
گردشگری شهری در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی در توسعۀ شهر بانه معنادار است.
در ایران تعداد بیشماری از شهرها بهواسطۀ برخورداری از جاذبههای مختلف ،نقش مؤثری در رونق و رواج
گردشگری شهری دارند .از جمله این شهرها ،سیسخت واقع در شهرستان دنا (استان کهگیلویه و بویراحمد) است.
شایانذکر است ،گردشگری با توجه به اثراتی که دارد چنانچه با برنامهریزی مناسب و هدفمند در راستای توسعۀ آن
تالش شود ،میتواند پایداری شهری را در شهرهای گردشگرپذیر بهوجود آورد .در فرایند برنامهریزی توسعۀ گردشگری،
بهمنظور پایداری شهری ،شناخت و تحلیل وضع موجود و کارکرد این فعالیت ضروری است؛ بنابراین ،پژوهش حاضر با
هدف بررسی ،تحلیل وضعیت و نقش گردشگری در پایداری شهر سیسخت و پاسخگویی به پرسشهای زیر تدوین شده
است:
 .1توسعۀ گردشگری توانسته نقش مؤثری بر پایداری شهر سیسخت ایفا کند؟
 .2گردشگری بیشترین نقش را بر کدامیک از ابعاد پایداری شهر سیسخت داشته است؟
 .3عوامل مؤثر در درک شهروندان درخصوص نقش گردشگری در پایداری شهر سیسخت کدماند؟
مبانی نظری
در کنفرانس سران در ریو به سال  ،1992موضوع پایداری در سطح محلی بهویژه توسعۀ پایدار شهری مورد توجه و تأکید قرار
گرفت و گردهماییهای منچستر به سال  1993و  1994با موضوع شهرهای پایدار برگزار شد ،اما بیشترین توجه بر
سکونتگاههای شهری پایدار در دومین کنفرانس اسکان در استانبول به سال  1996شد (قدمی .)68 :1386 ،توسعۀ پایدار
شهری که بهعنوان یک موضوع آکادمیک حجم زیادی از ادبیات مربوط به توسعۀ شهری را به خود اختصاص داده است
(مفیدی شمیرانی و همکاران ،)15 :1388 ،میتواند توسعۀ مداوم شهرها و جوامع شهری نسلهای آینده را ضمانت کند
(تقوایی و صفرآبادی .)6 :1392 ،توسعۀ پایدار شهر زمانی اتفاق خواهد افتاد که بهتمامی اجزای تشکیلدهندۀ شهر توجه
شود (لطفی و باباخانزاده .)133 :1393 ،شهر پایدار میتواند در شکلهـای مختلـف و بیشماری وابسـته بـه تـاریخ
منطقـه ،فرهنـگ ،پایـۀ اقتصادی ،اقلیم و محیط و سیاستها نمود پیدا کند (قرخلو و حسینی .)159 :1385 ،در همین
رابطه ،باید توجه داشت پایداری شهرها از مؤلفههای مختلف درونی و بیرونی تأثیر میپذیرد .یکی از این مؤلفهها ،توسعۀ
گردشگری است که در شهرها رواج و توسعه مییابد .گردشگری در هر فضای جغرافیایی در روندی از تطبیقپذیری
جاذبهها ،سکونتگاهها و تسهیالت مورد نیاز انجام میگیرد (محمدپورجابری )36 :1393 ،و بهطور فزایندهای برای بازسازی
جوامع همواره مورد توجه است ( .)Liang and Hui, 2016: 56بین شهرها و گردشگری هم پیوندی وجود دارد .از یکسو،
کانونهای شهری بهلحاظ تمرکز جمعیت در آنها و فشارها و خستگیهای ناشی از کار و فعالیت بهعنوان مبدأ
مسافرتهای گردشگری محسوب میشوند و از سوی دیگر ،بعضی از شهرها بهعلت وجود فعالیتهای اقتصادی ،سیاسی،
ارتباطی ،فراغتی و جاذبههای تاریخی و گردشگری بهعنوان مقاصد گردشگری برگزیده میشوند (رضوانی.)86 :1374 ،
مفهوم گردشگری شهری از دهۀ  1980وارد ادبیات گردشگری شد ،زمانیکه شهرهای بسیاری به سمت مقاصد مهم
درحال پیشرفت هستند .تأخیر در پرداختن به گردشگری شهری را میتوان با عدم توجه به مطالعات شهری برای ارزیابی
اوقات فراغت ،تفریح و سرگرمی و گردشگری در محیط شهری توجیه کرد (دیناری.)3 :1384 ،
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گردشگری شهری یکی از فعالیتهای فضایی و مکانی مهم و پیچیدۀ انسان در جامعۀ شهری است .بهنظر
صاحبنظران ،گردشگری شهری یک فرصت بزرگ فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بهوجود میآورد (پوراحمد و همکاران،
 )254 :1394و یکی از نیروهای اجتماعی بسیار مهم شهری بهحساب میآید که اهمیت بینالمللی ،اقتصادی و ژئوپلتیکی
بسیاری دارد (قرخلو و همکاران .)33 :1394 ،رواج و رونق الگوهای مختلف گردشگری شهرها ،ناشی از وجود جاذبههای
گردشگری است که میتواند پایداری شهرها را به همراه داشته باشد .در عصر حاضر ،گردشگری شهری بهصورت مسئله
و فعالیتی مهم در مدیریت شهری و توسعۀ محلی پایدار شهرها درآمده است (پوراحمد و همکاران .)258 :1394 ،در همین
رابطه ،باید توجه داشت نقش گردشگری در پایداری شهرها از آثار و پیامدهای مختلفی تأثیر میپذیرد که گردشگری در
ساختار و ابعاد مختلف این نواحی بر جای میگذارد .اثرات گردشگری را میتوان در قالب اقتصادی ،محیطی ،اجتماعی-
فرهنگی بررسی کرد ( .)Cascante, 2008: 17البته باید توجه داشت که هیچ شکلی از توسعه بهاندازۀ گردشگری
اثرات دوگانه ندارد (.)Byrd, 2009: 693
در جامعۀ شهری ،گردشگری میتواند مزایای درخور توجهی بهوجود بیاورد .این منافع عبارتاند از :ایجاد مکانهای
کار جدید ،چشمانداز جدید برای شرکتهای گردشگری محلی ،فرصتهای سرمایهگذاری جدید ،افزایش درآمد و بهبود
استانداردهای زندگی برای جمع محلی ،درآمد مولد از مالیاتهای محلی که میتواند برای بازسازی زیرساختها و بهبود
امکانات جامعه استفاده شود ( ،)Stanciules cu, 2009بهبود زیرساختهایی که عالوهبر گردشگران منطقه ،ساکنان نیز
ذینفع مستقیم آن خواهند بود و تضمین منابع مالی برای حفاظت از مناطق طبیعی ،هنر ،صنایعدستی ،مناطق
باستانشناسی و تاریخی و سنتهای فرهنگی .درواقع ،مزایای درحال توسعۀ گردشگری پایدار شهری شامل بازسازی
مناطق طبیعی ،کاهش اثرات مربوط به حملونقل بازدیدکنندگان ،توانایی ارائۀ آموزشوپرورش در جهت تغییر نگرشها و
ارزشها ،پرورش رفتار طرفداران محیطزیست به طیف وسیعتر و تعداد زیادی از مردم ،هم برای ساکنان و هم
گردشگران ،و درنهایت ،بهبود گردشگری است (قنبری و همکاران .)208 :1394 ،همچنین ،به تفکیک ابعاد پایداری
شهری ،مهمترین آثار اقتصادی گردشگری در توسعۀ شهری شامل رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم،
دائمی و فصلی در طیف متنوعی از مشاغل خدماتی و غیرخدماتی در شهر و پسکرانۀ آن ،افزایش درآمد سرانه و باالرفتن
سطح رفاه عمومی شهروندان ،افزاش درآمد مراکز و واحدهای خدماتی-بازرگانی شهر و ...است .اثرهای اجتماعی آن
آشنایی گردشگر با فرهنگ و پدیدههای معنوی ،هنری و علمی ،معرفی و مطرحشدن جامعۀ شهری میزبان و درنتیجه،
ایجاد فرصتهای بیشتر برای توسعه و پیشرفت ،تقویت باورها و اعتقادات مردم شهر نسبت به فرهنگ خود و ...است .از
مهمترین آثار کالبدی گردشگری در توسعۀ شهری میتوان به توسعۀ ساختارهای زیربنایی شهر ،ایجاد توسعه و بهسازی
اماکن و فضاهای تفریحی ،احیا و بازسازی اماکن و ابنیۀ تاریخی در شهر و ...اشاره کرد (لطفی و باباخانزاده.)134 :1393 ،
با نگاهی مختصر به شهرهای گردشگری برتر آشکار میشود که این شهرها ،مکانهایی پایدار برای زندگی
شهروندان هستند .بدینمعنی ،که آنها در چارچوب مفاهیم توسعۀ پایدار توانستهاند به جایگاه مترقی کنونی خود برسند .از
سوی دیگر ،نیز رشد صنعت گردشگری در شهرهای برتر گردشگری خود عاملی برای حرکت در چارچوبهای توسعۀ
پایدار شهرها بهشمار میآید .درنهایت ،گردشگری شهری و توسعۀ پایدار شهری الزام و ملزوم یکدیگرند و نمیتوان
بهطور دقیق حکم داد که کدامیک بر دیگری پیشی دارد (حاتمینژاد و شریفی.)1394 ،
محدودة مورد مطالعه
شهر مورد مطالعۀ پژوهش ،سیسخت واقع در شهرستان دنا (استان کهگیلویه و بویراحمد) است (شکل  .)1شهر با

5

نقش گردشگری در پایداری شهری مورد :شهر سیسخت (شهرستان دنا)

جمعیتی برابر  7389نفر ( 1859خانوار) در  35کیلومتری شهر یاسوج قرار دارد .سیسخت مرکز شهرستان دنا ،بهواسطۀ
چشماندازها و جاذبههای طبیعی ،وجود چشمهها ،دسترسی به آبشارها و نیز قرارگیری در دامنۀ کوه و بهتبع آبوهوای
مناسب و خوشایند ،همواره در طول سال توجه گردشگران بیشماری را به خود جلب میکند.

شکل شماره  :1موقعیت شهر مورد مطالعه
منبع :نگارنده

روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی است .در این پژوهش ،دادههای مورد نیاز
تحقیق از طریق مطالعات اسنادی و پرسشنامه گردآوری شده است .از روش اسنادی برای تدوین مبانی و ادبیات موضوع،
تعیین و پاالیش نماگرها به تفکیک ابعاد و از روش میدانی برای ارزیابی درک ساکنان از نقش گردشگری در شاخصهای
پایداری استفاده شد .جامعۀ آماری تحقیق ،شهروندان ساکن در شهر مورد مطالعه است و حجم نمونه با استفاده از روش
کوکران محاسبه شد که معادل  315نفر است .تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است.
بهمنظور پاسخگویی به سؤالهای تحقیق ،پرسشنامهای متشکل از  41سؤال پیرامون نقش گردشگری در پایداری شهر
در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی ،و محیط زیستی-کالبدی در قالب طیف لیکرت تنظیم شد .بهمنظور بررسی عوامل
مؤثر بر درک شهروندان از نقش توسعۀ گردشگری در پایداری شهر مورد مطالعه 4 ،متغیر سن ،جنس ،وابستگی شغلی و
میزان تحصیالت انتخاب شدهاند .روایی متغیرهای تحقیق ،توسط  20نفر از پژوهشگران حوزۀ مطالعاتی
برنامهریزی شهری و گردشگری بررسی و تأیید شده و نیز پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر
 0/778محاسبه شده است .در تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه از آزمون آماری

T

تکنمونهای و برای تحلیل

میزان نقش گردشگری در پایداری شهر ،از آزمون فریدمن برای اولویتبندی نقش گردشگری بر ابعاد پایداری شهر و
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برای تحلیل عوامل مؤثر در درک شهروندان ،از آزمونهای آماری
همبستگی پیرسون استفاده شده

T

مستقل ،تحلیل واریانس یکطرفه و ضریب

است.

بحث و یافتهها
ویژگی پاسخگویان

بررسی ویژگی پاسخگویان نشان میدهد که از مجموع  315نفر 81/16 ،درصد مردان و  18/4درصد را زنان شامل
میشود که متوسط سنی آنها  42/6سال است .از لحاظ تحصیالت ،بیشتر پاسخگویان دارای تحصیالت متوسطه و نیز از
لحاظ وضعیت شغلی بیشترین پاسخگویان در بخش خدمات اشتغال داشتهاند .همچنین 43/7 ،درصد نمونۀ آماری بیان
کردهاند که وابستگی شغلی به بخش گردشگری دارند (جدول شماره .)1
جدول شماره  :1ویژگیهای فردی پاسخگویان
جنس

مرد

81/6

زن

18/4
42/6

متوسط سنی

تحصیالت

شغل

وابستگی شغلی

ابتدایی

11/7

راهنمایی

18/4

متوسطه

30/3

فوقدیپلم

25/9

لیسانس و باالتر

13/7

کشاورز

20/4

خدماتی

45/7

اداری

26/3

اظهارنشده

7/6

دارد

43/7

ندارد

56/3
منبع :نگارنده

نقش گردشگری در پایداری شهر سیسخت

توسعۀ گردشگری بر پایداری شهر مورد مطالعه در سه بعد اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی ،محیطی-کالبدی بررسی و
تحلیل شده است .در بعد اقتصادی ،برای تبیین نقش توسعۀ گردشگری در پایداری این بعد 13 ،نماگر انتخاب شدهاند .در
این رابطه ،یافتههای پژوهش بیانگر آن است که از دیدگاه پاسخگویان در بعد اقتصادی بیشترین نقش گردشگری در
بخش آثار مثبت ،مربوط به نماگرهای ایجاد اشتغال در شهر با میانگین برابر  4/35و تنوع فرصتهای شغلی با میانگین
برابر  4/14است .همچنین ،کمترین نقش را بر دو نماگر توزیع مناسب درآمد در بین ساکنان با میانگین برابر  3/46و
ایجاد بازارهای نو برای فروش محصوالت داخلی با میانگین برابر  3/5داشته است .در همین رابطه ،بررسی اثرات منفی
توسعۀ گردشگری بر نماگرهای بعد اقتصادی نشان میدهد که بیشترین نقش مربوط به نماگرهای فصلیبودن اشتغال در
بخش گردشگری با میانگین برابر  3/46و افزایش هزینۀ زندگی با میانگین برابر  3/43و کمترین نقش مربوط به نماگر
سوداگری زمین با میانگین برابر  3/06است (جدول شماره  .)2درمجموع ،بهمنظور تعیین نقش توسعۀ گردشگری در بعد
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T

تکنمونهای ،همانطورکه نتایج مربوطه در جدول

اقتصادی با همسوکردن نماگرها و نیز با استفاده از آزمون آماری

شماره  3آورده شده ،مشخص شده است که با توجه به حد متوسط ( ،)39میانگین مشاهدهشده ( )44/45و نیز سطح
معناداری کمتر از  0/05نقش توسعۀ گردشگری بر پایداری بعد اقتصادی شهر سیسخت معنادار است.
جدول شماره  : 2یافتههای توصیفی نقش گردشگری در پایداری بعد اقتصادی شهر
میانگین

انحرافمعیار

نماگر

ایجاد اشتغال در شهر

4/35

0/96

تنوع فرصتهای شغلی

4/14

1/1

سرمایهگذاری افراد بومی

3/92

1/2

افزایش درآمد خانوارهای شهری

3/83

1/33

توزیع مناسب درآمد در بین ساکنان

3/46

1/3

ایجاد بازارهای نو برای فروش محصوالت داخلی

3/5

1/4

ورود سرمایهها و سرمایهگذاری در شهر

3/92

1/2

افزایش ساختوسازهای تجاری

3/96

1/1

افزایش هزینۀ زندگی شهروندان

3/43

1/2

فصلیبودن اشتغال در بخش گردشگری

3/46

1/3

افزایش قیمت زمین و مسکن

3/24

1/2

سوداگری زمین

3/06

1/4

افزایش قیمت کاالها و خدمات

3/42

1/3

منبع :نگارنده
جدول شماره  :3نتایج تحلیلی نقش گردشگری بر پایداری بعد اقتصادی براساس آزمون  Tتکنمونهای
بعد

آمار T

میانگین

سطح معناداری

حد متوسط

اقتصادی

13/558

44/45

0/001

39

منبع :نگارنده

یکی دیگر از ابعاد توسعۀ پایدار شهری ،بعد اجتماعی فرهنگی است .در پژوهش حاضر ،با انتخاب  14نماگر به تبیین
نقش توسعۀ گردشگری در پایداری بعد اجتماعی فرهنگی شهر سیسخت پرداخته شده است .مطابق نتایج ،از دیدگاه
شهروندان توسعۀ گردشگری در بخش آثار مثبت ،بیشترین نقش را روی نماگرهای افزایش آگاهی مردم نسبت به ارزش
و اهمیت گردشگری (میانگین برابر  )4/13و سرزندگی و شادابی شهروندان (میانگین برابر  )4/03و کمترین نقش را بر
نماگرهای افزایش توسعۀ خدمات درمانی (میانگین  )3/04و افزایش خدمات زیربنایی (میانگین برابر  )3/42داشته است.
همچنین ،در بخش آثار منفی بیشترین و کمترین تأثیر مربوط به نماگرهای افزایش ازدحام و شلوغی در شهر (میانگین
برابر  )3/63و بروز ناهنجاریهای اجتماعی در شهر (میانگین برابر  )2/48است (جدول شماره  .)4در همین رابطه ،نتایج
آزمون  Tتکنمونهای نشان میدهد که نقش توسعۀ گردشگری بر پایداری بعد اجتماعی فرهنگی شهر سیسخت معنادار
است؛ بهطوریکه میانگین مشاهدهشده باالتر از میانگین حد متوسط بوده و با توجه به سطح معناداری کمتر از 0/05
مالحظه میشود ،این نقش معنادار است (جدول شماره .)5
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جدول شماره  :4یافتههای توصیفی نقش گردشگری در پایداری بعد اجتماعی فرهنگی شهر
میانگین

انحرافمعیار

نماگر

افزایش آگاهی مردم نسبت به ارزش و اهمیت گردشگری
سرزندگی و شادابی شهروندان

4/13
4/03

0/99
1/20

کاهش مهاجرت از شهر

3/83

1/22

ارتقای کیفیت زندگی شهروندان

4/04

1/21

ماندگاری ارزشها و سنتهای محلی

3/81

1/19

افزایش خدمات زیربنایی

3/42

1/22

افزایش روحیۀ مشارکت و همیاری شهروندان

3/57

1/16

افزایش توسعۀ خدمات درمانی

3/04

1/23

جرم و جنایت در شهر

2/55

1/42

بروز ناهنجاریهای اجتماعی در شهر

2/48

1/47

الگوبرداری شهروندان از رفتار و منش گردشگران

3/11

1/28

افزایش ازدحام و شلوغی در شهر

3/63

1/23

آسیبزدن به فرهنگ بومی شهروندان در اثر برخوردهای مکرر با گردشگران با فرهنگهای متفاوت

2/95

1/34

سلب آسایش جامعۀ محلی

2/67

1/52

منبع :نگارنده
جدول شماره  .5نتایج تحلیلی نقش گردشگری بر پایداری بعد اجتماعی فرهنگی براساس آزمون  Tتکنمونهای
بعد

آمار T

میانگین

سطح معناداری

حد متوسط

اجتماعی فرهنگی

11/309

48/51

0/001

42

منبع :نگارنده

توسعۀ گردشگری زمانی میتواند پایداری مقصدهای گردشگری را به همراه داشته باشد که بتواند پایداری بعد
محیطی و کالبدی را به همراه داشته باشد .در همین رابطه ،با انتخاب تعداد  14نماگر به بررسی نقش توسعۀ گردشگری
بر پایداری این بعد از شهر پرداخته شد .نتایج نشان میدهد در بخش آثار مثبت ،توسعۀ گردشگری بیشترین نقش را بر
نماگرهای ارتقای پاکیزگی و تمیزی محیط شهر (میانگین برابر  )3/99و افزایش توجه مدیران شهر در جمعآوری و دفع
آبهای سطحی (میانگین برابر  )3/74و نیز کمترین نقش را بر نماگرهای ارتقای بافت و معماری شهر (میانگین برابر
 )3/22و بهبود وضعیت جمعآوری زباله در شهر (میانگین برابر  )3/52داشته است (جدول شماره  .)6همچنین ،در بخش
آثار منفی بیشترین و کمترین نقش را بر نماگرهای افزایش فشار در بهرهبرداری منابع و توسعۀ نامتوازن کالبدی شهر
داشته است .درمجموع ،براساس نتایج آزمون تی و با توجه به حد متوسط ( ،)42میانگین مشاهدهشده ( )44و نیز سطح
معناداری کمتر از  0/05مشخص میشود ،توسعۀ گردشگری توانسته بر پایداری بعد محیطی کالبدی شهر سیسخت مؤثر
واقع شود که نقش آن معنادار است (جدول شماره .)7
درمجموع ،نتایج آزمون  Tتکنمونهای دربارۀ نقش کلی توسعۀ گردشگری در پایداری شهر مورد مطالعه با توجه به
سطح معناداری کمتر از  0/05مقدار میانگین مشاهده شده و حد متوسط ،مالحظه میشود نقش توسعۀ گردشگری بر
پایداری شهر مورد مطالعه معنادار است (جدول شماره .)8
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جدول شماره  : 6یافتههای توصیفی نقش گردشگری در پایداری بعد محیطی کالبدی شهر
نماگر

میانگین

انحرافمعیار

ارتقای پاکیزگی و تمیزی محیط شهر
بهبود کیفیت معابر و فضای سبز شهر

3/99
3/7

1/24
1/13

مقاومسازی مساکن شهر

3/67

1/12

ارتقای بافت و معماری شهر

3/22

1/28

افزایش توجه مدیران شهر در جمعآوری و دفع آبهای سطحی

3/74

1/35

توجه مدیران محلی به حفاظت از جاذبههای طبیعی روستا
بهبود وضعیت جمعآوری زباله در شهر

3/6

1/18

3/52

1/07

تغییر کاربری اراضی

3/3

1/47

تخریب منابع طبیعی درنتیجۀ توسعۀ ساختوسازهای مربوط به گردشگری

3/27

1/45

افزایش فشار در بهرهبرداری منابع

3/56

1/46

آلودگی صوتی در شهر

3/44

1/48

توسعۀ نامتوازن کالبدی شهر

2/66

1/42

آلودگی هوای شهر

3/14

1/49

تخریب چشماندازهای طبیعی شهر

3/45

1/37

منبع :نگارنده
جدول شماره  :7نتایج تحلیلی نقش گردشگری بر پایداری بعد محیطی کالبدی براساس آزمون  Tتکنمونهای
بعد

آمار T

میانگین

سطح معناداری

حد متوسط

محیطی کالبدی

3/85

44/1

0/001

42

منبع :نگارنده
جدول شماره  : 8نتایج تحلیلی نقش گردشگری بر پایداری شهر براساس آزمون  Tتکنمونهای
آمار T

17/782

میانگین

137/058

سطح معناداری

حد متوسط

0/001

123

منبع :نگارنده

بهمنظور بررسی اینکه گردشگری بیشترین نقش را بر پایداری کدامیک از ابعاد مورد مطالعه داشته است ،با استفاده از آزمون
فریدمن به پردازش و اولویتبندی ابعاد سهگانه اقدام شد (جدول شماره  .)9همانطورکه مالحظه میشود ،با توجه به آمار آزمون
و سطح معناداری برابر  ،0/001در اولویتبندی نقش گردشگری در پایداری ابعاد مورد مطالعه تفاوت وجود دارد .همچنین ،نتایج
بهدستآمده بیانگر آن است که توسعۀ گردشگری بیشترین نقش را بر پایداری بعد اجتماعی فرهنگی داشته است.
جدول شماره  :9نتایج اولویتبندی نقش گردشگری بر ابعاد پایداری شهر
عوامل

میانگین

اقتصادی
اجتماعی فرهنگی
محیطی کالبدی
درجۀ آزادی
سطح معناداری
آمارۀ آزمون

2/19
2/26
1/55
2
0/001
32/311
منبع :نگارنده
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درمورد عوامل مؤثر بر درک ساکنان محلی از نقش توسعۀ گردشگری بر پایداری شهر مورد مطالعه 4 ،مؤلفۀ سن،
جنس ،میزان تحصیالت و وابستگی شغلی به گردشگری انتخاب و بررسی شده است (جدول شماره  .)10بهمنظور بررسی
نقش جنسیت براساس آزمون آماری

T

مستقل ،نتایج نشان از وجود تفاوت معنادار بین دیدگاه زنان و مردان را دارد و

نشان میدهد ،زنان در مقایسه با مردان درک بهتری دربارۀ نقش گردشگری در پایداری شهر دارند؛ بهطوریکه میانگین
دیدگاه زنان برابر  143/7و برای مردان برابر  135/5است .همچنین ،بررسی نقش وابستگی شغلی بیانگر آن است که بین
دیدگاه دو گروه مذکور تفاوت معناداری وجود دارد و افرادی که وابستگی شغلی به گردشگری دارند (میانگین برابر
 )139/1نسبت به افرادی که وابستگی شغلی به گردشگری ندارند (میانگین برابر  ،)135درک بهتری دربارۀ نقش توسعۀ
گردشگری در پایداری شهر دارند .درمورد نقش مؤلفۀ سن شهروندان ،براساس ضریب همبستگی پیرسون نتایج نشان
میدهد که بین سن افراد و درک آنها از نقش توسعۀ گردشگری در پایداری شهر ،رابطۀ معکوس معنادار آماری وجود
دارد؛ بهطوریکه جوانترها درک بهتری از نقش گردشگری دارند .در رابطه با مؤلفۀ سطح تحصیالت براساس روش
تحلیل واریانس یکطرفه ،تفاوت معنادار بین درک شهروندان وجود دارد و بررسی میانگین دیدگاه افراد نشان میدهد که
سطح تحصیالت باالتر ،نقش مؤثری بر درک افراد از نقش توسعۀ گردشگری در پایداری شهر دارد.
جدول شماره  :10متغیرهای مؤثر بر درک شهروندان از نقش توسعۀ گردشگری در پایداری شهر سیسخت
مؤلفه

نوع آزمون

نتیجه

جنس

 Tمستقل

 0/001و برابر P value<0.05

وابستگی و عدم وابستگی شغلی به بخش گردشگری

 Tمستقل

و برابر P value<0.050/03

سن

ضریب پیرسون

ضریب همبستگی برابر  -0/733و سطح برابر معناداری
0/001

تحصیالت

تحلیل واریانس
یکطرفه

P value<0.05

وجود تفاوت معنادار
(معناداری برابر )0/011

منبع :نگارنده

نتیجهگیری
گردشگری با توجه به آثاری که بهدنبال دارد ،درصورتیکه توسعۀ آن با مدیریت و برنامهریزی هدفمند و سیستماتیک
همراه باشد میتواند بهعنوان راهبردی برای پایداری شهرها مورد توجه قرار گیرد .پژوهش حاضر ،با هدف بررسی نقش
توسعۀ گردشگری در پایداری شهر سیسخت ،به تحلیل نقش این فعالیت بر پایداری ابعاد سهگانۀ شهر و نیز عوامل مؤثر
در درک شهروندان از نقش گردشگری بر پایداری شهر مورد مطالعه پرداخت .مطابق نتایج ،توسعۀ گردشگری در این
شهر توانسته نقش مؤثر و معناداری بر هریک از ابعاد پایداری شهر ایفا کند .این نتیجه با یافتههای پوراحمد و همکاران
( )1394مبنیبر نقش گردشگری در پایداری شهر بانه و نیز نتایج پژوهش حاتمینژاد و همکاران ( ،)1394مبنیبر اینکه
گردشگری به شیوهای مؤثر موجب پایداری هرچه بیشتر شهر سنندج شده ،همخوانی دارد .از دیگر نتایج تحقیق آن است
که گردشگری بیشترین نقش را بر پایداری بعد اجتماعی-فرهنگی و کمترین نقش را بر پایداری بعد محیطی -کالبدی
شهر ایفا کرده که این موضوع با نتایج حاتمینژاد و همکاران ( )1394مبنیبر اینکه گردشگری کمترین نقش را بر
پایداری بعد محیطی شهر سنندج داشته نیز همخوانی دارد .همچنین ،نتایج پژوهش بیانگر آن است که مؤلفههایی مانند
جنسیت ،سن ،تحصیالت و وابستگی شغلی بر درک بهتر ساکنان محلی از آثار گردشگری نقش مؤثری دارد .درمورد نقش
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مؤلفۀ جنسیت باید توجه داشت ،هرچند از لحاظ کلی بین دیدگاه زنان و مردان تفاوت معنادار وجود دارد ،اما این تفاوت در
دو بعد اجتماعی فرهنگی و محیطی بوده و در بعد اقتصادی تفاوت معنادار وجود نداشته است .این نتیجه با یافتههای
خانی ( )1390بین تفاوتنداشتن در دیدگاه زنان و مردان دربارۀ اثرات اقتصادی و نیز وجود تفاوت معنادار دیدگاه زنان و
مردان در بعد محیطی همخوانی دارد .همچنین ،نتایج درمورد نقش تحصیالت و وابستگی شغلی با یافتههای محمدپور
جابری ( )1393مبنیبر نقش مؤلفههای مذکور در درک آثار توسعۀ گردشگری همسویی دارد.
درمجموع ،با توجه به نتایج بهدستآمده و پذیرفتن نقش توسعۀ گردشگری در پایداری شهر سیسخت ،در راستای
بهرهمندی از این فعالیت بهمنظور ارتقای پایداری شهر و نیز تداوم آن راهکارهایی ارائه میشود:
الف) توجه به الگوی توسعۀ پایدار گردشگری (اصول ،اهداف و ابعاد) در برنامهریزی و مدیریت گردشگری؛ چراکه از
این طریق میتوان به مدیریت همۀ منابع دسترسی پیدا کرد و نیازهای دروننسلی و بیننسلی را تأمین کرد.
ب) مشارکتدادن همۀ ذینفعان در فرایند توسعۀ گردشگری :گردشگری حاصل کنش متقابل بین محیط ،ساکنان
محلی ،کارآفرینان و گردشگران است که این موارد را میتوان مهمترین ذینفعان عمدۀ گردشگری بهشمار آورد؛ بنابراین،
توجهنکردن به هریک از آنها توسعۀ گردشگری را به مرور زمان با مشکل مواجه میسازد.
ج) مدیریت اثرات گردشگری در شهر مورد مطالعه.
د) تهیۀ طرح جامع گردشگری با رویکرد پایداری.
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