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مقدمه
 بود، شیافزا حال در یشهر گردشگران تعداد و افتی یاریبس تیاهم ینیشهرنش یزندگ یبرا فراغت اوقات که یهنگام از 

 امروزه بنابراین ؛(0: 9011، ینارید) شد لیتبد یشهر و یمحل داریپا ةتوسع در مهم ای مقوله به یشهر یگردشگر

 یها نهیزم در را یتوجه قابل منافع و ها فرصت تواند یم که است یشهر تیریمد ةحوز در مهم یتیفعال یشهر یگردشگر

 در آن تیاهم و یگردشگر ةتوسع به توجه با بنابراین»بیاورد؛  ارمغان به یشهر جوامع یبرا یفرهنگ و یاجتماع ،یاداقتص

 .گرفت دهیناد توان ینم را یشهر یزیر برنامه خصوص به یزیر برنامه نقش به توجه ،یفرهنگ و یاقتصاد یها نهیزم ةهم

 جادیا نیهمچن .باشد یگردشگر داریپا ةتوسع ةنندک مكیتح تواند یم ارهاكهرا ةارائ و ها یگذار استیس با یشهر یزیر برنامه

 قراردادن اریاخت در با یشهر یزیر برنامه .شود یم گردشگر در سفر ةزیانگ جادیا سبب منابع لیمكت و زاتیتجه و التیتسه

 عامل نیتر مهم هکرا  رفاه و تیامن حیصح یزیر برنامه با و کاهد یم گردشگر یسردرگم از حیصح و موقع به یاطالعات منابع

 نقشرو  ؛ از این(9 :9017، یرزم و یقیرحقکذا) «کند می ایمه است نظر مورد مقصد به سفر در گردشگر زهیانگ جادیا

 است. مهم اریبس یشهر یگردشگر ةحوز در مطلوب یشیآما یبسترها دنکر فراهممورد در یشهر یزیر برنامه

 مختلف یها جاذبه داشتن وجود بااست که  شورک یگردشگر و یخیتار مناطق نیتر باارزش از یكی کاشان شهر

 یتجار مراکز ،ینواز مهمان التیتسه ،یحیتفر و یعیطب یها جاذبه ،یمذهب ،یفرهنگ ،یخیتار اماکن) یشهر یگردشگر

 بهبود و درآمد شیافزا ،یمحل خدمات و کاالها یمعرف ،ینیکارآفر ةنیزم در یمهم نقش تواند یم ...(و بازار مانند

 و ها تیقابل نیا از، یشهر یزیر برنامه یاساس یارهایمع و اصول به یتوجه بی لیدل به کند، اما فایا یزندگ یاستانداردها

 ،یاقتصاد ابعاد به توجه بنابراین نشده است؛ استفاده یخوب به یشهر یگردشگر داریپا ةتوسع ةنیزم در ها لیپتانس

 یفناور با آن یهماهنگ و داریپا ةتوسع اصول درنظرگرفتن با شهر در یطیمح ستیز و یخیارت ،یفن ،یفرهنگ ،یاجتماع

 شهر یگردشگر داریپا ةتوسع ةنیزم درو  یشهر یزیر برنامه ةحوز در باید که است یا برجسته اقدامات جمله از موجود

 یها مؤلفه نقش ،یگردشگر داریپا ةعتوس و یشهر یزیر برنامه میمفاه تبیین ضمن ،پژوهش نیادر  .انجم گیرد کاشان

ی زیر برنامهی ها مؤلفهکه  پرسشاین  به پاسخگویی منظور به کاشان شهر یگردشگر داریپا ةتوسع در یشهر یزیر برنامه

 برای مناسب ییارهاكراه پایان در و شده هستند؟ پرداخته مؤثرشهری چه میزان بر توسعة پایدار گردشگری شهر کاشان 

 .شده است ارائه شهر نیا داریپا یگردشگر ةعتوس و شبردیپ

مبانينظری
 ارتباط پژوهش اصلی موضوع به توجه با و شده پرداخته پایدار ةتوسع و شهری گردشگری مفاهیم بررسی به ادامه، در

 است. شده یگردشگر داریپا ةتوسع و یشهر یزیر برنامه

 داریپاةتوسعویشهریگردشگر

دلیل  به یشهر ینواح است. یشهر یگردشگرها  آن از یكی که کند یم عمل یخاص ییفضا یلگوهاچارچوب ا در یگردشگر

 .(99 :9011 ،یرحمان و ی)مراد شوند یم محسوب یمهم یگردشگر مقاصد، اریبس یفرهنگ و یخیتار یها جاذبهداشتن 

 ونیسیکم به معروف عه،توس و ستیز طیمح یجهان ونیسیکم به مربوط داریپاة توسع فیتعر نیتر کامل و نیتر جامع
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 ،دهد می  پاسخ یکنون یازهاین به آنكه ضمن که است یا توسعه داریپاة توسع»ت. از دیدگاه این کمیسیون اس برانتلند

 و ریدل زاده نیحس)« اندازد ینم مخاطره به شانیها خواسته و ازهاین به ییپاسخگو یبرا را ندهیآ یها نسل یها ییتوانا

 ،رود یم ارک به توسعه عانوا در و یگردشگر یزیر برنامه در در حال حاضر که ییربنایز كردیرو .(96-93: 9019، یملك

 یبرا باید یگردشگر منابع ریسا و یفرهنگ ،یعیطب منابع دار،یپا ةتوسع روش براساس .است داریپا ةعتوس به دنیرس

 نیتدو مستلزم یگردشگر یزیر برنامه .دنشبا دیمف و سودمند ینونک ةجامع یبراو  دنشو حفظ ندهیآ در مداوم ةاستفاد

 ةتوسع ردیكرو .(97 :9017 ،یصفرآباد و ییتقوا) شود نهاده بنا ها آن یمبنا بر یگردشگر داریپا ةتوسع هک است یاصول

 به 9117 دهة از ،یریگ میتصم و یعلم مجامع در داریپا ةتوسع میپارادا شمول جهان رشیپذ با همسو یگردشگر داریپا

 تیاهم داریپا ةتوسع ةویش به یگردشگر یزیر برنامه (.Jurowski et al., 1997: 3) شد یگردشگر اتیادب دوار بعد

 ،یعیطب طیمح به مربوط یها تیفعال و ها جاذبه به ،یگردشگر ةتوسع به مربوط یها تیفعال بیشتر رایز ی دارد؛اریبس

 توان در ، نمیدنشو بیتخر ای نشود یتوجه  منابع نیابه  اگر دارد. یبستگ منطقه یفرهنگ یالگوها و یخیتار راثیم

 (.900: 9009 ،یینایس) رساند یتموفقبه  را یگردشگر و پرداخت گردشگر جذب به یگردشگر مناطق

 ةجامع دادن دخالت بر یگردشگر ةویش نیا .است یمحل یگردشگر بر دیتأک داریپا ةتوسع مهم ةجنب کی» نیبنابرا 

 ةجامع منافع به که دهد یم گسترش و توسعه را یا یگردشگر وکند  می دیتأک یگردشگر ةوسعت و یزیر برنامه در یمحل

 داریپا یگردشگر ةتوسع ،یجهانگرد یجهان سازمان فیتعربراساس  .(99 :9011و همكاران،  یرحمان)« نجامدیب یمحل

 :از اند عبارت که دارد ییها یژگیو و اهداف

 ؛زبانیم و انمهم ةجامع یزندگ تیفیک بهبود الف( 

 ؛ندهیآ و یکنون یها نسل یبرا ستیز طیمح تیفیک حفظ ب( 

 ؛جوامع یبستگ هم و یفرهنگ انسجام ،یكپارچگی حفظ ج( 

 ؛یمحل مشارکت تیتقو و یاجتماع عدالت به کمک د( 

 .(991 :9010 زاده، یمهد) یگردشگر ةتجرب تیفیک یاعتال هـ( 

براساس  .گراست مساوات و نگر ندهیآ گرا، لک و نگر جانبه همه ردكیرو سه گرو در یگردشگر داریپاة توسع ققتح

 برآورد دوم، ردیكرو در مشاهده شود. کیاکولوژ و یاقتصاد ،یاسیس بستر در هک است داریپا یهنگام هتوسع ،اول نگرش

 یبرا ابربر یها فرصت حفظ و ستیز طیمح از محافظت آن موازات به و زبانیمة جامع گردشگران، ینونک اجاتیاحت

 مدنظر است منابع و ها داده انات،كام از استفاده در یفرانسل و یسلن  درون مساوات سوم، ردیكرو در .است مطرح ندگانیآ

 .(999: 9016، ییتوال)

یگردشگرداریپاةتوسعویشهریزیربرنامه
 همگن عیتوز و تعادل دار،یپا ةتوسع) شیخو یینها و مطلوب مالک به دنیرس منظور به یا منطقه و یشهر یزیر برنامه

 یعلوم جمله از .دارد تنگاتنگ یارتباط ...و یشناس جامعه اقتصاد، ،ستیز طیمح لیقب از یمختلف علوم با( اناتكام و منابع

 ةتوسع و رشد ،ریاخ یها دهه در .است یگردشگر افته،ی روزافزون یارتباط یا منطقه و یشهر یزیر برنامه با امروزه هک
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، توسعه درحال و افتهی توسعه یشورهاک در یاقتصاد ةعمد یها تیفعال از یكی عنوان به آن استفاده از و یگردشگر

 شیافزا برای تا داشته آن بر را زانیر برنامه گردشگران، جذب جهت در یگردشگر ةعمد مقاصد رقابت همچنین

 یارتقا و گردشگران تیرضا شیافزا نخست کنند: توجه مهم ةمقول دو به یگردشگر یها تیفعال از حاصل یدرآمدها

 .(91 :9011 ،همكاران و فرد یشعبان) زبانیم جوامع منافع حفظبرای  تالشو دوم  یگردشگر ةتجرب تیفکی و لذت

 نکاما مهمانسراها، گردشگران، ازین مورد ساتیتأس جادیا شهرها، ینوساز موجب یگردشگر نكهیا به توجه با 

 و ها رساختیز ةتوسع منظور به یشهر یزیر برنامه نقشدارد،  شهرها یبرا یهنگفت آمددر و شود یم زاتیتجه و یحیتفر

 دیبا ،انیم نیا در .(9: 9017 ،یرزم و یقیرحقک)ذا ابدی یم نمود شهر در گردشگران به التیتسه ةارائ و زاتیتجه

 جاده، مانند ییافزارها سخت و یعاجتما و یفناور ،یعلم ،یعمران ،یاقتصاد ،یفرهنگ ابعاد در ازین مورد یها رساختیز

 برشود که  فراهم زین یگردشگر یافزارها نرم ابعاد . همچنین ضروری استباشد فراهم ها رستوران و هتل ،ونقل حمل

 .(11 :9011 ،همكاران و یکاظم) داردتأکید  ها دستورالعمل و یمش خط ن،یقوان ضوابط، استانداردها،

 ها آن حال رفاه برای هک است یالتیتسه زانیم گردشگران، تیرضا جلب مهم عوامل از یكی با توجه به آنچه بیان شد،

 تیاولو در دیبا هک است ارتباطات و ونقل حمل اناتكام ،ییرایپذ و یاقامت ساتیتأس شامل التیتسه نیا .شود یم عرضه

 ،ها متل مهمانسراها، ،ها هتل لشام ییرایپذ و یاقامت ساتیتأس .ردیگب قرار شورک یشهرساز اصول و یشهر یطراح اهداف

 این که آنجا از .هستند زائرسراها و یستیتور یپالژها ،ها اردوگاه ،یوهستانک و یساحل یها کلبه ،ها کمپ اروانسراها،ک

 یها برنامه یزیر طرح در یشهر نالئومسضروری است  ،شوند یم محسوب یجهانگرد تیتقو برای یمهم عامل ساتیتأس

 ونقل حمل لیوسا و ها راه کنند. یبررس یشهر یطراح گوناگون یها جنبه از را گردشگران ییرایپذ و اقامت محل ،یشهر

 خواهدن ریپذ امكان یامر یشهر یگردشگر ةتوسع ها آن بدوندارند که  یگردشگر ةتوسع در یمهم اریبس نقش زین یشهر

 توسعه زین یگردشگر گرید یها بخش ودش می سبب یکاف و مناسب ونقل حمل ستمیس ساخت .(97 :9016،یآقاجان) بود

 .(03 :9016 ،گی وای ) دارد قرار یگردشگر تیفعال قلب در ونقل حمل ستمیس دیگر، عبارت به .ابندی

 ،یكیولوژکا عوامل هک ابدی یم دست تیموفق به داریپا یگردشگر ةنیزم در یزمان یشهر یزیر برنامه نیبنابرا 

 نیبنابرا ؛(6 :9017، یرزم و یقیرحقک)ذا شود ییشناسا و کدر در آن یخوب به یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد

 :شود می یبند دسته زیر صورت به یشهر یگردشگر یزیر برنامه یها رورتض

 ؛ها آن از داریپا ةاستفاد به مربوط ضوابط نیتدو و یشهر یگردشگر یها جاذبه ردنک مشخص الف( 

 ؛گردشگران و یمحل نانکسا ةاستفاد زانیم با ناسبمت یگردشگر و ییرایپذ یها یکاربر نیتدو ب( 

 ؛گردشگران از ییرایپذ یبرا الزم یرساختیز اناتكام ةیته ج( 

 ؛شهر یبرا داریپا ثروت دیتول و یاقتصاد یایمزا شیافزا د( 

 ؛یانسان ةتوسع یها شاخص شیافزا ه( 

 .(91 :9011 ،ییتقوا) یشهر یگردشگر ةپارچیك تیریمد و( 

پژوهشروش
 موضوع ینظر چارچوب نیتدو و منابع متون، یبررس به ابتدا یعنی ؛است یلیتحل-یفیتوص و یکاربرد حاضر ژوهشپ
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 پژوهش( های هیفرض با توجه به پرسشنامه لیتكم و هیته، مصاحبه مشاهده،) یدانیم ارک کمک به سپس شد، پرداخته

 براساس تیدرنها وشدند  تحلیل و تجزیه ها داده آماری، یها آزمون با استفاده از ادامه در گرفت. صورت ها داده یگردآور

 داریپاة توسع بر رگذاریتأث یرهایمتغ اینكه به توجه با .صورت گرفت پیشنهاد و راهبرد ةارائ و یریگ جهینت ،ها افتهی خروجی

 پژوهش یآمار ةجامع ،ردیگ یبرمدر شهری یزیر برنامه یها مؤلفه بر تأکید باطیف وسیعی را  کاشان شهر یگردشگر

 ،یگردشگر خدمات دفاتر رانیمد ،ییاجرا یها دستگاه رانیمد) یگردشگر بخش با مرتبط ارشناسانک گروه دو متشكل از

 نفر 901 دوم گروه از و نفر 37 اول گروه از .است گردشگران و (یگردشگر بخش خبره و متخصص افراد و تورگردانان

 ةنیزم در متخصص کارشناسان و مسئوالن محدودبودن به توجه با اول هگرو مورددر .شدند انتخاب نمونه حجم رایب

 انسیوار و رانکوک فرمول از استفاده با دوم گروه یبرا نمونه حجم شد. هیته پرسشنامه ها آن همة یبرا، یگردشگر

 یبرا هک شد محاسبه نفر 901 ،درصد پنج یاحتمال یخطا و درصد 13 نانیاطم سطح ،9آزمون شیپ از آمده دست به

 .شد انتخاب نمونه 937 پژوهشگر شتریب نانیاطم

 داریپاة توسع بر رگذاریتأث یرهایمتغ یعنی ؛گرفت صورت یاستنباط آمار سطح در مطالعه نیا یها داده لیتحل و هیتجز

 یآمار یها آزمونهای  یهفرض و ها داده سنجش سطح با متناسب گردشگران و کارشناسان نظر از کاشان شهر یگردشگر

 بابود. اطالعات خام نیز  SPSS افزار نرم و انهیرا ،لیتحل و هیتجز ابزار .شد لیتحل گروهی یک t آزمون از استفاده با

 .شد پردازش ها آن در یآمار یها آزمون و ها جدول از استفاده

مطالعهموردةمحدود
 است. واقع استان نیا شمال در مربعلومتریک 70/9993 معادل یوسعت با هک است اصفهان استان تابع اشانک شهرستان

 و نیشهرنش نفر 090.990 تعداد نیا از هک بوده نفر 069.919 شهرستان نیاجمعیت  9013 سال یسرشمار براساس

 .(9013 ران،یا آمار زکمر) اند بوده نیروستانش نفر 00.901


مطالعه منطقةمورد جغرافیایي موقعیت .8شکل

گانمنبع:شهرداریکاشان،نگارند

                                                 
1. Pretest 
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 گاه هک ،یخیتار مختلف یها دوره از مانده یجا به یفرهنگ -یخیتار ةیابن و یمعمار آثار داشتندلیل  به کاشان شهر

 و قدرت است که شورک یفرهنگ و یخیتار یشهرها نیتر برجسته از یكی ،است یاسالم و یرانیا هنر اوج دهندة نشان

 و یستیتور بزرگ زکمرا از یكی ازیامت نیا داشتن لیدل به یندارد. همچن ستیتور جذب برای سیاریب بالقوة توان

 آثار .است یادیز یخارج و یداخل گردشگران پذیرای ،سال طول در که آید شمار می به رانیا یخارج و یداخل یگردشگر

 عظمت انگریب هم هنوز هک گذرهاست و مدارس ا،یاكت ،مساجد ،انبارها آب ،ها خانه ،ها بازارچه شامل این شهر باارزش

 .است یرانیا فرهنگ

هاافتهیبحثو
 نیتر مهم نیست، شدنیاركان داریپا یگردشگر ةتوسع به یابیدست یبرا یشهر یزیر برنامه نقش نكهیا به توجه با

 ةپرسشنام جینتا 9.است شده یبررس شهر نیا کارشناسان نگاه از یشهر یگردشگر داریپا ةتوسع بر رگذاریتأث یرهایمتغ

 .است آمده 9 جدول در کارشناسان و مسئوالن

يفرهنگیهاارزشویداریپابراسا شهريخیتاریهابافتیبهسازويساماندهزانیم-

 یها ارزش و یداریپا براساس شهر یخیتار یها بافت یبهساز و یسامانده زانیم دربارة شونده پرسش مسئوالن نظر

 متوسط را آن انیپاسخگودرصد  37است که  ادیز یلیخ تا مک یلیخ زا پرسشنامه در موجود یها فیط به توجه با یفرهنگ

 یداریپا ساس بر و جامعه کهن یها جنبه کردن زنده قصد به مرده و متروک یفضاها یبازساز که آنجا از .اند کرده یابیارز

 نیا به یا ژهیو نگاه باید یشهر انزیر برنامه و رانیمد ،است یشهر یگردشگر ةتوسع آثار جمله از یفرهنگ یها ارزش و

کنند؛ زیرا  اساسی یگذار هیسرما آن فرهنگی میراث و تاریخی آثار دربارة مرمت باشند و داشته یستیتور و یخیتار شهر

 .دهند یم قرار دیبازد تیاولو در را آن گردشگران و دارد بسیاری یگردشگر ةجاذبشهر کاشان 

 یگردشگربامرتبطیهاسازمانازسوییشهریگرگردشعمرانیهاتیفعالةتوسعبردیتأکزانیم-

 39، یگردشگر با مرتبط یها سازمان از سوی یشهر یگردشگر عمران یها تیفعال ةتوسع بر دیتأک زانیم ةنیزم در

 از یكی آن تیکم و تیفیک و یشهر یگردشگر که آنجا از .اند کرده یابیارز متوسط را مورد نیا انیپاسخگو رصدد

 یها بافت ینوساز ،یشهر یگردشگر عمران یها تیفعال ةتوسع بر دیتأک است، یشهر عمران و توسعه مهم یها شاخص

 داریپا ةتوسع به یانیشا کمک مناسب التیتسه ةارائ با حوزه نیا در یحیتفر یفضاها یبازساز و شهر یخیتار

 .کند یم یشهر یگردشگر

یگردشگرمختلفیهابخشدریگذارهیاسرممنظوربهيخصوصبخشقیتشوبراییشهررانیمدتالش-

؛ انـد  دانسـته  کـم  یگـذار  هیسـرما  منظور به یخصوص بخش قیتشو را برای رانیمد تالشدرصد پاسخگویان  01

 یگردشـگر  مختلـف  یها بخش رشد را برای شهروندان و یخصوص بخش مشارکت باید یشهر رانیدمبنابراین 

 .شوند یدولت ینهادها دست در ها بخش نیا بودن یانحصار عدم مانع تقویت کنند و یشهر
                                                 

مصـاحبه بـا کارشناسـان و     و همچنـین  ی پـژوهش ها هیفرضمتغیرهای این پژوهش، با مراجعه به متون و منابع علمی مرتبط در راستای موضوع، اهداف و . 9
 .گردشگران گردآوری شده است

 مأخذ: شهرداري کاشان

 ترسيم: نگارندگان
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 یگردشگربخشدرمتخصصیروهاینیریکارگبهوتیترببراییشهررانیمدتالش-

. انـد  کرده دیتأک کم ةنیگز بر یگردشگر بخش در متخصص یروهاین یریکارگ به ةنیزم درپاسخگویان  درصد 99

ـ ترب ،درو یمـ  شـمار  بـه  امعـه ج شـرفت یپ و توسعه مهم یها مؤلفه از یكی تخصص که آنجا از  افـراد  جـذب  و تی

 .دهد می شیافزا را یگردشگر مختلف یها بخش در یور بهره و ییکارا حوزه نیا در متخصص و ارآزمودهک

یگردشگربخشبامرتبطیهابرنامهیاجراوهیتهدرمردمشتریبمشارکتبراییشهررانیمدتالش-

 بخش با مرتبط یها برنامه یاجرا و هیته در مردم شتریب مشارکت برای ار یشهر رانیمد تالش انیپاسخگو درصد 37

 از باید هک هستند مردم نیا و ردیگ یم لكش آن نانکسا اجتماع از شهر» که آنجا از امااند،  کرده یابیارز کم را یگردشگر

 یمردم تکمشار یعبارت به .ردک نظر صرف یشهر یگردشگر یزیر برنامه در ها آن نقش از دینبا، شوند منتفع ها طرح

 به مردم قیتشو نیبنابرا ؛(09 :9016 موحد،) «است داریپا یشهر یگردشگر به یابیدست یفاکتورها از یكی

 در یتیحما مقررات و نیقوان وضع ای آموزش با استفاده از یگردشگر با مرتبط یها تیفعال در تکمشار و یگذار هیسرما

 .است همم اریبس داریپا یگردشگر به یابیدست

یگردشگرهدربارةرندیگمیتصمیهاارگانيهماهنگزانیم-

 دیتأک متوسط ةنیگز بر رندهیگ میتصم یها ارگان یهماهنگ زانیمدرصد پاسخگویان دربارة  01، تعداد9براساس جدول 

در این باره صورت  یتیریمد ماتیتصم است الزم تر سازنده و شتریب یها یهماهنگ به یابیدست یبرا نیبنابرا ؛اند کرده

 منافع و ایمزا دربارة یرسان اطالع و مختلف یها نهیزم در متخصص و ارآزمودهک رانیمد از استفاده جمله از بگیرد،

 .اجرا و تیریمد در یهماهنگ

یگردشگرةنیزمدرمصوبیهاطرحنترلکويابیارززانیم-

 هک آنجا از .اند  کرده  دیتأک متوسط ةنیگز بر انیاسخگوپ درصد 96 ،مصوب یها طرح نترلک و یابیارز زانیم ةنیزم در

 ةادار تیریمد کارآمدکردنمنظور  به ها طرح مداوم یابیارز ،است آن اصالح و ها یینارسا شناخت ها طرح یابیارز هدف

 و مسائل و یشهر امور ةنیزم در زانیر برنامه و نالوئمس یاطالعات ةیتغذ با استفاده از جامع یازهاین با انطباق در شهرها

 است. یضرور یامر موجود مشكالت

شهريفرهنگوياجتماع،یاقتصادتیوضعازیشهررانیمدشناختويآگاهزانیم-

 یزیر برنامه مطالعات درست. ا متوسط شهر تیوضع از یشهر رانیمد شناخت و یآگاه درصد پاسخگویان، 31از دیدگاه 

 ؛ بنابرایناستمهم  یگردشگر توان نظر از کشور و استان در آن گاهیجا و شهر یعموم شناخت ،یگردشگر برای یشهر

 ،فقر( اهشکبرای  ییدرآمدزا و اشتغال مباحث) یاقتصاد ساختار از قیدق یآگاه باید با یشهر زانیر برنامه و رانیمد

 یمند تیضار و یگردشگر در گرفته شكل مئجرا و  مهاجرت و گردشگر به یمحل نانکسا نشکوا) یاجتماع عوامل

 و ها یژگیو از ،یگردشگر داریپا ةتوسع ریناپذ ییجدا بخش عنوان به فرهنگ عامل تیدرنها و زبان(یم ةجامع از گردشگر

 مند شوند. بهره یشهر گردشگر جلب یایمزا از و ببرند سود خود شهر خاص اناتكام
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غااتیتبلومااهواره،(GIS)یيایافجغرااطالعااتةساماننترنت،یامانند)نینویابزارهاازاستفادهنقش-

یشهریگردشگرداریپاةتوسعدر(یاماهواره

 انیشا داشتند. دیتأک ادیز ةنیگز بر، یگردشگر ةتوسع در نینو یابزارها از استفاده نقشبارة در شوندگان پرسشدرصد  36

 هک ی استنینو یابزارها جمله ازی ا هماهوار غاتیو تبل جغرافیایی، ماهواره اطالعات اطالعات، سامانة ، فناوریاست ذکر

تأثیرگذار  یشهر داریپا یگردشگر برای یزیر برنامه در تواند یم و است توسعه و گسترش به رو یشهر یزیر برنامه در

 رینظ یب اطالعات گسترش و پخش در ها آن ةالعاد فوق سرعت یها تیقابل به توجه با ابزارها نیا از استفاده رو باشد؛ از این

 لیوسا ری،گردشگ زکمرا ،یاقامت زکمرا زرو، رتیبل رزرو مناطق، آن اناتكام و یحیتفر و یگردشگر یها مكانانند م)

 اطالعات ةسامان در ها نقشه مصورشدن و فیتوص کمک به ازین مورد اطالعات به گردشگران یدسترس (زایو و هینقل

 آل دهیا هدف به دنیرس در را یشهر یزیر برنامه اندتو یم یشهر زاتیتجه و اناتكام غیتبل ییتوانا و ییایجغراف

 .دهد یاری یشهر یگردشگر داریپا ةتوسع، یعنی یگردشگر

یشهریگردشگرداریپاةتوسعدریشهرالتیتسهوزاتیتجه،هارساختیزنقش-

 ةنیگز بر یشهر یگردشگر داریپا ةتوسع در یشهر التیتسه و زاتیتجه ،ها رساختیز ریتأثبارة دردرصد پاسخگویان  01

 به اناتكام ةارائ و یشهر زاتیتجه و ها رساختیزة توسع نیبنابرا ؛داشتند دیتأک ادیز یلیخ نهیگز بر نیز درصد 07 و ادیز

 درباید  هک است یا برجسته اقدامات جمله از ،موجود یفناور با آن یهماهنگ و داریپا ةتوسع اصول به توجه با گردشگران

 .ردیگب قرار مدنظر داریپا یشهر یگردشگر ةتوسع ةنیزم

یگردشاگرداریاپاةتوساعدریگردشاگریهاالیپتانسوهافرصتازاستفادهدریشهررانیمدنقش-

یشهر

 ادیز نهیگز بر یگردشگر یها لیپتانس و ها فرصت از استفاده در یشهر رانیمد نقشدرصد پاسخگویان دربارة  07

 جادیا ،شهر در یگردشگر یها لیپتانس و امكانات شناخت با باید یشهر زانیر رنامهب و رانیمد نیبنابرا ؛اند کرده دیتأک

 یگردشگر داریپا ةتوسع برای یگام مؤثر ،یشهر یگردشگر محصوالت کردن یتجار و مناسب یتیریمد ساختار

 .بردارند یشهر

 هش پاسخ داده شود:ها به پرسش پژو ، دو فرضیه مطرح شد تا با آزمون آن9های جدول  با توجه به یافته

ی توجه قابلتأثیر ( شهری و... التیتسه ، تجهیزات،ها رساختیزی شهری )زیر برنامهی ها مؤلفه رسد یمنظر  الف( به 

 در توسعة پایدار گردشگری شهر کاشان دارد.

، ماهواره و (GISة اطالعات جغرافیایی )سامان مانند اینترنت،) نینو ابزارهای استفادة بهینه از رسد یمنظر  ب( به

 تأثیر بسزایی در توسعة پایدار گردشگری شهر کاشان دارد. (یا ماهوارهتبلیغات 

در توسعة پایدار گردشگری شهر کاشان در  رگذاریتأثدرمورد فرضیة اول، با توجه به اینكه در پرسشنامه، متغیرهای  

اند، برای بررسی دقیق فرضیة فوق از  زیاد( را گرفتهتا خیلی  )خیلی کم 3تا  9ای، امتیازی از  گزینه قالب طیف لیكرت پنج

 آمده است. 9جدول گروهی استفاده شد که نتایج آن در  یک tآزمون 
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کارشناساننظرازکاشانشهریگردشگرداریپاةتوسعبررگذاریتأثیرهایمتغیبراگروهيیکtآزمونجینتا.8جدول
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 یها بافت یبهساز و یسامانده زانیم
 و یداریپا براساس شهر یخیتار

 یفرهنگ یها ارزش
0 99 99 91 93 37 9 1 - - 93/9 99/99 91 777/7 

 یها تیفعال ةتوسع بر دیتأک زانیم
 از سوی یشهر یگردشگر عمران

 یگردشگر با مرتبط یها سازمان
6 99 90 96 90 39 9 1 - - 31/9 39/99 91 777/7 

 قیتشو برای یشهر رانیمد تالش
 منظور به یخصوص بخش

 مختلف یها بخش در یگذار هیسرما
 یگردشگر

3 97 91 01 90 09 1 91 - - 67/9 09/97 91 777/7 

 و تیترببارة رد یشهر رانیمد تالش
 در متخصص یروهاین یریکارگ به

 یگردشگر بخش
99 99 99 99 93 07 9 9 - - 96/9 61/91 91 777/7 

 مشارکت برای یشهر رانیمد تالش
 یاجرا و هیته در مردم شتریب
 یگردشگر بخش با مرتبط یها برنامه

0 99 93 37 99 91 9 1 - - 07/9 10/91 91 777/7 

 یاه ارگان یهماهنگ زانیم
 یگردشگر دربارة رندهیگ میتصم

99 99 96 09 91 01 0 6 - - 67/9 00/90 91 777/7 

 یها طرح نترلک و یابیارز زانیم
 یگردشگر ةنیزم در مصوب

3 97 91 01 90 96 0 6 - - 91/9 90 91 777/7 

 رانیمد شناخت و یآگاه زانیم
 یاجتماع ،یاقتصاد تیوضع از یشهر

 شهر یفرهنگ و
6 99 93 07 91 31 - - - - 96/9 69/99 91 777/7 

 یشهر زاتیتجه و ها رساختیز نقش
 یشهر یگردشگر داریپا ةتوسع در

9 9 3 97 1 91 91 01 93 07 17/0 91/99 91 777/7 

 نینو یابزارها از استفاده نقش
 ییایجغراف اطالعات ةسامان نترنت،یا)
(GIS) ،یا ماهواره غاتیتبل و ماهواره) 

 یشهر یگردشگر داریپا ةتوسع در

- - 0 6 1 91 91 36 97 97 17/0 13/09 91 777/7 

 از استفاده در یشهر رانیمد نقش
 یگردشگر یها لیپتانس و ها فرصت

 یگردشگر داریپا ةتوسع منظور به
 یشهر

- - 9 9 99 99 03 07 9 9 09/0 97/99 91 777/7 

کارشناساندیدگاهازالتیتسهوزاتیتجه،هارساختیزشاخصیبراگروهيیکtآزموننتایج.4جدول

 میانگین تعداد شاخص
انحراف

 استاندارد
 tمقدار

یآزادةدرج

(df) 

سطح

 (sig)یدارامعن

 ةتوسع در یشهر التیتسه و زاتیتجه ،ها رساختیز نقش
 کاشان یشهر یگردشگر داریپا

37 17/0 97/9 91/99 91 777/7 

 

 و زاتیتجه ،ها رساختیز نقش بودنمؤثربارة در کارشناسان دیدگاه تنمرا میانگین ،9 جدول یها افتهی براساس

 نتایج همچنین .است 97/9 آن استاندارد انحراف و ،17/0 کاشان شهر یگردشگر داریپا ةتوسع در یشهر التیتسه

است؛  777/7 داریامعن سطح و 91 یآزاد ةدرج ،91/99 با برابر t مقدار با، دهد یم نشان 9 جدول استنباطی یها افتهی

 پایدار ةتوسع در شهری تتسهیال و تجهیزات ،ها رساختیز گرفت نتیجه توان یم بنابراین ؛است >7P /79 چون

 دارند. یتوجه قابل تأثیر گردشگری
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 شهر یگردشگر داریپاة توسعبارة در یشهر یزیر برنامه یها مؤلفه ردكعمل سنجش و یابیارزآمار  از سوی دیگر،

 لیدل به ی مختلف گردشگری شهری،ها جاذبهشهر کاشان با وجود داشتن  ، دردهد یم نشان گرانگردش دگاهید از کاشان

 که یطور به، گامی در مسیر توسعة پایدار گردشگری برداشته نشده است؛ یشهر یزیر برنامه یاساس اصول به یتوجه بی

 و یورزش التیتسه ،یاقامت و یرفاه التیتسه و زاتیتجه مانند یشهر التیتسه و زاتیتجه از یاریبس در شهر

 امكانات کیتراف و یارتباط یها شبكه ،ونقل حمل ستمیس ،ییرایپذ خدمات ،ها نگیپارک شهر، یکالبد ساختار ،یحیتفر

 و زاتیتجه یها شاخص یبرا گروهی کی t آزمون نتایج ،0در جدول  .ندارد گردشگران تیرضا جلب را برای الزم

 .است آمده رانگردشگ دیدگاه از یشهر التیتسه

کاشانازنظرگردشگرانشهرگردشگریپایدارتوسعةبررگذاریتأثمتغیرهایبرایگروهيکیt.نتایجآزمون3جدول

 شاخص

 شدهمشاهدهیهادادهيفراوان

مقدارمیانگین
t 

ةدرج

یآزاد

(df)

سطح

یدارامعن

(sig) 

لیخ
ي

کم

صد
در



صدکم
در

ط
س
تو
م



صد
در



یز
صداد
در



 التیتسه و زاتیتجه تیمطلوب نزایم
 یاقامت و یرفاه

0 0/9 07 97 10 69 97 0/90 19/9 07/91 991 777/7 

 و یورزش التیتسه تیمطلوب زانیم
 یحیتفر

91 99 33 0/06 39 06 90 0/93 39/9 10/09 991 777/7 

 777/7 991 30/00 67/9 0/91 91 0/09 39 0/09 91 0/90 97 شهر یکالبد ساختار تیمطلوب زانیم

 نقاط در ها نگیپارک تیمطلوب زانیم
 شهر مختلف

93 97 91 0/09 91 09 01 0/93 09/9 11/09 991 777/7 

 777/7 991 03/91 0 0/93 01 0/30 17 91 90 0/0 3 ییرایپذ خدمات تیمطلوب زانیم

 777/7 991 09/90 70/0 0/07 96 0/91 00 0/90 96 0/0 3 ونقل حمل ستمیس تیمطلوب زانیم

 777/7 991 79/39 99/0 0/01 31 0/99 60 99 99 9 0 یارتباط یها شبكه تیمطلوب زانیم

 777/7 991 37/91 76/0 91 99 36 19 0/97 96 0/3 1 شهر یها ابانیخ کیتراف سهولت زانیم

 یمعرف برای غاتیتبل تیمطلوب زانیم
 شهر یگردشگر یها جاذبه و امكانات

96 0/90 90 0/91 91 09 00 99 31/9 99/09 991 777/7 



 و زاتیتجه ،ها رساختیز شاخص مجموعبارة در گردشگران دیدگاه نمرات میانگین ،9 جدول یها افتهی براساس

 نتایج همچنین .است 39/0 آن استاندارد انحراف و 70/90 کاشان شهر یگردشگر داریپا ةتوسع در یشهر التیتسه

 چوناست؛  777/7 دارینامع سطح و 991 یآزاد ةدرج ،60/01 با برابر t مقدار با، دهد یم نشان 9 جدول استنباطی یها افتهی

79/7P< دارند. یتوجه قابل تأثیر گردشگری پایدار ةتوسع در شهری تسهیالت و تجهیزات ،ها رساختیز بنابراین ؛ستا 

گردشگراناهدیدگازیشهرالتیتسهوزاتیتجهیهاشاخصمجموعیبراگروهيیکtآزموننتایج.0جدول

 میانگین تعداد شاخص
انحراف

 استاندارد
 tمقدار

یآزادةدرج

(df)

سطح

یدارامعن

(sig) 

 در یشهر التیتسه و زاتیتجه یها شاخص نقش

 گردشگران دیدگاه از شهری گردشگری پایدار ةتوسع
937 70/90 39/0 60/01 991 777/7 

 



 044درتوسعةپایدارگردشگریشهرکاشان یشهریزیربرنامهیهامؤلفهسنجشوارزیابي

 مؤثر نقش بر یمبن اول ةیفرض دییتأ بر گرید یاستدالل ردشگرانگ نظر از فوق یها شاخص یابیارز نینابراب 

 است. کاشان شهر یگردشگر داریپا ةتوسع در یشهر التیتسه و زاتیتجه ،ها رساختیز

 مشاهده 3 جدول در آن جینتا هکد ش استفاده گروهی کی t آزمون ازدوم،  ةیفرض آزمونمنظور بررسی دقیق  به 

 .شود می

 نینوبودن نقش استفاده از ابزارهای مؤثردیدگاه کارشناسان دربارة  میانگین نمرات دهد یمشان ن 3ی جدول ها افتهی

کاشان  در توسعة پایدار گردشگری شهر (یا ماهوارهماهواره و تبلیغات  ،(GISسامانة اطالعات جغرافیایی ) مانند اینترنت،)

با  برابر t مقدار ، بادهد یمنشان  3ی استنباطی جدول اه افته. همچنین نتایج یاست 01/7و انحراف استاندارد آن  17/0

مانند ) نینو؛ بنابراین استفاده از ابزارهای است >79/7Pاست؛ چون  777/7 و سطح معناداری 91آزادی  ةدرج ،13/09

گردشگری تأثیر بسزایی در توسعة پایدار  (یا ماهواره، ماهواره و تبلیغات (GISسامانة اطالعات جغرافیایی ) اینترنت،

 شهری کاشان دارند.

کارشناساندیدگاهازشهریگردشگریپایدارةتوسعدرنینویابزارهاازاستفادهشاخصیبراگروهيیکtآزموننتایج.4جدول

میانگین تعداد شاخص
انحراف

استاندارد
مقدار

t 

ةدرج

یآزاد

(df) 

سطح

یدارامعن

(sig) 
 اطالعات ةسامان نترنت،یا دمانن) نینو یابزارها از استفاده نقش
 داریپا ةتوسع در (یا ماهواره غاتیتبل و ماهواره ،(GIS) ییایجغراف

 یشهر یگردشگر
37 17/0 01/7 13/09 91 777/7 

راهبردهاةارائویریگجهینت
 تواند یم منابع لیمكت و زاتیتجه و التیتسه ، ایجادارهاكراه ةارائ ،ها یگذار استیس کمک هب یشهر یزیر برنامه

 یدگاهید با ماندگار ییالگو و راهكار داریپا یگردشگر سوی دیگر نیز، از .باشد یگردشگر داریپا ةتوسع ةنندک مكیتح

 ةتوسع منظور به ضروری است .کند تیهدا داریپا ةتوسع یسو به را جوامع تواند یماست که  یشهر یزیر برنامه در بلندمدت

 یبرا یرفاه التیتسه جادیا بر عالوه تا صورت بگیرد یشهر یزیر برنامهدر  یا ژهیو مطالعات یشهر یگردشگر داریپا

 ،حاضر پژوهش در .شود جادیا گردشگر در مجدد سفر یبرا زهیانگة نیزم و ردیگقرار ب نظرمد زین زبانیم منافع ،گردشگر

 یبررس یمتعدد یها شاخص شانکا شهر گردشگر داریپا ةتوسع در یشهر یزیر برنامه یها مؤلفه یابیارز و سنجش منظور به

 داریپا ةتوسع درتأثیرگذاری بسیاری  یشهر یزیر برنامه یها مؤلفه و ارهایمع ،پژوهش یها افتهیبراساس  .شد یابیارز و

 کارشناسان و مسئوالن از یمین از شیب ،یآمار یها لیتحل و هیتجز ا توجه بهب که یطور به دارند؛ اریبس یشهر یگردشگر

به عقیدة بیشتر  نیهمچن دارند. دیتأک یگردشگر داریپا ةتوسع در یشهر التیتسه و زاتیتجه نقش بر (درصد 61)

 یابیارز آمار ،گرید سوی از .دارند یشهر یگردشگر داریپا ةتوسع درنقش بسیاری  نینو یابزارهادرصد(  36پاسخگویان )

 از یكیعنوان  به کاشان شهر ،حاضر لحا در دهد می نشان گردشگران نگاه از یشهر التیتسه و زاتیتجه تیوضع

 از یاریبس در ،یشهر یگردشگر مختلف یها جاذبه داشتن وجود با ،شورک یگردشگر و یخیتار مناطق نیتر باارزش

 یکالبد ساختار ،یحیتفر و یورزش التیتسه ،یاقامت و یرفاه التیتسه و زاتیتجه مانند یشهر التیتسه و زاتیتجه
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 تیرضا جلب را برای الزم امكانات، کیتراف و یارتباط یها شبكه ،ونقل حمل ستمیس ،ییرایپذ خدمات ،ها نگیپارک شهر،

 و مسئوالن نگاه از یشهر یگردشگر داریپا ةتوسع بر رگذاریتأث یرهایمتغ یابیارز و یبررسبراساس  .ندارد گردشگران

 یها ارگان میان هماهنگی گردشگری و زمینة در رهایمتغبرخی  در یشهر یزیر برنامه و تیریمد عملكرد، کارشناسان

 در یگذار هیسرما یبرا یخصوص بخش قیتشو مانندنبوده است؛ متغیرهایی  دربارة گردشگری مناسب رندهیگ میتصم

 هیته در مردم شتریب مشارکت ،یگردشگر بخش در متخصص یروهاین یریکارگ به و تیترب ،یگردشگر مختلف یها بخش

 به یتوجه بی ةدهند نشانامر  نیا .مصوب یها طرح نترلک و یابیارز زانیم ،یگردشگر بخش اب مرتبط یها برنامه یاجرا و

 .است یور بهره و یبرابر ،یاجتماع عدالت ،ییززداکتمر ،ها یگذار استیس در ثبات مانند ییفاکتورها

 آثار و یگردشگرسیار ب یها جاذبه وجود لیدل به کاشان شهر ،یاستنباط یها افتهی لیتحل و هیتجز جینتا بر عالوه

 یبرا الزم یها رساختیز چنانچه رو ؛ از ایناست یخارج و یداخل گردشگران بسیاری از یرایپذ ساالنه ،فرد منحصربه

 یبرا نیبنابرا رسید؛ داریپا یشهر یگردشگر ةنیزم در مطلوب ةجینت به توان نشود، نمی فراهم ها جاذبه نیا از استفاده

 .شود یم ارائه ریز یراهكارها کاشان یشهر یگردشگر داریپا ةتوسع به یابیدست و یکنون مشكالت از رفت برون

 .شهری توسعه یها طرح در کاشان شهر گردشگری یها لیپتانس و ها تیقابل به توجه الف(

 در متخصص یانسان یروین تیترب برای یا حرفه مدرسان از یریگ بهره و کارآمد یآموزش نظام نیتدو و هیته (ب

 .شهر گردشگری پایدار ةتوسع منظور به یردشگرگ بخش

 اصول با متناسب گردشگری ةتوسع منظور به الزم التیتسه و زاتیتجه ،ها رساختیز تیتقو و جادیا برای تالش (ج

 ،یاقامت و یرفاه التیتسه و زاتیتجه نگ،یپارک ،ونقل حمل لیوسا ،یارتباط ةشبك جمله از ،کاشان شهر پایدار ةتوسع

 ...و ییرایپذ مراکز ،یحیتفر و یرزشو التیتسه

 .شهر یگردشگر یها تیفعال با مرتبط یها سازمان و ها ارگان شتریب یهماهنگ برای تالش (د

 در را یاطالعات ،یگردشگر یها جاذبه معرفی ضمن که یگردشگر یها تیسا یطراح و اطالعاتی بانک ایجاد (هـ

 دهد. ارائه گردشگران به ستیز طیمح حفظ ةزمین

 مانند نینو یابزارها از استفاده با و... یحیتفر یها گاهاقامت ،ها مكان ةحوز در یخارج و یداخل غاتیتبل وجود (و

 ای. (، ماهواره و تبلیغات ماهوارهGIS) ییایجغراف اطالعات ستمیس نترنت،یا

 در محلی افراد دندا مشارکت قالب در شهر یگردشگر ةتوسع یها برنامه میتنظ در مردم ةشیاند دادن دخالت (ز

 .گردشگری یها تیفعال در ها آن کردن نفع ذی منظور به ها برنامه و ها طرح

 ،یگردشگر تیفعال امر در یگذار هیسرما یبرا بخش نیا قیتشو و یخصوص بخش یبرا الزم التیتسه جادیا (ح

 برای اشتغال و درآمد ایجاد و رکتمشا منظور به خصوصی یها بخش به اقامتی و تفریحی مراکز امور ةادار واگذاری مانند

 ها. آن

 ، همچنینخألها از یریجلوگ یبرا یمردم و یمشارکت ،افتهی سازمان یقالب در یگردشگر هماهنگ تیریمد جادیا (ط

 از هک ییها سازمان داریپا یگردشگر ةتوسع یبرا شود پیشنهاد می یعنی ؛گردشگران به خدمات ةارائ و یمواز یها تیفعال

 یبرا را خود یگردشگر از حاصل یدرآمدها از یبخش وباشند  داشته تکمشار شتریب ،شوند یم مند بهره یشگرگرد منافع



 047درتوسعةپایدارگردشگریشهرکاشان یشهریزیربرنامهیهامؤلفهسنجشوارزیابي

 همة تکمشار ازمندین امر نیا .کنند فایا داریپا توسعه در یمؤثر نقش تا دهند اختصاص گردشگران به خدمات ةارائ و رفاه

 .است یگردشگر زانیر برنامه و رانیمد و یردولتیغ ای یدولت ینهادها ها، هادار ،ها سازمان

 و یداریپا براساس یشهر راثیم ةجانب همه ةتوسع و کاشان شهر یفرهنگ ،یخیتار یها جاذبه یبازساز و ایاح (ی

 .یفرهنگ یها ارزش

 در یریگ میتصم و ییاجرا امور رأس در یگردشگر و یشهر مسائل به آگاه و کرده لیتحص رانیمد از استفاده (ک

 .کاشان شهر
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منابع
 .99-91، صص 97 ةشمار شوراها، ةینشر ،«رانیا یشهرها در یگردشگر یها جاذبه تیتقو یها راه» ،9016 ،هیسم ،یآقاجان

 .تهران فرهنگی، یها پژوهش دفتر انتشارات ،جهانگردی مدیریت یندافر ،9013 پیروزبخت، و معصومه مهدی سید الوانی،

 یمورد ة)مطالع یشهر یگردشگر داریپاة توسع به یابیدست در یشهر تیریمد نقش» ،9017 ،یصفرآباد اعظم و مسعود ،ییتقوا

 .39-03 صص، 9ة شمار ،کخش مناطق ییایجغراف مطالعات ،«کرمانشاه( شهر

 .اصفهان ،یعلو امیپ انتشارات ،یشهر یگردشگر تیریمد و یزیر برنامه بر یا مقدمه ،9011 ،یبرکامحمود  و مسعود ،ییتقوا

 .تهران ،معلم تیترب دانشگاه انتشارات ،یگردشگر صنعت بر یمرور ،9016، نیمیس ،ییتوال

 انتشارات دفتر ،یاعراب محمد دیس و انییپارسا یعل ةترجم ،جامع یانداز چشم در یجهانگرد ،9016، ادواردو فایوسوال گی،چاک،یاو

 .تهران ،یفرهنگ یها پژوهش

 .900-907، صص09 ةشمار اجتماعی، علوم ماه کتاب ،«یا نطقهم یزیر برنامه و یگردشگر» ،9011 ،محبوبه حامد،

 علوم و اتیادبة دانشكد ةمجل ،«المیا شهر یاراض یکاربر و یشهر داریپا ةتوسع» ،9019 ،یملكو حسین  میکر ر،یدل زاده نیحس

 .39-90 صص ،9 ةشمار ،اهواز دچمرانیشه دانشگاه یانسان

 .مشهد ،خرد واژگان انتشارات ،جهان و رانیا در یشهر یگردشگر ،9011 ،احمد ،ینارید

 شیهما ،«یشهر یگردشگر داریپا ةتوسع در یشهر یزیر برنامه نقش» ،9017 ،یرزم یمحمدهاد و انوشکی ،یقیرحقکذا

 .99-9 صص ،همدان واحد یاسالم آزاد دانشگاه دار،یپا ةتوسع و یگردشگر

 مدل از استفاده با ریمال شهر در یگردشگر داریپا ةتوسع یسنج انامك» ،9011 فر، یحاتمساناز  و دیمج شمس، ژن،یب ،یرحمان

SWOT»، 03-90 صص ،0ة شمار اول، ةدور ،یطیمح مطالعات و ایفجغرا ةفصلنام. 

 ةتوسع یها استیس در محیطی حفاظت یساز یجار ضرورت پایدار: ةتوسع و گردشگری» ،9011 ،السادات شمس زاهدی،

 .99-9 صص ،99 و 99 ةشمار نگردی،جها مطالعات ةفصلنام ،«گردشگری

 ،طباطبایی عالمه دانشگاه انتشارات (،ستیز طیمح بر دیتأک با) پایدار اکوتوریسم و توریسم مبانی ،9013 ،السادات شمس زاهدی،

 .تهران

 .900-909 صص ،16و  13 ةشمار اقتصادی،–سیاسی اطالعات ةمجل ،«گردشگری و پایدار ةتوسع» ،9009 ،وحید سینایی،

 و یشهر یگردشگر رشیپذ تیظرف سنجش یبررس» ،9011 رشیدی،مصطفی  و علی حسینی، ،احمد ،پوراحمد ،محمد فرد، یعبانش

 علوم یاربردک قاتیتحق ةینشر ،«تهران( 99 ةمنطق :یمورد ة)نمون یالبدک بعد از داریپا یگردشگر یشهرها یساز مدل

 .09-90 صص ،99ة شمار ،ییایجغراف

 ةفصلنام ،«رامسر( شهر موردی: ةمطالع) یگردشگر پایدار ةتوسع در شهری مدیریت نقش» ،9011 مدنژاد،محعلی  و زهره فنی،

 .999-979 صص ،99 و 99ة شمار جهانگردی، مطالعات

 یگردشگر صنعت در یرقابت یها تیمز ییشناسا» ،9011 آذربایجانی،کریم  م وبهرا رنجبریان، ،یعل ،یصناع ،یعل ،یکاظم

 ،یا منطقه و یشهر یها پژوهش و مطالعات ةمجل ،«اصفهان استان :مطالعه مورد ؛یخارج ردشگرانگ جذب منظور به

 .997-10 صص ،3 ةشمار
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 ةمجل ،«کاشان شهر گردشگری یزیر برنامه و سنجی توان» ،9017 ،یآباد یزنگ علی و سیروس شفقی، ،محمدرضا فر، محبوب

 .909-971 صص ،9 ةشمار اول، سال فضایی، یزیر برنامه تخصصی-علمی

 ییایجغراف ةفصلنام ،«مشهد( شهر :یمورد ةمطالع) یشهر داریپا ةتوسع در یگردشگر نقش» ،9011 ،یرحمان ژنیب و الیل ،یمراد

 .39-99 صص ،93 ةشمار ،هفتم ةدور ،نیسرزم

 ، تهران.رانیا آمار زکمر انتشارات ،اشانک شهر نكمس و نفوس یعموم یسرشمار جینتا ةدیگز ،9013 ،رانیا آمار زکمر

 .اهواز ،اهواز چمران دیشه دانشگاه انتشارات ،یشهر یگردشگر ،9016 ،یعل موحد،

 ةشمار ،یازدهم سال پژوهش، و مجلس ةمجل ،«ایران در شهری گردشگری ةتوسع راهكارهای و مبانی» ،9010، جواد ،زاده یمهد

 .939-999 صص ،99
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