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چکيده
صنعت گردشگري به عنوان زمينه و گسترة مؤثّري در توسعة اقتصادي ،اجتماعي مناطق شههري
مطرح است شهرها از ابتدا تا كنون از جذّابترين فضاها براي گردشگران بودهاند و به عنوان نمهاد
اصلي درجهاي از تکامل اجتماعي انسانها دربر دارندة مراكز مهه ّ اقتصهادي ،علمهي ،تفريحهي،
پزشکي و ...بوده و افزون بر اين ،از جاذبههاي طبيعي و ميراث تهاريیي فرهنگهي نيهز بهرهمنهد
بودهاند .همين امر ،باعث جذب گردشگران به شهرها شده است اگر ورود گردشگران بهه شههرها
با برنامهريزي و مديريت همراه نباشد عالوه بر اينکه باعث توسعه و پيشرفت شهر نميشود بلکهه
خسارات زيادي براي اين مناطق به وجود ميآورند .به طوري كه براي دستيابي به اهداف توسهعة
پايدار گردشگري با توجّه به ابعاد اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصهادي و زيسهتمحيطي آن ،نگهرش و
تحليل سيستمي و همهجانبهاي ضروري و اجتنابناپذير است .با توجّه به اهمّيّهت ايهن موضهو ،
شهر كرمان ،يکي از مراكز تاريیي فرهنگي كشور ،ساالنه پذيراي تعهداد كثيهري از گردشهگران
داخلي و خارجي است .هدف پژوهش حاضر ،ارزيابي تأثيرات توريسه تهاريیي و فرهنگهي بهر
توسعة پايدار شهر كرمان است .روش تحقيق در اين پهژوهش ،توصهيفي  -تحليلهي اسهت كهه
دادههاي مورد نظر از طريق مطالعة ميداني و كتابیانهاي جمعآوري و در روش پيمايشهي از ابهزار
پرسشنامه استفاده شد .حج نمونه  961نفر بها اسهتفاده از فرمهول كهوكران تعيهين و شهيوة
نمونهگيري سهميهاي و پرسشنامه به صهورت تصهادفي توزيهع شهده اسهت .سهس

دادهههاي

جمعآوري شده با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .نتايج پژوهش كه
در قالب آزمونهاي تي (تکنمونهاي) و همبستگي اسسيرمن انجام گرفت حهاكي از آن اسهت كهه
گردشگري تاريیي  -فرهنگي در افزايش درآمد در شهر كرمان تأثير مثبت داشته ،از مه تهرين
اثرات آن ،ميتوان به افزايش درآمد شهروندان ،ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و رونهق كسهب و
كار محلّي اشاره كرد .همچنين در بررسي اثرات گردشگري در توسعة پايدار در ابعهاد (اقتصهادي،
اجتماعي ،زيستمحيطي) مشیّص شد كه شاخص اقتصادي با ضهريب  0/389بيشهترين تهأثير و
شاخص زيستمحيطي با ضريب  0/163كمترين اثر را بر توسعة پايهدار در شههر كرمهان داشهته
است.

واژگان كليدي :توريس شهري ،توريس تاريیي  -فرهنگي ،توسعة پايدار ،شهر كرمان.
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مقدّمه
در عصر حاضر ،گردشگری را میتوان «صنعت سفید» نام نهاد زیرا برخالف اغلب صنایع تولیدی ب دون آل ودهس ازی
محیطزیست انسانی ،زمینهساز دوستی و تفاهم بین ملّتهاست و در دنیای امروز ب ه یک ی از مهمت رین فعّالیّته ای
اجتماعی  -اقتصادی تبدیل شده است (بحرینی و جهانیمقدم )33 :9383 ،و بخش عمدۀ اقتصاد جه انی را تش کیل
میدهد .گردشگری اثرات متفاوتی در ارتباط با مناطق به جای میگذارد .مهمترین ابعاد و اث رات توس ع گردش گری
را میتوان در سه میدان زیستمحیطی اثرات اقتصادی ،اجتم اعی و فرهنگ ی آن جس ت .در ح ال حاض ر ،وظ ای
برنامهریزی و مدیریت توسع گردشگری در کشور در سطحهای گوناگون محلّی ،ملّ ی و فراملّ ی ب ر عه دۀ نهاده ای
مختلفی است که هریك دارای ساختاربخشیاند و از این نظر اقدامات آن فاق د هم اهنگی و همک اری الزم اس ت .ب ا
توجّه به نبود یك رویکرد جامع و مدیریت یکپارچه در سیاستهای کالن توسع گردشگری در کشور میتوان گف ت
هنوز جایگاه گردشگری شهری در نظام برنامهریزی توسعه و عمران به درستی تعری و تبیین نشده است .ب ا توجّ ه
به سه پیامد اجتماعی ،فرهنگی اقتص ادی و زیس تمحیطی در ام ر گردش گری میت وان از راه گردش گری ش هری،
هویّت قومی و بومی را معرّفی و هنرهای سنّتی و بومی و نیز ادبیات عمومی را تقویت کرد .ایج اد اش تغال و معرّف ی
مشاغل جدید از دستاوردهای مهمّ پرداختن به امر گردش گری اس ت اف زایش اش تغال س بب ک اهش نابرابریه ای
اجتماعی میشود و تعادل اقتصادی را فراهم میسازد .در حوزۀ زیستمحیطی نی ز ب ا اف زایش گردش گری ،میت وان
بهسازی شرایط زیستمحیطی ،تقویت نهادهای مربوط به این حوزه ،جلب مشارکتهای عمومی را که موجب حف
اراضی کشاورزی و اراضی تحت حفاظت است را فراهم کرد (ابراهیمی اکب رزاده .)9380 ،گردش گری موج ب جل ب
مسافران به کالنشهرها میشود و این به نوب خود به معنای درآمد و سود برای سازمانهایی است ک ه گردش گران در
آن پول خرج مینمایند .از طرفی ،در کالنشهرها امکانات الزم برای گردشگران به گونهای خاص ف راهم اس ت .ض مناً
درآمد حاصله از گردشگری به نوب خود باعث ایجاد درآمد بیشتر ،گردش پ ول و نهایت اً رون ق اقتص ادی ش هری در
کالنشهر میگردد (الوانی و دهدشتی .)988 :9373 ،در واقع ،گردشگری ،بنیانی مستحکم در پویایی اقتص اد ش هری
در کالنشهرها را شکل داده و در ارتباط مستقیم با شاخص گردش گرپذیری در فض اهای کالنش هری ق رار میگی رد
(روسو و بورگ .)039 :2112 ،9امروزه شهرها یکی از پربینندهترین مقاصد گردشگری جه ان هس تند ک ه ه ر س اله
پذیرای میلیونها نفر گردشگر هستند .مناطق شهری از مهمترین مقاصد گردشگری ب ه حس ا میآین د زی را آنه ا
جاذبههای تاریخی و فرهنگی بسیاری را در خود جای دادهان د (تیم وثی و جئ وفر .)0 :9111 ،2جه انگردی ش هری
امروزه به صورت یك فعّالیّت مهم درآمده است که جریان کارها ،اقدامهای اجتماعی و تغیی رات فض ایی چش مگیری
را بهویژه در کشورهای اروپایی شکل میدهد (کازس و پوتیه .)91 :9382 ،با توجّه به اینکه توسع پای دار ب ه عن وان
جریانی متداوم در تغییرات اقتصادی ،اجتماعی  -فرهنگی و زیستمحیطی برای افزایش و ترقّ ی رف اه و خوش بختی
طوالنیمدّت کلّ اجتماع تعری میشود و پویشی چند بعدی است که ب ه گون های پای دار در ص دد وح دت اه داف
اقتصادی ،اجتماعی  -فرهنگی و محیطی است .به دلیل اث رات چش مگیری ک ه فعّالیّته ای گردش گری در اقتص اد
مناطق پذیرندۀ گردشگران (شهرها) بر جای میگذارد ،توجّه فراوانی به این زمینه از فعّالیّت معطوف میگردد بهب ود
و ارتقای کیفیّت زندگی در ی ك ش هر ،ش امل مؤلّف ههای اکول وییکی ،فرهنگ ی ،سیاس ی ،مؤسّس اتی ،اجتم اعی و
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اقتصادی ،بدون اینکه باری بر دوش نسلهای آینده گذاشته شود .گسترش گردشگری بنا به اهمّیّت پیچی ده و چن د
بعدی خود با اثرات گوناگون مثبت و منفی و نتایج متعارض همراه است؛ بنابراین ،به مطالعه و ارزیابی همهجانبه نی از
دارد .مهمترین ابعاد و اثرات توسع گردشگری را میتوان در سه میدان زیستمحیطی اث رات اقتص ادی ،اجتم اعی و
فرهنگی آن جست .به طوری که باید این اثرات در جهت توسع پایدار شهری حرکت کند .در غیر این ص ورت ،ای ن
فعّالیّت نه تنها باعث توسعه و رونق شهر نمیشود بلکه آثار زیانبار در زمین اجتم اعی ،اقتص ادی و زیس تمحیطی
برای شهر و به تبع آن برای شهروندان ایجاد میکند .با توجّه به اهمّیّت ای ن موض وع ،ش هر کرم ان ،یک ی از مراک ز
تاریخی فرهنگی کشور ،ساالنه پذیرای تعداد کثیری از گردشگران داخلی و خ ارجی اس ت .ه دف پ ژوهش حاض ر،
پاسخگویی به این پرسشها است -9 :آیا گردشگری تاریخی ت ثثیری در بهب ود وض عیّت اقتص ادی در ش هر کرم ان
داشته است؟  -2بررسی ارتباط اثرات گردشگری تاریخی  -فرهنگی در ابعاد توسع پایدار شهر کرمان است.
به دلیل اهمّیّت روزافزون گردشگری ،بهویژه در زندگی شهری امروز ،تحقیقاتی انجام شده است که به پیش ین
مختصری از آن اشاره شده است .قهرمانیمطلق ( ،)9371در پایاننام کارشناسی ارش د خ ود ب ا عن وان «اث رات
جغرافیایی جهانگردی در شهرستان همدان» ،به معرّفی توانهای بالقوّه و بالفعل جهانگردی در شهرستان هم دان
به عنوان یك ناحی مستعدّ جهانگردپذیر ،شناساندن جهانگردی به عنوان یك فعّالیّت چند بعدی با اثرات مهم ب ر
اقتصاد و وضعیّت اجتماعی و فرهنگی شهرستان ،مشخّص ک ردن چالشه ا و تنگناه ا و حتّ ی منف ینگریه ای
موجود در رابطه با جهانگرد و جهانگردی و ارائ راهبردهایی در این زمینه ،به نحوی که راهگشای ادام فعّالیّت در
این زمینه باشد ،توجّه به اهمّیّت منابع و امکانات جهانگردی منطقه و لزوم ارتقاء بالفع ل من ابع اع م از طبیع ی و
انسانی و سعی در حف و نگهداری آنها و تثکید بر لزوم خارج شدن کشور از اقتصاد تكمحصولی پرداخته است.
هدائی ( ،)9377در پایاننام خود با عنوان «بررسی جاذبههای گردشگری شهرستان کرمانش اه» ،ب ه بررس ی
جنبههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گردشگری پرداخت ه و نق ش ای ن پیام دها را در توس ع منطق ه ،م ورد
بررسی قرار داده است.
ولیزاده ( ،)9381در پایاننام کارشناسی ارشد خود با عنوان «چالشهای فراروی صنعت توریسم در ایران ب ا
تثکید بر کالنشهر تبریز» ،به بررسی و شناسایی توانهای بالقوّۀ گردشگری ،ش ناخت نق ش توریس م در برق راری
تعادل ناحیهای ،قابلیّتها و امکانات و زیرساختهای گردشگری کالنشهر تبری ز ،آش نایی ب ا ویژگیه ای ص نعت
توریسم در ایران و شناسایی و ارزیابی چالشها و محدودیّتهایی که در زمین صنعت توریسم در ایران و ب هوی ژه
در کالنشهر تبریز وجود دارد ،پرداخته است.
علیپور ( ،)9381در پایاننام کارشناسی ارشد خ ود ب ا عن وان «قابلیّته ای توس ع توریس م در شهرس تان
ورزقان» ،برای بررسی سنجش قابلیّتهای توسع توریسم در این شهرس تان ،س ه منطق توریس تی ب ا نامه ای
چیچکلو ،هفت چشمه و آبشار گل آخور را مورد مطالعه قرار داده و در همین راستا ،ب ه بررس ی نق ش مش کالت
ارتباطی در عدم توسع صنعت توریسم و نقش پتانسیلهای اجتم اعی (نی روی ک ار ،وض عیّت س واد و س رمایه)،
طبیعی در جذ گردشگر و نقش و تثثیر مدیریت توریسم در توسع گردشگری ،در شهرس تان ورزق ان پرداخت ه
است.
حمدی و همکاران ( ،)9388در مقالهای با عنوان «بررسی تثثیر توریسم تاریخی در توس عه ش هر هم دان ب ه
بررسی تثثیرات این نوع توریسم پرداخته است و به این نتایج رسیده ک ه توریس م ت اریخی  -فرهنگ ی م ؤثّرترین
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توریسم در جذ گردشگران به شهر همدان عمل میکند ولی در توس ع زیرس اختهای گردش گری ش هری در
همدان مؤثّر عمل نکرده است ،امّا در مورفولویی شهر همدان و توسع فیزیکی آن م ؤثّر ب وده اس ت .در تغیی ر و
تحوّالت اجتماعی و اقتصادی شهری همدان و نیز در تحوّالت محیط طبیعی همدان مؤثّر بوده است.
ابو الحاجی ،در مقالهای تحت عنوان «اردن :گردشگری و تعارض با جوامع محلّی» بی ان میکن د ک ه تع ارض
اجتنا ناپذیر اجتماعی و فرهنگی میان صنعت گردشگری و ساکنان جوامع محلّ ی در ش هرهای ت اریخی اردن از
چالشهای فراروی روند توسع صنعت گردشگری در این کشور بوده و بررسی سطح ارتباط ب ین دول ت ،م ردم و
بازدیدکنندگان خارجی از جاذبههای گردشگری در شرایط مختل

ضروری است (ابو الحاجی.)2191 ،9

صنعت گردشگری ،آمیزهای از فعّالیّتهای مختل است که به صورت زنجی رهای در جه ت خدمترس انی ب ه
گردشگران انجام میگیرد؛ بنابراین گردش گری ش امل تم امی پدی دهها و رواب ط حاص ل از تعام ل گردش گران،
عرضهکنندگان و فروشندگان محصوالت جه انگردی ،دولته ا و جوام ع میزب ان در فراین د ج ذ و پ ذیرایی از
گردشگران است .گردشگری در یك نگرش پساس اختاری ب ر بنی انی از ک نشپ ذیری سیس تمی ک ه در فض ای
پسامدرن به فرآیند مبادالتی محصول گردشگری و گردشگر منته ی م یش ود ،پیرام ون اج زاء ک ارکردی خ ود
تثثیرات بسیاری را بر جای مینهد (کدیور و سقایی .)9380 ،مناطق ش هری از مهمت رین مقاص د گردش گری ب ه
حسا میآیند زیرا آنها جاذبههای تاریخی و فرهنگی بسیاری را در خود جای دادهاند (تیموثی و جئ وفر:9111 ،
 .)0توریسم در قالب الگوهای خاصّ فضایی به وجود میآید و یکی از بزرگت رین ای ن الگوه ا ،گردش گری ش هری
است که دستهای از فعّالیّتهای اقتصادی با نتایج مهمّ اجتم اعی ،اقتص ادی و محیط ی در ش هرهای وی ژه اس ت
(شاپرا .)33 :2119 ،2گردشگری شهری عبارت است از مسافرت به شهر با انگیزههای مختل بر پای جاذب ههای
گوناگون ،امکانات و تسهیالت شهری که در شخص ایجاد ج ذّابیّت و انگی زه مینمای د .ش هر ب رای هم س نین
جاذ است .مردم عالقه دارند برخی از تعطیالت خود را در شهر به سر برند .امروزه گردشگری شهری به ص ورت
مسئله و فعّالیّت مهم درآمده است که سبب تغییرات فض ایی گس ترده در ش هرهای ب زرگ ش ده اس ت (موح د،
.)33 :9380
گردشگری تاریخی (میراث) و شهرهای تاریخی :حدود سال  9172چیزی که هویس ون آن را ص نعت می راث
مینامد ،ناگهان در بریتانیا به تجارت بزرگی تبدیل میشود .موزهها ،خانههای ییالقی ،مناظر نوسازیشدۀ ش هری
که بازتا اشکال گذشته است و زیرساختهای شهری در گذشته را نشان م یداد تب دیل ب ه جزئ ی از تولی دات
بریتانیا میشود تا جایی که انگلیس به سرعت از تولیدات کاال به تولیدات میراث به عن وان ص نعت اص لی تب دیل
میگردد .میراث ،مهمترین بخش صنعت گردشگری (الو .)091 :9112 ،3به عنوان منابعی پویا و چن د ک ارکردی
(اشورس و الرکهام )23 :9113 ،3و تبلوری از تمدن و فرهنگ تاریخی ملّتها (هال )981 :9118 ،1که مؤلّفههای
گوناگون فرهنگی ،تاریخی و اخالقی دارد (آرتور و منسا ، )2110 ،0برای گردشگران گوناگون به ارث گذاشته شده
است (چانگ ،)30 :9117 ،7شکل  ،9رابطه بین گردشگری ،شهرها و میراث را نشان میدهد.
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1- Abu Al Haija
2- shapira
3- Law
4- Ashworth & Larkham
5- hall
6- Arthur & Mensah
7- Chang
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شکل  .4گردشگري ،شهرها و ميراث

گردشگری فرهنگی ،به عنوان یکی از انواع گردشگری بخش مهمّی از تقاضای جه انی گردش گران را تش کیل
میدهد .طبق آمار سازمان جهانی گردشگری  37درصد گردشگری بینالمللی با انگیزۀ فرهنگی انجام م یش ود و
این تقاضا در حال افزایش است .گردشگری تاریخی نوعی گردشگری فرهنگی اس ت ک ه گردش گری می راث ه م
نامیده میشود این نوع گردشگری ،به بازدید از موزهها ،مکانها و ابنی تاریخی میپردازد و امروزه بخش عم دهای
از گردشگری را به خود اختصاص داده است .ایران به دلیل دارا بودن هزاران اثر تاریخی ،در ای ن زمین ه میتوان د
موفّق باشد در بُعد تاریخی ،برآوردها نشان میدهد نزدیك به یك میلیون اث ر ت اریخی در کش ور وج ود دارد ک ه
متثسّفانه از میان آنها تنها  3111اثر به ثبت رسیده است و این امر نشان میدهد که در گوشهگوش کش ور ،آث ار
تاریخی قابل دیدن وجود دارد (نصیریزاده و توتونچی.)9382 ،
پیتر هال مفهوم اصلی توسع پایدار شهری را اینچنین تعری کرده است :شکلی از توسع امروزی ک ه ت وان
توسع مداوم شهرها و جوامع شهری نسلهای آینده را تضمین کند .از نظ ر کالب دی ،توس ع پای دار ش هری ب ه
معنی تغییراتی است که در کاربری زمین و سطوح تراکم به عمل میآید تا ضمن رفع نیازه ای س اکنان ش هر در
زمین مسکن ،حملونقل ،اوقات فراغت و غذا ،در طول زمان شهر را از نظر زیستمحیطی قابل س کونت و زن دگی
(هوای پاک ،آ آشامیدنی سالم ،اراضی و آ های سطحی و زیرسطحی بدون آلودگی و )...از نظر اقتصادی ب ادوام
(اقتصاد شهری با تغییرات فنّی و صنعتی ،جهت حف مشاغل پای های و ت ثمین مس کن مناس ب و در اس تطاعت
ساکنانش با یك بار مالیاتی سران عادالنه ،هماهنگ باشد)؛ و از نظر اجتماعی همبسته (الگوه ای ک اربری اراض ی
همبستگی اجتماعی و احساس تعهّد شهروندان به میراثهای شهر را ارتقا دهد) نگه دارد ..توس ع پای دار ش هری
دارای ابعاد گسترده و پیچیده است .تکیه ب ر ی ك عام ل منف رد ش کلدهی ب ه آن اق دامی س نجیده و آگاهان ه
محسو نمیگردد .بهترین عاملهایی که باید در تکوین این پدیدۀ شهرسازی مورد توجّه ق رار گی رد عبارتن د از:
عوامل اقتصادی ،زیستمحیطی ،اجتماعی و کالبدی این ابعاد دارای ساختاری مش خّص و نظ امی سلس لهمراتب ی
هستند؛ بنابراین توسع پایدار تنها مبتن ی ب ر سیاس ت زیس تمحیطی نیس ت و ب دون ح لّ مس ائل اقتص ادی،
اجتماعی و کالبدی ،این امر محقّق نخواهد شد .امروزه در اقتص اد جه انی بخ ش خ دمات و ص نعت گردش گری
مؤلّف اصلی توسعه محسو میشود و در این میان ،گردشگری و ابعاد تثثیرگذار آن بر رش د و توس ع بنیانه ای
اقتصادی و فرهنگی شهرها امری مهمّ و تعیینکننده محسو میش ود .ب اتلر در س ال  9113توریس م پای دار را
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توریسمی تعری کرده است که بتواند در یك محیط در زمان نامحدود ادامه یابد و از نظ ر فیزیک ی و انس انی ب ه
محیطزیست صدمه نزند و تا بدان حد فعّال باشد که به توسع سایر فعّالیّته ا و فراین دهای اجتم اعی لطم های
وارد نیاورد؛ لذا توریسم پایدار آن نوع از توریسم است که توسع پایدار را تسهیل کند.
توسع توریسم پایدار عبارت است از :گسترش این صنعت و جذ گردشگرها ب ه کش ور ب ا اس تفاده از من ابع
موجود به گونهای که ضمن پاسخ دادن به نیازه ای اقتص ادی ،اجتم اعی و فرهنگ ی و ض وابط ق انونی جامع ه و
همچنین انتظارات گردشگرها ،بتوان وحدت و یکپارچگی ،هویّت فرهنگی و سالمت محیطزیست ،رشد اقتص ادی
و رفاه مردم و میهمانان آنها را به گونهای متوازن و پیوسته در حدّ بهینه تثمین کند (منصوری .)37 :9389،یک ی
از انواع پرطرفدار گردش گری ،گردش گری ش هری اس ت .ب ه نظ ر کارشناس ان ام ور گردش گری در تم ام دنی ا،
گردشگری ابتدا با توریسم شهری شروع شده و توسعه پیدا کرده است ،چراکه باالترین مرحله بلوغ ی ك فرهن گ
در شهر و به عبارتی در فضاهای شهری به وقوع میپیوندد (انوری و نس اج .)218 :9380 ،مقول توس عه ش هری
پایدار در سالهای اخیر به عنوان یك موضوع مهم علمی در کلیه جوامع مطرح ب وده و بخ ش وس یعی از ادبی ات
توسعه شهری را به خود اختصاص داده است (مفیدی شمیرانی و افتخاریمق دم .)9388 ،توس ع پای دار ش هری
زمانی اتفاق خواهد افتاد که به تمامی اجزای تشکیل دهنده شهر توجّه شود (فخر احمد و همک اران)17 :9387 ،
تحقّق گردشگری پایدار شهری نیازمن د ش هری پای دار و انس انهایی ب ا کنشه ا و فرهن گ شهرنش ینی اس ت.
گردشگری پایدار در سطح شهرها میتواند سطح زندگی و رفاه عمومی مردم را باال ببرد و به عن وان منب ع پای دار
اقتصادی با گردشگری مالی باال ظاهر شود و این بدان معناست که بخش اقتصاد گردشگری شهری دارای من افعی
برای عموم جامعه بوده و سرمایهگذاری جهت ارتقاء کمّی و کیفی عناصر وابسته به اقتص ادی گردش گری ش هری
دارای توجیه اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی است به طوری که اگر توریسم ،بدون برنامهریزی توسعه یاب د ن ه تنه ا
باعث پیشرفت و توسع مناطق شهری نمیشود بلکه مشکالت جبرانناپذیری برای این مناطق به بار میآورد.
گردشگری دارای اثرات مثبت و منفی زیادی در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی ب ر من اطق ش هری
است در اینجا به طور خالصه به برخی از این تثثیرات اشاره شده اس ت .مهمت رین آث ار اقتص ادی گردش گری در
توسع شهری شامل رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ،دائمی و فص لی در طی متن وّعی از
مشاغل خدماتی و غیر خدماتی در شهر و پسکران آن ،اف زایش درآم د س رانه و ب اال رف تن س طح رف اه عم ومی
شهروندان ،افزاش درآمد مراکز و واحدهای خدماتی  -بازرگ انی ش هر و ...اس ت و اثره ای اجتم اعی آن آش نایی
گردشگر با فرهنگ و پدیدههای معنوی ،هنری و علمی ،معرّفی و مطرح شدن جامع شهری میزب ان و در نتیج ه
ایجاد فرصتهای بیشتر برای توسعه و پیشرفت ،تقویت باورها و اعتقادات م ردم ش هر نس بت ب ه فرهن گ خ ود،
افزایش سطح رفاه و کیفیّت زندگی مردم جامعه ،محافظت از میراث فرهنگی و تاریخی کش ور ،ته اجم فرهنگ ی،
امکان افزایش جرم و جنایت ،تخریب مبانی اعتقادی ،ارزشی و ...اس ت و در بع د زیس تمحیطی اف زایش آگ اهی
ساکنین نسبت به محیط طبیعی و فرهنگی و افزایش حامیان طبیعت و ترویج افکار دوستدار محیطزیست ک ه در
نهایت مانع آلودگی و زوال محیط میشود ،تشویق اقدامات حفاظتی بر محورِ متقاع د ک ردن مس ئوالن دولت ی و
عمومی به اهمّیّت محیط طبیعی به منظور کسب درآمد از محلّ گردشگری و ب رانگیختن س رمایهگذاری در ام ور
زیربنایی و مدیریت مؤثّر نواحی حفاظتشده .ترویج حسّاسیّت و آگاهی نسبت به سیستمهای اکول وییکی ،بهب ود
مدیریت ضایعات ،افزایش زبالهها در محیط طبیعی ،آلودگی هوا ،آ و خاک و( ...غض نفرپور و کمان داری:9313 ،
.)17
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مواد و روشها
روش تحقیق در این بررسی ،توصیفی  -تحلیلی است .برای جمعآوری اطّالعات مورد نیاز از دو شیوۀ کتابخان های
و میدانی استفاده شده است .در بخش کتابخانهای ،به گردآوری اطّالعات توصیفی از کتا ها ،مق االت ،گزارش ات،
و سالنامههای آماری پرداخته شده و در بخش میدانی ،گردآوری اطّالعات از طری ق نمون هگیری و ب ا اس تفاده از
ابزار پرسشنامه و مشاهده ،انجام شده است .برای نمونهگیری از روش تصادفی و تعداد حجم نمونه  383نفر که ب ا
استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است .تجزیهوتحلی ل دادهه ا ب ه کم ك نرماف زار آم اری  SPSS 21و ب ا
استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت و همچنین جهت آزمون فرضیههای پژوهش از آزمونه ای ت ی
(تكنمونهای) و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.
محدودۀ مورد مطالعه ،شهر کرمان ،مرکز استان و شهرستان کرمان بین  10درجه و  18دقیقه تا  17درج ه و 11
دقیق طول شرقی و  31درجه و  93دقیقه تا  31درجه و  91دقیق ع رض ش مالی ،در ارتف اع  9711مت ری از
سطح دریا واقع شده است .مساحت این شهر  7033هکتار بوده و در فاصل  9101کیلومتری جن و ش رق ش هر
تهران در یك موقعیّت پ ایکوهی ق رار دارد .ش هر کرم ان از حی ث ق دمت ،یک ی از ق دیمیترین و باس ابقهترین
شهرهای ایرانی و جزء یکی از پنج شهر تاریخی کشور است که ص احب آث ار معم اری ارزن ده و بناه ای ت اریخی
گرانبها و باارزش است .ساخت شهر کرمان به زمان اردشیر بابکان در سلسل ساسانی برمیگردد و قلع اردش یر و
قلع دختر از هستههای اوّلیّ شهر است .یکی از دالیل به وجود آمدن شهر کرم ان ،در کت ب گون اگون اینگون ه
بیان شده است :شهر کرمان ،بیش از هر چیز یك شهر اقتصادی اس ت و اص والً آبادیه ایی ک ه در دل ک ویر پ ر
طول و عرض نواحی شرقی و جنو شرقی و جنو ایران پدید آمده است ،بیشتر مبنای اقتصادی دارد ب ه دلی ل
اینکه قسمت عمدۀ این سرزمینها کویر است و استعدادها و امکان ات کش اورزی و ص نعتی مح دودی دارد ول ی
چون راه بزرگ تجارتی که هندوستان را به «جادّۀ ابریشم» معروف ،وصل میکرده ،ناچار از این کویر میگذش ته،
بدین دلیل ناچار بودهاند شهرها و شهرکهایی به تناس ب فواص ل دقی ق در ای ن ریگزاره ا آب اد کنن د؛ بن ابراین
شهرهای کویری قبل از هر چیز ،یك محلّ استراحت کاروانی بودهاند .سهم شهر کرمان از نظ ر ورود گردش گر در
استان بیشتر از سایر شهرستانهای استان است .این شهرستان ،دارای  911جاذب گردشگری است که جاذبههای
تاریخی با اختصاص  10مورد در رتب اوّل قرار دارند (سازمان میراث فرهنگی استان کرم ان) .جاذب ههای ت اریخی
شهر کرمان شامل قلعهها ،کاروانسراها ،آ انبارها و حمّامهای متع دّدی اس ت ک ه در دورهه ای مختل س اخته
شدهاند .البتّه بیشتر این آثار متعلّق به دوران اسالمی است .مهمترین جاذب ههای ش هر کرم ان ک ه م یتوان د در
جذ گردشگران ملّی و بینالمللی نقش بسزایی داشته باشد شامل موارد زیر است (شکل :)2

نتايج و بحث
در این قسمت ،ابتدا نتایج بررسیهای پژوهش در قالب آمار توصیفی از ویژگیهای جمعیّتی ساکنین شهر کرم ان
پرداخته شده ،به این ترتیب که کلّ نمونه  383نفر است که از این تعداد 227 ،نفر مرد و  917نفر زن هس تند .از
نظر ترکیب سنّی ،جمعیّت مورد مطالعه به این صورت است که تقریباً  90/3درصد از جمعیّت در گ روه س نّی 21
تا  91سال 33/3 ،درصد از جمعیّت در گروه سنّی  31تا  21سال 22/1 ،درصد از جمعیّت در گ روه س نّی  31ت ا
 31و همچنین  90/8درصد در گروه س نّی ب االتر از  31س ال را ب ه خ ود اختص اص داده اس ت .از نظ ر س طح
تحصیالت 93 ،درصد از پاس خگویان تحص یالت زی ردیپلم داش تهان د و  91/2درص د از پاس خگویان تحص یالت
فوقدیپلم 19/8 ،درصد لیسانس و تقریباً  20درصد از پاسخگویان تحصیالت باالتر از لیس انس داش تهاند .از نظ ر
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جدول  .4آثار تاريیي شهر كرمان

جاذبهها

نو آثار تاريیي
مجموعة بازار

بازار میدان ارگ ،بازار سرتاسری کرمان ،ب ازار مس گری (غرب ی) ،ب ازار ارگ ،ب ازار مس گری (ش رقی) ،ب ازار
اختیاری ،بازار مظفری ،سرای گلشن ،بازار قدمگاه (راجی کرمانی) ،بازار عزیز ،بازار کاله م الی ،ب ازار س ردار،
بازار میدان قلعه ،بازار قلعه محمود.

مجموعة گنجعلي خان

میدان گنجعلی خان ،بازار گنجعلی خان ،حمام گنجعلی خان ،ضرابخان گنجعل ی خ ان ،مدرس گنجعل ی
خان ،مسجد گنجعلی خان ،چهارسوق گنجعلی خان ،آ انبار گنجعلی خان.

مساجد

مسجد جامع کرمان ،مسجد امام ،مسجد باغ هلل ،مسجد گنج ،مسجد بازار شاه.

مجموعة ابراهي خان

مسجد ابراهیم خان ،بازار ابراهیم خان ،مدرس ابراهیم خان.

مجموعة حاج علي آقا

مسجد حاج علیآقا ،بازار حاج علیآقا ،آ انبار حاج علیآقا.

مجموعة وكيل
موزهها
باغهاي تاريیي
ساير جاذبههاي تاريیي كرمان

حمام وکیل ،بازار وکیل ،کاروانسرای وکیل.
موزۀ سکّه ،موزۀ مردمشناسی ،موزۀ صنعتی ،موزۀ زرتشتیان ،باغموزۀ هرندی ،موزۀ شهید باهنر.
باغ بیرمآباد ،باغ چهلکره ،باغ هرندی ،باغ ناصریه.
مشتاقیه ،گنبد جبلیه ،قلع دختر ،آتشکدۀ زرتشتیان ،قبّ س بز ،یخ دان موی دی ،کتابخان ملّ ی ،مدرس
شفیعیه ،مدرس حیاتی.

شکل  .2نقشة موقعيّت آثار تاريیي در شهر كرمان

وضعیّت شغلی 21/0 ،درصد از پاسخگویان کارمند 28/8 ،درصد شغل آزاد 92/1 ،درصد خان هدار 1/0 ،درص د
بازنشسته و  22/3درصد گزین سایر را انتخا کردهاند .از نظر وضعیّت درآمد  93/8درصد از پاس خگویان درآم د
 911تا  311هزار تومان 99/2 ،درصد درآمد  311تا  111ه زار توم ان 71 ،درص د درآم د بیش تر از  111ه زار
تومان را انتخا کردهاند.
پس از آنکه به یافتههای توصیفی تحقیق اشاره شد اکنون به یافتهه ای تحلیل ی ک ه عم دتاً مبتن ی ب ر آم ار
استنباطی و آزمونهای آماری جهت تثیید یا ردّ فرضیه و در نهایت تعمیم به یك جامع بزرگت ر (جامع آم اری)
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است ،اشاره میشود؛ بنابراین در گام نخست ،برای بررسی اینکه گردشگری تاریخی  -فرهنگی در اف زایش درآم د
در شهر کرمان تثثیر دارد؟ مطابق مقیاس سنجش متغیّرها از آزمون  T testاستفاده شد (جدول .)2
جدول  .2نتايج آزمون تي (تکنمونهاي) به صورت مستقل براي متغيّرهاي اقتصادي
سطح

فاصلة اطمينان 0/39

مقدار آماره t

درجة آزادي df

افزايش درآمد

931/891

383

1/111

رونق كسب و كار محلّي

913/191

383

1/111

ايجاد سرمايهگذاري

923/272

383

1/111

3/90

افزايش قيمت ملک و زمين

72/337

383

1/111

3/33

3/33

ايجاد فرصت اشتغال

999/319

383

1/111

3/12

3/11

3/11

تغيير قيمت كاالها

03/371

383

1/111

3/13

3/33

3/01

گويه

معنيداري

اختالف ميانگين

حدّ پايين

حدّ باال

3/28

3/22

3/33

3/10

3/18

3/93

3/91

3/23
3/13

نتایج آزمون مطابق جدول باال نشان داد تمامی شاخصهای مرب وط ب ه ابع اد اقتص ادی گردش گری در ش هر
توس ط  ،)3/28رون ق
کرمان معنیدار بوده و بر افزایش درآمد تثثیر داشته است .به طوری که افزایش درآمد (ب ا م ّ
توس ط  ،)3/90اف زایش قیم ت مل ك و زم ین (ب ا
کسب کار محلّی (با متوسّط  ،)3/10ایجاد سرمایهگذاری (ب ا م ّ
متوسّط  ،)3/33ایجاد فرصت اشتغال (با متوسّط  ،)3/12تغییر قیمت کاال (با متوسّط  ،)3/13بر افزایش درآم د در
شهر کرمان تثثیرگذار بودهاند .عالوه بر ارائ شاخصهای جاذب اقتصادی ش هر و معن یدار ب ودن آنه ا ،در س طح
دیگری نیز شاخصهای فوق سنجیده شد .بدین معنی که از مجموع این متغیّره ا ،ب ه عن وان ش اخص اقتص ادی
شهر ایجاد شد و سپس جهت تثیید یا ردّ فرضیه ،از آزمون تكمتغیّره  T testاس تفاده ش د؛ و نت ایج زی ر حاص ل
شده است (جدول .)3
جدول  .9نتايج آزمون تي (تکنمونهاي) مجمو متغيّرهاي اقتصادي گردشگري در افزايش درآمد شهر كرمان
One-Sample Test
تعداد

ميانگين

انحراف معيار

آماره t

درجة آزادي

سطح معنيداري

384

3/19

1/381

37/33

383

1/111

فاصلة اطمينان  %39تفاضل ميانگين
حدّ باال

حدّ پايين

9/233

9/9331

نتایج جدول باال نشان میدهد که میانگین این شاخص 3/19 ،است و ب ا توجّ ه ب ه مق دار آزم ون )37/33( t
میتوان گفت که با اطمینان  %11و سطح خطای کمتر از  1/19تفاوت آماری معنیداری بین میانگین ب ه دس ت
آمده و مقدار آزمون که در اینجا عدد ( 3عدد وسط طی لیکرت  1تایی) در نظر گرفته شده وجود دارد؛ بن ابراین
میانگین شاخص افزایش درآمد به طور معنیداری بیشتر از ( 3مقدار آزم ون) اس ت ک ه ای ن نش اندهندۀ ت ثثیر
گردشگری تاریخی فرهنگی بر افزایش درآمد در شهر کرمان است.
در مرحل بعد برای بررسی رابط بین اثرات گردشگری تاریخی و توس ع پای دار ش هری در س ه بع د اقتص ادی،
اجتماعی و زیستمحیطی در شهر کرمان ،متغیّرها را با استفاده از آزمون تی م ورد س نجش ق رار دادی م .ش ایان
ذکر است که پرسشهای متعدّدی با مفاهیم اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی مطرح ش ده ب ود ب ا توجّ ه ب ه
حجم زیاد ،هم آنها را تنها در این سه شاخص خالصه کردهایم به طوری که برای هر بع د (اقتص ادی ،اجتم اعی،
زیستمحیطی) با توجّه به گویهها ،نقش هرکدام در توسع پایدار شهر کرمان به طور جداگانه آزمون گرفته ش ده
است که نتایج آن به شرح جدول  3میباشد:
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جدول  .1نتايج آزمون تي (تک نمونهاي) مربوط به اثرات گردشگري در ابعاد توسعة پايدار شهر كرمان
مقدار آماره t

فاصلة اطمينان 0/39

درجة آزادي df

سطح معنيداري

اختالف ميانگين

اقتصادي

97/390

383

1/111

3/13

3/81

اجتماعي

939/931

383

1/111

3/31

3/31

زيستمحيطي

77/072

383

1/111

2/11

2/83

حدّ پايين

حدّ باال
3/18
3/11
2/17

برای آزمون این فرضیه و تحلیل معنیداری ،مطابق مقیاس سنجش متغیّرها از آزمون  T testاستفاده ش د نت ایج
آزمون مطابق جدول باال نشان داد تمامی متغیّرهای مربوط به اث رات گردش گری در ابع اد اقتص ادی ،اجتم اعی،
توس ط
زیستمحیطی و نقش آنها در توسع پایدار شهر کرمان معنیدار بوده .به طوری که شاخص اقتصادی (با م ّ
توس ط )2/11
توس ط  )3/31و امّ ا ش اخص زیس تمحیطی (ب ا م ّ
 ،)3/13در باالترین حدّ شاخص اجتماعی (با م ّ
نسبت به دو شاخص دیگر از حدّ متوسّط یعنی عدد  3پایینتر بوده است و این نشانگر این موض وع اس ت ک ه در
زمین این شاخصِ شهر کرمان باید برنامهریزی صورت گیرد عالوه بر ارائ ای ن ش اخصهای توس ع پای دار ش هر
کرمان و معنیدار بودن آنها ،در سطح دیگری نیز شاخصهای فوق سنجیده شد ،بدین معنی ک ه از مجم وع ای ن
شاخصها تثثیر در توسع پایدار ایجاد شد سپس جهت تثیید یا ردّ فرضیه از آزم ون ت كمتغیّ ره  T testاس تفاده
شد و نتایج زیر حاصل شده است (جدول :)1
جدول  .9نتايج آزمون تي (تک نمونهاي) مجمو اثرات گردشگري بر توسعة پايدار شهر كرمان

One-Sample Test
تعداد

ميانگين

انحراف معيار

آماره t

درجة آزادي

سطح معنيداري

383

3/33

1/383

21/31

383

1/111

فاصله اطمينان  %39تفاضل ميانگين
حدّ باال

حدّ پايين

1/021

1/1338

نتایج جدول باال نشان میدهد که میانگین این شاخص 3/33 ،است و ب ا توجّ ه ب ه مق دار آزم ون )21/31( t
میتوان گفت که با اطمینان  %11و سطح خطای کمتر از  1/19تفاوت آماری معنیداری بین میانگین ب ه دس ت
آمده و مقدار آزمون که در اینجا عدد ( 3عدد وسط طی لیکرت  1تایی) در نظر گرفته شده وجود دارد؛ بن ابراین
میانگین مجموع این شاخصها به طور معنیداری بیشتر از ( 3مقدار آزم ون) اس ت ک ه ای ن نش اندهندۀ ت ثثیر
گردشگری تاریخی  -فرهنگی بر توسع پایدار در شهر کرمان است.
همچنین با توجّه به آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن مشخّص شد ک ه ب ین اث رات گردش گری ب ر توس ع
پایدار شهر کرمان (اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی) همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد به ط وری ک ه
در این زمینه ،اثرات شاخص اقتصادی به عنوان یك متغیّر مستقل بیشترین ت ثثیر را ( )1/783ب ر توس ع پای دار
شهر کرمان داشته است و سپس شاخص اجتماعی ب ا ض ریب  1/001در رتب دوّم و ش اخص زیس تمحیطی ب ا
ضریب  1/387کمترین تثثیر را در توسع پایدار شهر کرمان داشته است (جدول .)0
در ارتباط با اثرات گردشگری در توسع پایدار شهری میتوان به ای ن نکت ه توجّ ه داش ت ک ه گردش گری از
یكسو به علّت ارزشهای اقتصادی و از سوی دیگر به دلیل اثرات اجتماعی ،فرهنگی ،زیستمحیطی در شهرها ب ا
قابلیّت باالی گردشگری ،میتواند مورد توجّه جدّی قرار گیرد .برای آنکه گردشگری بتواند به توسع پای دار ش هر
کمك کند ،باید اثرات آن در ابعاد مختل شناساییشده و با برنامهریزی صحیح از اثرات منفی آن کاس ته و باع ث
پایداری شهر در بخشهای مختل شود .به طوری که پژوهشهای صورتگرفته در این زمینه ،حاکی از آن اس ت
که احمدی و همکاران در مقالهای با عنوان «بررسی تثثیر توریسم تاریخی در توسع ش هر هم دان» ،ب ه بررس ی
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جدول  .8نتايج آزمون ضريب همبستگي اسسيرمن اثرات گردشگري در رابطه با توسعة پايدار شهري
شاخص توسعة پايدار (متغيّر وابسته)

معرفههاي آزمون

1/783

ضریب همبستگی

383

تعداد

1/111

سطح معنیداری

1/001

ضریب همبستگی

383

تعداد

1/111

سطح معنیداری

1/387

ضریب همبستگی

383

تعداد

1/111

سطح معنیداری

اثرات گردشگري (متغيّر مستقل)
اقتصادي

اجتماعي

زيستمحيطي

تثثیرات این نوع توریسم پرداختهاند و به این نتایج رسیدهاند که توریسم تاریخی  -فرهنگی ب ه عن وان م ؤثّرترین
توریسم در جذ گردشگران به شهر همدان عمل ک رده ول ی در توس ع زیرس اختهای گردش گری ش هری در
همدان مؤثّر عمل نکرده است ،امّا در مورفولویی شهر همدان و توسع فیزیکی آن و در تغییر و تحوّالت اجتم اعی
و اقتصادی شهری همدان مؤثّر بوده ،به طوری که باعث افزایش درآمد مس تقیم در برخ ی من اطق ش هری ش ده
است و همچنین در تغییر و تحوّالت محیط طبیعی همدان مؤثّر بوده است .حاتمینژاد و شریفی نیز در پژوهش ی
با عنوان «بررسی نقش گسترش گردشگری شهری بر توسع پای دار ش هری ش هر س نندج» ،ب ه بررس ی اث رات
گردشگری بر توسع پایدار در ابعاد (اجتماعی ،پایداری کالبدی ،پایداری محیطی و پای داری اقتص ادی) پرداخت ه
است؛ و نتایج این پژوهش در قالب آزمونهای آماری بیانگر ای ن مه م اس ت ک ه گردش گری در ش هر س نندج
توانسته است به شیوۀ مؤثّر باعث توسع پایدار هرچه بیشتر این شهر شود ب ه ط وری ک ه بیش ترین ت ثثیر را ب ر
توسع پایدار اقتصادی و کمترین تثثیر را در توس ع پای دار محیط ی داش ته اس ت .بیرانون د و همک اران نی ز در
پژوهشی با عنوان «نقش گردشگری شهری در توسع پای دار ش هر خرمآب اد» ،ب ه بررس ی نق ش گردش گری در
پایداری این شهر در ابعاد مختل پرداخته است و نتایج پژوهش حاکی از آن است ک ه گردش گری در ای ن ش هر
باعث رونق در بخش اقتصادی ،اجتماعی  -فرهنگی و کالبدی شده و همچنین این عوامل زمینهساز توسع پای دار
شهری در خرمآباد شده است .شهابیان در پژوهشی با عنوان «بررسی نقش و اثرات گردشگری ش هری در توس ع
پایدار شهر سرعین» پرداخته است نت ایج پ ژوهش ح اکی از آن اس ت ک ه گردش گری اث رات مثب ت اقتص ادی
انکارناپذیری در این شهر داشته و همچنین آثار متنوّع (مثبت و منفی) در ابع اد زیس تمحیطی و اجتم اعی را در
شهر سرعین ایجاد مینماید؛ همچنین تثثیرپذیری بخشهای مختل شهر از این اثرات ،متفاوت بوده است .نت ایج
فوقالذّکر نشان میدهد که گردشگری در بخش اقتصادی ،اجتماعی و محیطی جامع میزبان تثثیر مثب ت داش ته
و معنیدار بوده است .این پژوهش نیز با هدف سنجش اثرات توسع گردشگری تاریخی در سه بعد توس ع پای دار
در شهر کرمان صورت گرفته و نتایج بیانگر این بوده که گردشگری بیشترین تثثیر را در بعد اقتص ادی و کمت رین
تثثیر را در بعد زیستمحیطی در توسع پایدار شهر کرمان داشته و تقریباً نت ایج ب ا پژوهشه ای ص ورت گرفت ه
همخوانی داشته و بنابراین قابل اتّکا بوده است.

نتيجهگيري
امروزه از گردشگری شهری به عنوان یکی از عوامل مهمّ توسع اقتصادی  -اجتماعی و رفاهی شهر و شهرنش ینان
یاد میکنند و به همین دلیل مسئوالن امور گردشگری و شهری در پی ارتقا و گسترش آن برآمدهاند .ل یکن ای ن
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ارتقا و گسترش ،خود مستلزم ایجاد شرایط ویژۀ ساختاری ،سیاسی ،فرهنگ ی و اجتم اعی اس ت .گردش گری ب ر
اساس وجود جاذبههای دیدارگر شکل میگیرد و یکی از پرجاذبهترین مکانهای گردش گری ش هرها هس تند .ب ا
توجّه به آثار و فواید بسیار صنعت گردشگری پ رداختن ب ه گردش گری ش هری میتوان د در ک اهش بس یاری از
مشکالت نظیر بیکاری ،رکود صنایع محلّی و ...مؤثّر گشته و ب ه نظ ام م دیریت ش هرها در جه ت اف زایش ت وان
اقتصادی شهر و به تبع آن افزایش درآمد سازمانهای ادارهکنندۀ شهر (شورای شهر و شهرداریها) منج ر ش ده و
آنها را در اجرای درست و به هنگام طرحهای توسع شهری یاری رساند .ضمن اینکه از بعد فرهنگ ی  -اجتم اعی
نیز به احیا یا تقویت هویّت ملّی ،انسجام فرهنگی ،تبادل و تعامل فرهنگ ی و حفاظ ت از ارزشه ای فرهنگ ی در
شهرها کمك نمایند .با توجّه به یافتههای پ ژوهش و همچن ین تجزی هوتحلی ل دادهه ا و یافت ههای اس تنباطی،
مشخّص شد که گردشگری تاریخی  -فرهنگی در اف زایش درآم د در ش هر کرم ان ت ثثیر مثب ت داش ته اس ت و
همچنین پس از بررسی متغیّرها در ابعاد توسع پایدار (اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی) مشخّص شد ش اخص
توس ط  2/11تم امی
اقتصادی با متوسّط  ،3/13شاخص اجتماعی با متوسّط  3/31و شاخص زیستمحیطی ب ا م ّ
متغیّرهای مربوط به ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و نقش آنه ا در توس ع پای دار گردش گری در ش هر
کرمان معنیدار بوده و همچنین با توجّه به آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن مشخّص شد که اثرات گردش گری
بر شهر کرمان در ابعاد مختل (اقتصادی اجتماعی و زیستمحیطی) در جهت توسع پایدار شهری صورت گرفت ه
به طوری که شاخص اقتصادی با ض ریب  1/783بیش ترین ت ثثیر و ش اخص زیس تمحیطی ب ا ض ریب ،1/387
کمترین تثثیر را در راستای توسع پایدار شهری کرمان داشته است .در پای ان ،ب ا توجّ ه ب ه مجموع یافت ههای
پژوهش و به منظور دستیابی و ارتقاء گردشگری پایدار در کالنشهر کرمان ،پیشنهادات زیر میتواند راهگشا باشد:
 -9توجّه بیشتر به محوطههای باستانی و جاذبههای تاریخی با بازسازی و مرمّت بناه ا و محوطهس ازی و توس ع
خدمات جنبی در فضاهای بناها با رعایت هویّت تاریخی ابنیه با تخصیص اعتبار مناسب و بهرهگیری از طرحه ای
متخصّصین در امور باستانشناسی ،مرمّت آث ار و بناه ای ت اریخی ،مرمّ ت آث ار و اش یاء ،معم اری ،روانشناس ی،
توریابی و جهانگردی؛
 -2برجستهسازی استراتژیها و اه داف توس ع گردش گری اس تان و برنام هریزی بلندم دّت در کلّی طرحه ای
کالبدی با ارائ برنامههای عملکردی برای نهادینه شدن توسع پایدار شهری در کرمان؛
 -3رسیدگی به مشکالت حملونق ل درونش هری و دسترس ی آس ان ب ه مراک ز ت اریخی در س طح ش هر ب رای
گردشگران؛ ایجاد شهرکها ،بازارچهها و فروشگاههای بزرگ و مدرن صنایعدستی؛
 -3برنامهریزی سیستمی ،یکپارچه و سلسلهمراتب ی در جه ت توس عه و تقوی ت زیرس اختهای اص لی در کلّیّ ه
سطوح مدیریتی در سطح محلّی؛
-1آمادهسازی ذهنی و اجتماعی و آموزش جامع میزبان در جهت شناخت هویّ ت و ارزشه ای فرهن گ ب ومی و
استفاده از مشارکتهای مردمی برای معرّفی تاریخ و فرهنگ استان؛
 -0بسترسازی الزم در جهت ارتقاء دیدگاه اقتصادی شهروندان برای برنامهریزی در کسب درآمد از طریق ص نعت
گردشگری؛
 -7تشکیل سازمانهای مردم نهاد تخصّصی مانند تشکّل هتلداران ،رستورانداران ،تولیدکنندگان صنایع ،دارن دگان
صنایعدستی و هتلداران و...
 -8سازماندهی و برقراری ارتباط میان سازمانها و بنگاههای مرتبط با گردشگری با هدف ارتقاء کیفی خدمات ب ا
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بهرهگیری از توان سازمانهای غیر دولتی مانند اتّحادیّهها ،صنوف ،شوراهای اسالمی شهرها و تثسیس تعاونیه ای
گردشگری؛
 -1تشکیل کمیت آسیبشناسی و ارزیابی روند توسع عملکرد گردشگری ش هر کرم ان در زیرگ روه گردش گری
استان.
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