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کاشان گردشگری و نقش آن در توسعه شهری  شناسایی اثرات 

کاشان. کوتوریسم، دانشگاه  گروه جغرافیا و ا کیانی سلمی1 - استادیار  صدیقه 
محمدرضا بسحاق - دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
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چکیده
صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع برتر در حال توسعه، امروزه جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها داشته و با اثرات 
خود نقش فعال و مؤثری بر بهبود ساختار اقتصادی، اجتماعی_ فرهنگی و محیطی جوامع ایفا می کند. با توجه به اهمیت 
فزاینده گردشگری، تحلیل آثار آن بر سایر ابعاد ضرورتی ویژه خواهد داشت. شهر کاشان با برخورداری از توان ها و فرصت های 
کالبدی از این پدیده متأثر شده است. در این  گردشگری، در ابعاد متفاوت اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و  ویژه 
کاشان است. پژوهش به لحاظ  گردشگری و نقش آن در توسعه شهری  راستا هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی آثار 
کوکران  هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی_تحلیلی است. حجم نمونه با استفاده از فرمول 
که روایی آن با استفاده از  گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای با 65 متغیر است  به تعداد 200 نفر محاسبه 
گرفت. برای تجزیه  و تحلیل  کرونباخ به میزان 0/738 مورد تأیید قرار  نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای 
کاربرد  نتایج پرسشنامه از روش های مختلف آماری و نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده  شده است. نتایج حاصل از 
مدل سازی معادالت ساختاری نشان می دهد، توسعه گردشگری اثر معناداری بر توسعه شهری در کاشان داشته است. این 
گفت در سطح اطمینان 99 درصد  که با استناد به آن می توان  اثرگذاری دارای بار عاملی 0/29 و سطح معناداری 0/000 بوده 
کننده توسعه شهری رشد خدمات فرهنگی  کاشان اثرگذار بوده است. در شاخص های تبیین  گردشگری بر توسعه شهری 
گردشگری اثر پذیرفته است. بار عاملی 0/66 برای  )کتابخانه، مساجد و ...( با بار عاملی 0/67 بیش از سایر ابعاد از توسعه 
توسعه تسهیالت و خدمات زیربنایی و عمرانی )شبکه آب و فاضالب، مخابرات و ...( این شاخص را در جایگاه دوم قرار داده 
کنان با بار عاملی 0/65 و سطح معناداری 0/000 مورد تأیید  گردشگری بر بهبود معیشت سا است. همچنین معناداری اثر 
کسب بار عاملی 0/52 برای افزایش خدمات عمومی )خدمات بهداشتی، جمع آوری زباله و...( متأثر از توسعه  قرار می گیرد. 
کننده توسعه شهری قرار  گردشگری در مجموعه متغیرهای تبیین  گردشگری این شاخص را در رتبه چهارم اثرپذیری از 

می دهد. 

گان کلیدی: توسعه توریسم، توسعه شهری، مدل سازی، معادالت ساختاری. واژ
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گردشگری  )page, 2002:247. به بیان دیگر می توان اذعان داشت، 
و  اجتماعی  اقــتــصــادی،  ساختار  ارتــقــای  در  فعالی  نقش  شهری 
که   )Mohammadi, 2005: 25( فرهنگی مناطق شهری بازی می کند
مهم ترین هدف آن توسعه اقتصادی و اجتماعی مقاصد گردشگری 
اســت)sharplei .j And Richard‚1997: 40(. این صنعت می تواند 
که عالوه  گونه ای  در توسعه منطقه ای نیز نقشی مؤثر ایفا کند. به 
بر برجسته ساختن اصالت های منطقه ای، از ماحصل آن در حفظ 
و ساماندهی این اصالت ها و نیز به وجود آوردن توازن بهینه منابع 
مناسب از آن نیز بهره جوید. همزمان از مزایای  و طرز استفاده 
 22(-)Mickaely, 2000: 21اقتصادی مربوط به آن هم برخوردار گردد
گردشگری می توان به  تأثیرات فضایی گردشگری بر  . از دیگر اثرات 
 .)Pourmohammadi, 2003:23( بافت کالبدی شهرها اشاره داشت
در نتیجه، بافت کالبدی فضایی شهرها به این شیوه تحت تأثیر 
گردشگری قرار خواهد گرفت و گردشگری می تواند به توسعه فضایی 

کالبدی شهری سرعت بخشد.
مناطق مختلف ایــران و  با توجه به پتانسیل بــاالی گردشگری   
کنان مناطق  تحوالت ناشی از آن در زندگی اجتماعی و اقتصادی سا
مختلف، درك رابطه بین گردشگری و نقش آن در توسعه اقتصادی، 
محیطی نواحی میزبان، نیازمند بررسی های  علمی دقیق است. از 
جمله مناطق گردشگرپذیر کشور که در سال های اخیر پذیرای شمار 
کاشان  زیــادی از گردشگران داخلی و خارجی بــوده، شهر تاریخی 
می باشد. بنا بر آمار دریافت شده از سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
این روند رو به رشد بوده است. شهر  کاشان  گردشگری  دستی و 
گردشگر  کاشان در سال 2014 پذیرای یک میلیون و39 هزار و 220 
که این رقم در سال 2015 به تعداد یک میلیون و 164  بوده است 
در  گردشگران داخلی  تعداد  اســت.  یافته  افزایش  نفر  و  129  هــزار 
کی از  نیمه نخست سال 2016 به تعداد 767 هزار و 931 نفر نیز حا
گردشگران  تداوم این روند افزایشی بوده است. در سال 2014 تعداد 
خارجی وارد شده به این شهر 24 هزار و 265 نفر اعالم شده است 
که در سال 2015 به 33 هزار و 532 نفر افزایش یافته است. در نیمه 
شهر  به  شده  وارد  خارجی  گردشگران  تعداد   2016 سال  نخست 
با احتساب شش  که  بوده است  نفر  کاشان تعداد 23 هزار و 809 
گردشگران در  ماهه باقیمانده سال 2016 مؤید روند افزایش تعداد 
 .)Cultural Heritage, Handicrafts and است  گذشته  سال های 
وجــود جاذبه های   Tourism Organization of Kashan, 2016(
ــذران اوقــات  تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، موقعیت تفریحی و گ
آبشارها  گالبگیری،  جشنواره  ناشی از وجودکویر مرنجاب،  فراغت 
و ... سبب جذب گردشگران محّلی و غیرمحّلی و در نتیجه رونق 
و توسعه شهر شده است. پژوهش حاضر با هدف شناخت اثرات 
بررسی  به  ابتدا  کاشان،  شهری  توسعه  در  آن  نقش  و  گردشگری 
کاشان پرداخته و  گردشگری بر توسعه شهری  معناداری اثر توسعه 
در ادامه میزان تأثیرپذیری ابعاد توسعه شهری از توسعه گردشگری 
کرده است. پژوهش به دنبال پاسخ به سئوال های  را اولویت بندی 

ذیل انجام شده است:
معناداری  اثر  شهری  توسعه  بر  کاشان  در  گردشگری  توسعه  آیا   -

داشته است؟

1. مقدمه
گــردشــگــری از پــویــاتــریــن بــخــش هــای اقــتــصــادی جــهــان اســت که 
در  درآمــد  لحاظ  از  آینده  ســال هــای  طی  بــراســاس پیش بینی ها، 
گرفته و بزرگترین  رأس همه بخش های اقتصادی موجود دنیا قرار 
 .)Toloui,بخش تجارت بین الملل را به خود اختصاص خواهد داد
کالبدی، توریسم به  )95 :2005 در چارچوب طرح های آمایشی یا 
عنوان یکی از مؤلفه های مهم توسعه و محرومیت زدایی به شمار 
که تأثیرات زیادی از جمله ایجاد درآمد   )Jahedi, 2007:3( می رود
افــزایــش تولید ناخالص ملی، ایــجــاد یــک منبع درآمــدی  ارزی، 
و بهبود خدمات  ایجاد یک منبع اشتغال زا  بــرای دولــت و ملت، 
از  را به همراه دارد )Das, Dirieno,2009:471(. بسیاری  اجتماعی 
کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، 
رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی دانسته و از این 
گاهانه و فعاالنه در عرصه ارتباطات و  طریق توانسته اند با حضور آ
اطالعات جهانی، برای مردم کشور خود توسعه را به ارمغان آورند
گردشگری درگزارش  )Tahmasebi, Majidi, 2005(. سازمان جهانی 
گردشگران  که در ســال2014 تعداد  کرده  ساالنه خود چنین اعالم 
بین المللی نسبت به سال 2013 با افزایش 48 میلیون نفری رو به رو 
گردشگری بین المللی با رشد  گزارش،  گردیده است. براساس این 
گردشگری  4/4 درصدی از پیش بینی بلندمدت سازمان جهانی 
مبنی بر رشد ساالنه 3/8 درصد برای دوره2010 تا 2020، فراتر رفته 
گردشگری بین المللی تصریح شده  گزارش، در زمینه  است. در این 
با رشد هشت درصــدی و آسیا_ پاسیفیک و  آمریکا  قــاره  که  است 
خاورمیانه با رشد پنج درصدی بهترین عملکرد را به خود اختصاص 
ــدی و آفریقا با رشــد دو درصــدی  ــا با رشــد سه درص داده انـــد. اروپ
کرده اند. برآوردها در زمینه درآمدهای  عملکرد ضعیف تری را ثبت 
گردشگری  گردشگری چنین بیان می کند، درآمد ناشی از  حاصل از 
که  باشد  رسیده  دالر  میلیارد   1245 به   2014 سال  در  بین المللی 
را نشان  ارز و تورم، رشد 3/7 درصدی  با احتساب نوسانات نرخ 
گردشگری ایران شش تا  می دهد )UNWTO, 2014(. میزان درآمد 
شش و نیم میلیارد دالر در سال است. براساس برنامه ریزی های 
انجام شده در سند چشم انداز 20 ساله، تا سال 2025 میالدی باید 
گردشگر ورودی به 20 میلیون نفر و درآمد حاصل از ورود آنها  تعداد 
 )Cultural Heritage, Handicrafts and برسد  دالر  میلیارد   30 به 
)Tourism Organization of Kashan, 2015. در این روند صعودی 
ــال1990  هــزار نفر در س  154 از  ــران  ای در  ورودی  میزان گردشگران 
نفر در سال  2009رسیده است  و   530هــزار  به حــدود دو میلیون 

 .)sharifi renani, 2010:10(
از  یکی  دارد.  گسترده ای  اثــرات  مختلف  حوزه های  در  گردشگری 
سعی  شهری  گردشگری  اســت.  شهری  گردشگری  حوزه ها،  این 
تغییرات  در  مؤثر  و  مهم  پدیده  یک  عنوان  به  را  گردشگری  دارد 
مورد  شهری  توسعه  و  مدیریتی(  و  سیاسی  اجتماعی،  )کالبدی، 
از  دیگری  ُبعد  کنون،  ا و   )Movahed, 2007:1( دهــد  قــرار  بررسی 
که به نوسازی و توسعه سیمای  اقتصاد شهری را شکل دهی نموده 
و  بهبود  و  گردشگری  اقامتگاه های  حمل ونقل،  سیستم  شهری، 
 )Barker and می گردد  منتهی  شهری  زیرساخت های  ساماندهی 
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بر رشد اقتصادی در استان های ایران را مورد مطالعه قرار داده اند. 
نتایج نشان می دهد، استان های قم، سیستان و بلوچستان، یزد، 
کردستان، زنجان، ایالم و خراسان رضوی بیشترین شاخص مورد 
توسعه به خود اختصاص داد ه انــد.  نظر را در طول برنامه چهارم 
)Efra & Rein hold, 2001( در بررسی نقش توریسم در برنامه ریزی 
برنامه ریزی  بر تجارب عملی  عمدتًا  را  خود  توجه  توسعه لتونی، 
داشته اند. برای  لتونی معطوف  توریسم درشهرداری های محلی 
 )Ayhan .توسعه این منطقه، دولت  14برنامه تدوین کرده است
)Akis, 2010 تأثیر توریسم در توسعه شهر آنتالیا را مورد بررسی قرار 
داده است. نتایج نشان می دهد از بین شهرهای ترکیه بیشترین 
اثرپذیری توسعه شهری از توریسم، در آنتالیا مشاهده شده است. 
بررسی نگرش  عنوان  با  پژوهشی  در   )Chuang ShuTzu, 2013(
کنان به توریسم در تایوان، ضمن مقایسه دو الگوی موجود، به  سا
مطالعه اثرات گردشگری از دیدگاه جامعه میزبان پرداخته و نگرش 
گردشگری را مــورد تحلیل قـــرارداده اســت. نتایج  آنــان نسبت به 
کی ازتفاوت بین دو الگو به لحاظ اثرات اقتصادی، اجتماعی و  حا

زیست محیطی است.
گسترش  نتایج حاصل از بررسی پیشینه پژوهش نشانگر اثربخشی 
جمله  آن  از  کــه  اســت  شهری  توسعه  متفاوت  ابــعــاد  بــر  توریسم 
تغییرات بافت کالبدی و  اشتغال،  فرصت های  بهبود  به  می توان 
افزایش جمعیت شهری، افزایش ساخت وساز به  فضایی شهر، 
کز اقامتی و پذیرایی، باال رفتن قیمت ها و غیره اشاره  همراه رشد مرا
بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد، در  نتایج  نمود. چنانچه 
گردشگری بر  کنون پژوهشی در خصوص تبیین اثر  کاشان تا شهر 
کاشان صورت نگرفته است. در این راستا پژوهش  توسعه شهری 
گردشگری و نقش آن در توسعه شهری  حاضر به شناسایی اثرات 

کاشان پرداخته است.

3. مبانی و مفاهیم نظری پژوهش
توریسم یکی از امیدبخش ترین فعالیت هایی اســت که از آن به 
  .)Donald and shaun, 2007:350(عنوان گذرگاه توسعه یاد می شود
گردشگری که در دنیای قدیم منحصر به امور زیارت، پیام رسانی، 
همچنین  ماجراجویان و  مسافرت هــای استثنایی جاسوسان، 
طالبان علم بود، امروزه به مثابه یکی از مسائل مهم و مؤثر اقتصادی 
اجتماعی و فرهنگی در سطح  و یکی از عوامل برجسته ارتباطی، 
 .)Hajinejad et al, 2009: 91( جهانی در خور توجه و بررسی است
بسیاری از دولت ها به منظور جذب بیشتر گردشگران به مکان های 
ــدام بــه مــهــیــاســازی ایـــن گــونــه محیط ها بــرای  ــ گــردشــگــرپــذیــر، اق
که  آن  علت  به  شهری  نواحی  می نمایند.  کسب درآمدهای باالتر 
جاذبه های تاریخی و فرهنگی متنوع مانند موزه ها، بناهای یادبود، 
کز  سالن های تئاتر، استادیوم های ورزشی، پارک ها، شهربازی، مرا
خرید، مناطق با معماری تاریخی و مکان هایی مربوط به حوادث 
گردشگران بسیاری را  مهم یا افراد مشهور را در خود جا داده انــد، 
 )FarajiRad et al, 2010:  )Timothy, 1995: 63(مــی کــنــنــد جــذب 
گردشگری، به وضوح تًاثیر فراوانی در ابعاد اقتصادی،  )32. توسعه 
اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی یک شهر دارد. بنابراین تحلیل 

کدام یک از ابعاد توسعه شهری، اثر بیشتری  گردشگری بر  - توسعه 
داشته است؟

2. پیشینه پژوهش
گردشگری در ابعاد  پژوهشگران متعددی به بررسی و مطالعه نقش 
مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و ... پرداخته اند 

که در ادامه به برخی از این مطالعات اشاره می گردد.
گردشگری استان سمنان  )Miraj, 2007( به بررسی اثر جاذبه های 
از آن  کی  یافته های تحقیق حا بر پویایی اشتغال پرداخته است. 
توسعه  چهارم  برنامه  پیش بینی های  تحقق  صــورت  در  که  است 
که  گردشگری ایجاد می گردد  استان سمنان، 948 شغل در بخش 
از مشکل اشتغال استان را حل نماید.  قادر است 24/66 درصد 
تأثیرات گردشگری تجاری بر  پژوهش  در   )Hajinejad et al, 2009(
توسعه کالبدی فضایی مناطق شهری بانه دریافتند، رابطه آماری 
معناداری میان رشد گردشگری تجاری در شهر بانه با تغییرات 
  )Sharifi Renani, 2009(.بافت کالبدی و فضایی شهر وجود دارد
 )2008-1989 )ســال هــای  ــران  اثــر گردشگری بر رشــد اقتصادی ای
 )ARDL( گسترده  وقفه  با  خودتوضیحی  رویکرد  از  استفاده  با  را 
نتایج این پژوهش نشان می دهد،  است.  داده  قرار  بررسی  مورد 
ورود سرانه  همچنین  سرمایه گذاری سرانه در بخش گردشگری و 
ــران دارد.  گردشگران به کشور اثــر معناداری بر رشــد اقتصادی ای
)Moradi and Rahmani, 2010( به بررسی نقش گردشگری در توسعه 
می دهد،  نشان  تحقیق  پرداخته اند. نتایج  مشهد  شهر  پــایــدار 
با  گردشگری  مشهد،  شهری  نواحی  در  تغییر  عامل  اصلی ترین 
که تمامی زوایــای شهر را تحت  گردشگری مذهبی است  کید بر  تأ
سلطه خود دارد. )Karami and Modri, 2010( در مقاله ای با عنوان 
گامی در جهت دستیابی به  گردشگری  شناسایی مناطق مستعد 
گردشگری در توسعه منطقه ای  توسعه منطقه ای، به بررسی نقش 
توجه  با  می دهد  نشان  تحقیق  یافته های  مــی پــردازد.  کلپورگان 
اعمال  تاریخی منطقه، در صورت  و  به وجود جاذبه های طبیعی 
بسترهای  مــی تــوان  منطقه ای  جامع  طــرح  یک  تهیه  و  مدیریت 
کلپورگان را فراهم  گردشگری و به تبع آن توسعه منطقه ای  توسعه 
نقش  ارزیــابــی  به   )Ibrahim Nia Samakosh, et al, 2013( آورد. 
گردشگری در توسعه اقتصادی_محیطی شهر بابلسر پرداخته اند. 
گردشگری در زمینه اقتصادی، اثرات  که  کی از آن است  یافته ها حا
قابل توجهی داشته و عــالوه بر اشتغال و درآمــدزایــی، سبب باال 
  )Mousavi, 2014(.گری زمین شده اســــت سودا رفتن قیمت ها و 
گردشگری مذهبی در توسعه شهری امام زاده جعفر)ع( یزد  نقش 
را مورد مطالعه قرار داده انــد. نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه 
شاخص  و  بیشترین  مذهبی  گردشگری  شاخص  می دهد،  نشان 
گردشگری امــام زاده جعفر)ع(  کمترین تأثیر را در توسعه  مدیریتی 
دارند. )Pour Ahmad, 2015( به بررسی نقش گردشگری در توسعه 
که  است  آن  نشانگر  تحلیل  نتایج  پرداخته اند.  شهری کرمانشاه 
کرمانشاه در مرحله رشد و شناخت است و استفاده از  گردشگری 
گردشگری قرار  راهبردهای تهاجمی در اولویت برنامه ریزی توسعه 
دارد. Samimiand Khebreh, 2015(  )Jafari اثر گردشگری مذهبی 
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که بر الگوهای فضایی ویژه پایه ریزی  نیازی اساسی به توسعه است 
به  فیزیکی  محیط  یک  در  را  گردشگری  منفی  اثــرات  تا  می شود 
حداقل برساند. موضوعات مورد توجه در این چارچوب، مباحث 
مرتبط با ظرفیت سازی فیزیکی و اجتماعی، آستانه های محیطی و 
 )Ismail Zazadehمحدودیت ها با میزان های قابل قبول تغییر است

.et al, 2011: 123-124(
3.1.4. رویکرد اجتماع محور

ــردشــگــری بــه شکل  گ ــزی  ــامــه ری ــرن رویـــکـــرد اجــتــمــاع مــحــور در ب
اجتماع  درونــی  توسعه  بر  که  است  باال«  به  پایین  از  »برنامه ریزی 
صنعت  مدیریت  و  توسعه  بنابراین  بیرونی.  توسعه  تا  دارد  کید  تأ
گیرد.  انــجــام  اجتماعات  درون  در  مؤثر  طــور  بــه  باید  گردشگری 
فعالیت  کانونی  نقطه  عنوان  به  کنان  سا رویــکــرد،  ایــن  بــراســاس 
 .)Shahmoradi, می گیرند  قرار  توجه  مورد  گردشگری  برنامه ریزی 

2016: 43(

کاربردی پژوهش 3.2. مفاهیم 
3.2.1. جاذبه گردشگری 

جاذبه های  گروه  دو  به  می توان  را  جاذبه های گردشگری  و  منابع 
از  عــبــارت  طبیعی،  جــاذبــه هــای  کـــرد.  تقسیم  انسانی  و  طبیعی 
که انسان با چشم قادر به مشاهده و  مجموعه ویژگی هایی است 
با دیگر حواس قادر به درک آن است. این جاذبه ها، مواهب الهی 
هستند که در هر سرزمینی کم و بیش وجود داشته و به سه دسته 
جاذبه های برانگیزاننده حس کنجکاوی، جاذبه های ویژه تفریح و 
 )Ibrahimلذت جویی و جاذبه های مؤثر در درمان تقسیم می شوند
 )Nia Samakosh et al, 2013: 18. عوامل طبیعی همچون ساخت 
گیاهی  اقلیمی، وضعیت منابع آب، پوشش  توپوگرافیک، شرایط 
چشم اندازهای  به  که  است  عواملی  مهمترین  از  وحش  حیات  و 
و  مــنــابــع  مــی بــخــشــد.  خـــود  ــه  ب مختص  و  مــجــزا  شــکــل  طبیعی، 
جوامع  فرهنگی  و  قومی  تاریخی،  جلوه های  انسانی،  جاذبه های 
انسانی شامل بناهای تاریخی مانند قلعه ها، برج ها، پل ها، کاخ ها، 
کز  مرا مختلف،  زیارتگاه های  معابد،  مساجد،  بــازارهــا،  میادین، 
تجاری و ... اســت. آداب و رســوم فرهنگی و سنن مــردم مختلف 
کنار مجموعه ای از هنرهای بومی از  شامل آداب دسته جمعی در 
طبخ انواع غذا، پیش غذا، شیرینی و چاشنی تا انواع صنایع دستی 
که  ک را می توان در ردیف جلوه های زندگی انسانی بر شمرد  و پوشا

گردشگران فرهنگی است. گردشگری به ویژه برای  واجد ارزش 

3.2.2. گردشگری شهری 
گردشگری شهری از دهه 1980 وارد فهرست تحقیقات شد  مفهوم 
که در راستای توسعه شهرها   )Malekian, Mahmoud, 2013: 59(
گردشگران به جاذبه های شهری با شتابی فزاینده  و عالقه مندی 
  .)Zandieh and Goodarzian ,اســت گسترش  و  تقویت  حــال  در 
گردشگران،  گردشگری شهری را می توان کنش متقابل   2014: 62(
که  کرد  تعریف  جامعه میزبان و فضای گردشگری مناطق شهری 
جاذبه ها و استفاده از تسهیالت  با انگیزه های متفاوت بازدید از 
 )Movahedگــردشــگــری صـــورت مـــی پـــذیـــرد و خــدمــات مــربــوط بــه 

شناخت  جهت  در  راهــبــردی  الگویی  عنوان  به  گردشگری  ــرات  اث
مطرح  زیست محیطی  و  کالبدی  اقتصادی،  اجتماعی،  تأثیرات 

می گردد. 

3.1. دیدگاه های مرتبط با گردشگری
گونی مانند انبوه گرایی،  کنون دیدگاه های گونا در زمینه گردشگری تا
اقتصادی، فضایی _جغرافیایی و اجتماع محور مطرح شده است 
توسعه  رویکرد  ادامــه،  در   .)Zali, and Ismael-zadeh, 2015: 91(
گردشگری با توجه همزمان بر ابعاد محیطی، اقتصادی واجتماعی 
توسعه   بــر  محیط زیست،  حفظ  بــه  تــوجــه  ضمن  تــا  شــد  مــطــرح 
 )Shahmoradi,اقتصادی و عدالت اجتماعی نیز اهمیت داده شود
بیان  گردشگری  توسعه  دیدگاه های  انــواع  همچنین   .2016: 42( 

شده است.

3.1.1. دیدگاه انبوه گرایی
گــردشــگــری مـــدت هـــای مــدیــد نــگــرش مسلط در  ــبــوه  تــوســعــه ان
به  دیدگاه  این  طبق  اســت.  شده  قلمداد  گردشگری  برنامه ریزی 
کمتری مبذول شده و منابع طبیعی  گردشگری توجه  اثرات منفی 
از  بیش  استفاده  مــورد  گردشگری  دهنده  شکل  عناصر  عنوان  به 
مقاصد  کنان  سا انبوه گرایی،  سنت  براساس  گرفته اند.  قــرار  حد 
نمی شوند.  وارد  گــردشــگــری  توسعه  فــرآیــنــدهــای  در  گــردشــگــری 
باالترین  تا  می بندند  کار  به  را  خود  تالش  نهایت  نیز  برنامه ریزان 

 .)Shahmoradi, 2016: 43( بهره برداری از منابع را داشته باشند

3.1.2. دیدگاه اقتصادی
در  ــزاری  ابـ عــنــوان  بــه  گردشگری می تواند  اقــتــصــادی،  دیــدگــاه  در 
ویژه  ــداف  اه به  دستیابی  جهت  در  و  گیرد  قــرار  دولــت هــا  اختیار 
طریق  از  منطقه ای  توسعه  و  اشــتــغــال  ایــجــاد  اقــتــصــادی،  رشــد 
توسعه ای  ابزارهای  و  بازاریابی  تحقیق،  مالی،  انگیزه های  تأمین 
اقتصادی  مثبت  اثـــرات  طورکلی  به   گرچه  کنند.  استفاده  آن  از 
گردشگری مورد تأیید است، ولی بسیاری از پژوهشگران معتقدند 
گردشگری به  طور معمول هزینه های اقتصادی جامعه  میزبان  که 
کاذب قیمت زمین،  کاال و خدمات، افزایش  مانند افزایش قیمت 
افزایش هزینه  زندگی، برگشت کم سرمایه، فصلی بودن فرصت های 
افــراد بومی و منسوخ شدن برخی  شغلی، جابه جایی در اشتغال 
نواحی  در  ماهیگیری  و  ــشــاورزی  ک مانند  مــرســوم  فعالیت های 

.)Kayani, 2014: 39( روستایی را موجب می شود

3.1.3. دیدگاه فضایی_جغرافیایی
کار جغرافیدانان، برنامه ریزان  منشأ دیدگاه فضایی_جغرافیایی به 
منابع  از  حفاظت  حامیان  و  زمین  کــاربــری  منطقه ای  و  شهری 
طبیعی بر می گردد. برنامه ریزی فضایی یا جغرافیایی به برنامه ریزی 
که در آن هدف عمومی  با مؤلفه فضایی یا جغرافیایی اشاره دارد 
اســت.  اراضــــی(  ــری  ــارب ک )یـــا  فعالیت ها  فضایی  ســاخــتــار  تأمین 
این  در  اســت.  موضوعی  چند  و  بعدی  چند  فضایی  برنامه ریزی 
با  همراه  کولوژیکی  ا مبنای  یک  دارای  اغلب  گردشگری  رویکرد 
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.Mohammad Mehdi, 2003: 30(

3.2.5. فضای شهری
کاربری زمین  مفهوم فضای شهری بستگی به شکل های تصرف و 
که بنا به تعریف  و در نتیجه، فعالیت ها و عملکردهای شهری دارد 
را  آن  می توان   .)Ali Husseini, 2010: 18( هستند غیرکشاورزی 
که فرد از طریق ارتباط  کالبدی دانست  عرصه ای عمومی با مؤلفه 
معنای  کشف  به  کالبدی  نشانه های  و  نمادها  از  مجموعه ای  با 
ارزش هــای  از  حاصل  جامعه شناسانه  و  فرهنگی  )بستر  فضا  آن 
گاهی  آ  .)Habib, 2013: 7(ــردد ــی گ م نائل  شهر(  فرهنگی_تاریخی 
با  مرتبط  نظری  مبانی  گردشگری،  دربــاره  مختلف  دیدگاه های  از 
کاربردی آن می تواند محققان را به ابعاد  موضوع پژوهش و مفاهیم 
گاه  گردشگری، شاخص های اثرگذار و تحلیل ماهیت آنها آ مختلف 
سازد. بدین روی در پژوهش حاضر از مبانی نظری مطالعه شده 
کالبدی  فضایی،  اقتصادی،  شاخص های  تدوین  و  استخراج  در 
به  منفی  و  مثبت  ــرات  اث داشتن  نظر  در  و  جامع  صــورت  به   ... و 
گردید. نهایتًا در تحلیل یافته ها و پاسخ به  طور همزمان استفاده 

سئواالت، پژوهش یاریگر محققان بوده است.

4.  روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد و روش بررسی در آن توصیفی 
_تحلیلی است. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای با 
که با  65 متغیر شامل 54 متغیر تخصصی و 11 متغیر عمومی است 
گردیده اند.  بررسی پیشینه پژوهش و مبانی نظری تحقیق تدوین 
با  آن  پایایی  و  متخصصان  نظر  با  پژوهش  ــزار  اب روایــی محتوایی 
کرونباخ به میزان 0/738به تأیید رسیده  استفاده از آزمون آلفای 
فرآیند  در  اســتــفــاده  مــورد  متغیرهای  شــمــاره1  جــدول  در  اســت. 

پژوهش ارائه شده است.

از  قسمت  آن  شهری  گردشگری   .and Dowlatshah,2011: 34( 
که در محدوده سکونت شهروندان در  گذران اوقات فراغت است 
فضاهای باز درون شهری محقق می گردد و به عنوان بخشی از نیاز 
و فعالیت های فراغتی عموم شهروندان به صورت روزانه و هفتگی 

 .)Famil Noruzi et al, 2015: 371(محسوب می شود

3.2.3. گردشگری پایدار
ــوان رویـــکـــردی بنیادین،  ــن ــه ع ــرده ای ب ــت ــس گ ــه نــحــو  ــایـــداری ب پـ
شده  پذیرفته  گردشگری  توسعه   جمله  از  توسعه،  نــوع  هر  بــرای 
گسترش  از  است  عبارت  پایدار  گردشگری  و   )Kousis,2000: 484(
به  موجود،  منابع  از  استفاده  با  گردشگران  جذب  و  صنعت  این 
که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی، اجتماعی و  گونه ای 
گردشگران،  انتظارات  فرهنگی ضوابط قانونی جامعه و همچنین 
بتوان وحدت و یکپارچگی، هویت فرهنگی و سالمت محیط زیست، 
گونه ای متوازن و پیوسته تأمین  رشد اقتصادی و رفاه مردم را به 
توسعه  اســاس   .)Etemadiinia and Moslehi, 2012: 139( نمود 
که میان سه جزء  گردشگری در نظر داشتن رابطه ای است  پایدار 
گردشگری  گردشگران، مقصد و جامعه میزبان برقرار است. هدف 
پایدار حفظ منابع طبیعی در درازمدت و برقراری اعتدالی موزون 
 )Karimi and اســت  گــردشــگــری  دهــنــده  تشکیل  جــزء  ســه  بین 

.Mahbobfar, 2012: 7(

3.2.4. توسعه شهری
کم برای  کاربری زمین، سطوح ترا توسعه شهری یعنی تغییرات در 
اوقات  حمل ونقل،  مسکن،  زمینه  در  شهر  کنان  سا نیازهای  رفع 
کالبدی شهری  فراغت، غذا و... . توسعه شهری عالوه بر جنبه های 
نمود  نیز  نهادی شهر  و  اقتصادی  اجتماعی،  باید در خصوصیات 
 )Azizi, داشته باشد و شاخص های توسعه انسانی آن را نشان دهد

جدول شماره1: متغیرهای مورد استفاده در پژوهش
متغیرهای مورد استفاده در پژوهش

گردشگر گردشگران بر رفتار روستائیان افزایش هزینه خدمات عمومی تأثیر در افزایش جذب   تأثیر رفتار 
افزایش تجمل گرایی روستائیانتغییر وجابه جایی نیروی کارکشاورزی به گردشگریبهبود معیشت اقتصادی مردم منطقه

گردشگریافزایش میزان درآمد موافقت با عرضه محصوالت وصنایع دستی منطقه  توزیع ناعادالنه و تمرکز منافع حاصل از 
گالبگیری  افزایش تضادها و اختالفات محلی افراد بومیافزایش حجم سرمایهموافقت با توسعه و برپایی جشنواره 

که برای تفریح به این منطقه می آیند کسانی  افزایش تولید صنایع دستی بومیرواج بیکاری رضایت از 
کنانافزایش سطح زیرکشت کشاورزیازدیاد فشار بر تسهیالت و امکانات رفاهی تقویت حس همبستگی در بین سا
افزایش رفت وآمدهای محلی و خانوادگیافزایش قیمت اراضی و باغاتآلودگی های دیداری و بصری و آلودگی هوا

کشاورزیآلودگی صوتی مهاجرتافزایش سرمایه گذاری در بخش 
افزایش کیفیت زندگیافزایش قیمت فروش محصوالت کشاورزیمشکالت دفع مواد زائد

گردشگران افزایش میزان تفریحات افزایش تنوع شغلی در روستاتخریب چشم انداز با زباله ها و اشغال های 
کیفیت باالتر تخریب اراضی زراعی و باغی ع و باغاتتالش برای تولید عرقیجات با  دزدی از مزار

گردشگری گیاهی با توسعه  کشاورزی برای احداث ویالتغییر پوشش  کاربری اراضی  کاذب و غیردولتی تغییر  گرایش روستائیان به مشاغل 
گردشگری گردشگریانباشت زباله با توسعه  گیریساخت وساز بی رویه با توسعه  گالب  اشتیاق برای ادامه 

کشاورزی کشت  کاهش اراضی زیر  کاربری و  کنان  در منطقهتوسعه مدرنیته و از بین رفتن معماری سنتیتغییر  کاهش  آرامش زندگی سا
گردشگری( آشفتگی اجتماعیاسیب رسیدن به ابنیه وآثار تاریخی در منطقهگسترش خانه های دوم) ویالهای 

گردشگران آسیب به سنت های فرهنگی و محیط فرهنگیالگوبرداری از خانه های تاریخی در ساخت وسازمصرف بیش از حد منابع آب توسط 
کن در منطقه پی بردن به ارزش  فرهنگ بومی و حفظ آن تغییرات منفی در فعالیت های سنتی و هنریایجادشکاف درآمدی بین روستائیان سا

گویش محلی در منطقه افزایش هزینه ها به دلیل توسعه بیشتر امکانات توریستی کیفیت محصوالت ارائه شده کاهش تدریجی استفاده از  کاهش 

مأخذ: یافته های تحقیق
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ــالق مــی شــود کــه در آن تــعــدادی از متغیرهای  بــه مدل هایی اط
 )Bashagh, می کند  پنهان، متغیر پنهان دیگری را انــدازه گــیــری 
)174 :2015. پس از تنظیم مدل عاملی مرتبه دوم برای تبیین آثار 
توسعه توریسم، از مدل تک عاملی مرتبه نخست برای مدل یابی 
توسعه شهری استفاده شده است. ترکیب دو مدل اندازه گیری با 
هدف شناسایی الگوی روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته، 
کشف روابط رگرسیونی و همبستگی بین  مدل ساختاری با هدف 

متغیرها به وجود می آورد.

4.1. متغیرها و شاخص های تحقیق
شــده ای  دگــرگــون  یــا  مخصوص  داده هــــای  مجموعه  شاخص ها، 
که اطالعات ضروری را برای سیاست گذاران و عموم مردم  هستند 
فراهم می آورند )Miranda,1999:74(. شاخص ها به عنوان واژه های 
که ارزیابی پیشرفت های  دارای مفهوم ضمنی، وسیله ای هستند 
بیان  را  هــدف  و  مقصد  دیگر،  طرفی  از  و  مــی آورنــد  فراهم  را  آینده 
می کنند )Patrick, 2002: 5(. این شاخص ها باید به گونه ای انتخاب 
کنند  کنان محلی آشنا بوده و بتوانند آنها را درک  که برای سا گردند 
شاخص های  از  استفاده   .)Corbiere-Nicollier et al, 2003: 23(
طریق  از  مؤثرتر  اقدامات  و  بهتر  تصمیم سازی  به  منجر  مناسب، 
ساده سازی، شفاف سازی و تبدیل انبوهی از اطالعات به اطالعات 
 United Nations,( می گردد  تصمیم گیرندگان  برای  استفاده  قابل 
3 :2007(. در پژوهش حاضر به دنبال بررسی مبانی نظری تحقیق، 
شاخص ها و متغیرهای الزم تدوین گردید. جدول شماره2 عامل ها 
کدهای آن را در بر دارد  گردشگری به همراه  و شاخص های توسعه 
که توسعه  و جدول شماره3 شامل شاخص ها و متغیرهایی است 

شهری را در پژوهش حاضرتبیین می نماید. 

4.2. معرفی محدوده مورد مطالعه
و 27  درجــه   51 شرقی  طول  در  کاشان  شهر  جغرافیایی  موقعیت 
است  شــده  واقــع  دقیقه  و 59  درجــه  شمالی 33  عــرض  و  دقیقه 
بررسی ها   .)Development Project of Kashan City, 2010: 139(
نشان می دهد، شهرستان کاشان با برخورداری از 302 هزار و 637 
نفر جمعیت، حدود 6/6 جمعیت استان اصفهان را در اختیار دارد. 
کاشان حدود  براساس سرشماری سال 1390 نیز جمعیت شهری 
کل جمعیت این شهرستان 90/2  293 هزار و 806 نفر می باشد. از 
کن  روستایی سا نقاط  در  و 9/8 درصد  مناطق شهری  در  درصد 
کاشان با  هستند )Tourism Comprehensive Plan, 2011: 2(. شهر 
گردشگری قرار داشته  برخورداری از قدمتی دیرینه همواره در مسیر 
گردشگری  کرده اند. از جمله آثار  گردشگران بسیاری از آن بازدید  و 
چشمه  سیلک،  باستانی  تپه های  مانند  مــواردی  به  می توان  آن 
سلیمانیه فین، باغشاه فین، قلعه جاللی، مناره زین الدینی )مناره 
کاشان،  جمعه  مسجد  بــزرگ،  آقا  مدرسه  و  مسجد  کاشان(،  کج 
خانه های  کاشان،  سرپوشیده  بــزرگ  بــازار  کاشان،  جامع  مسجد 
الجـــوردی،  عــامــری،  بـــروجـــردی،  )طباطبایی،  کــاشــان  تــاریــخــی 
تفضلی، ابوالفضل حکیم باشی و ... (، حمام های تاریخی )خان، 
مالقطب، میرعماد، پنجه شاه، طاهر و منصور، سلطان امیراحمد 

 برای تحلیل داده ها، نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد استفاده 
به  کــوکــران  فــرمــول  از  استفاده  بــا  نمونه  حجم  ــت.  اس گرفته  ــرار  ق
تعداد 200 نفر محاسبه و به صورت تصادفی در سطح شهر توزیع 
کاشانی به تعداد 28 هزار  گردید. جامعه آماری پژوهش شهروندان 
رهیافت  چارچوب  در  است.  مطالعه  مورد  محدوده  در  نفر  پنج  و 
تأثیر  و  گردشگری  ــرات  اث کننده  تبیین  عوامل  بررسی  سیستمی 
کافی از  گردشگری بر توسعه شهری مستلزم شناخت و درک  توسعه 
فرآیند این اثرگذاری است. بنابراین داشتن چارچوب و الگوی دقیق 
و روشن از مراحل خلق، اجرا و به نتیجه رسانیدن هدف پژوهش 
تدوین مدل مفهومی  به  اقــدام  به همین منظور  اســت.  ضــروری 

که در تصویر شماره1 ارائه شده است. گردید  تحقیق 

تصویر شماره1: مدل مفهومی پژوهش

کننده اثرات توسعه  در راستای تشخیص متغیرها و عوامل تبیین 
مــدل ســازی  از  منطقه  در  شهری  توسعه  در  آن  نقش  و  توریسم 
معادالت ساختاری استفاده گردید. مدل سازی معادالت ساختاری 
تجزیه وتحلیل  بــرای  که  اســت  ــاری  آم تحلیل  فن های  دوم  نسل 
روابط متقابل بین متغیرهای چندگانه در یک مدل مورد استفاده 
قرار می گیرد )Keshvarz, 2014: 9( و ضمن برخورداری از دقت باال، 
امکان تحلیل پدیده های پیچیده  علوم انسانی را میسر می سازد. 
این روش امکان تحلیل اطالعات به  صورت چند متغیره و مرتبط 
رگرسیون،  تحلیل  از  باالتری  جایگاه  در  و  فراهم مــی آورد  را  هم  با 
 .)Barbara, 2011: 8(قــرار مــی گــیــرد عاملی  تحلیل  و  مسیر  تحلیل 
از  یکی  عّلی  مدل سازی  یا  کوواریانس  ساختارهای  تجزیه وتحلیل 
اصلی ترین روش های تجزیه وتحلیل ساختارهای داده ای پیچیده 
که ویژگی اصلی آن، تجزیه وتحلیل همزمان  و چند متغیره است 
چندین متغیر مستقل و وابسته است )Kirschkamp, 2007(. این 
روش مجموعه ای از روش های آماری برای مدل سازی روابط بین 
متغیرهای مستقل و وابسته )مدل ساختاری( و متغیرهای پنهان 
و مشاهده پذیر )مدل اندازه گیری( است )Ullman ,2006: 12(. در 
فن مدل یابی معادالت ساختاری، پژوهشگر با مشاهده و محاسبه 
تغییرات همزمان )واریانس مشترک( چند متغیر، قصد دارد نتیجه 
بگیرد که احتمااًل عامل مشترکی تبیین کننده این تغییرات همزمان 
است)Alawi, 2013: 521(. با توجه به مبانی تئوریکی تحقیق مدل 
کالبدی،  عاملی مرتبه دوم بر مبنای چهار عامل پنهان محیطی، 
گردید. مدل های عاملی مرتبه دوم  اقتصادی و اجتماعی تنظیم 
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)and Modiri, 2011: 183. در تصویر شماره2 موقعیت جغرافیایی 
محدوده مورد مطالعه ارائه شده است. 

شاهزاده  )ع(،  موسی  ابن  )حبیب  متبرکه  بقاع  آب انبارها،   ،)... و 
 )Falahatabar ابراهیم، ابولؤلؤ و ...( و موارد بسیار دیگر اشاره نمود

جدول شماره3: شاخص های شناسایی شده توسعه شهری

کدشاخصعامل

توسعه شهری

(city Development)

1- توسعه تسهیالت و خدمات زیربنایی و عمرانی )شبکه آب و فاضالب، مخابرات و ...(
2- افزایش خدمات عمومی )خدمات بهداشتی، جمع آوری زباله و...(

کنان  3- بهبود معیشت سا
4- رشد خدمات فرهنگی )کتابخانه ها، مساجد و...(

City_Dev1
City_Dev2
City_Dev3
City_Dev4

مأخذ: یافته های تحقیق

جدول شماره2: ابعاد و شاخص های توسعه گردشگری

الیه اول
الیه دوم

کدشاخص
ابعاد

 (t
ou

ris
m

ی(
گر

دش
 گر

عه
وس

ت

اثرات محیطی
(Environmental)

 1- آلودگی های دیداری و بصری و آلودگی هوا 
2-  آلودگی صوتی 

 3- انباشت زباله ها و مشکالت دفع مواد زائد 
گردشگران  4- تخریب چشم انداز با زباله ها واشغال های 

5- تخریب اراضی زراعی و باغی

Env1
Env2
Env3
Env4
Env5

اثرات کالبدی
(Phisical)

کشاورزی برای احداث ویال و ساختمان سازی  کاربری اراضی  1- تغییر 
گردشگری  2- ساخت وساز بی رویه با توسعه 

3- توسعه خانه سازی مدرن و از بین رفتن معماری سنتی

Phy1
Phy2
Phy3

اثرات اقتصادی
)Econimic)

کن در منطقه  1- ایجاد شکاف درآمدی بین روستائیان سا
2- افزایش میزان درآمد

3- افزایش حجم سرمایه و تنوع شغلی 
4-  افزایش قیمت زمین

Eco1
Eco2
Eco3
Eco4

اثرات اجتماعی
)Social)

کیفیت زندگی 1- افزایش 
2- افزایش رفت وآمدهای محلی و خانوادگی
کنان در منطقه کاهش آرامش زندگی سا  -3

4- پی بردن جامعه به ارزش فرهنگ بومی وتالش در جهت حفظ آن

Soc1
Soc2
Soc3
Soc4

مأخذ: یافته های تحقیق

تصویر شماره2: موقعیت جغرافیایی شهر کاشان
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اقتصادی بدانیم، وجــود شکاف درآمــدی بین  از درآمــد و عدالت 
کاشان می تواند شاخصی بر خالف توسعه قلمداد شود.  کنان  سا
گونه ای عمل  کاشان باید به  در این زمینه مدیریت توریسم در شهر 
در  افزایش حجم سرمایه،  و  درآمــد مردم  افزایش  بر  که عالوه  کند 

کند.  جهت عدالت اقتصادی و اجتماعی جامعه حرکت 
توریسم  تأثیر  تحت  کــه  اســت  مهمی  عامل  دیگر  اجتماعی  بعد 
بــارگــذاری  شاخص  چهار  عامل  ایــن  در  اســت.  گرفته  قــرار  کاشان 
کاشان،  کنان در  کاهش آرامش زندگی سا که عبارتند از  شده است 
به  جامعه  بــردن  پی  خانوادگی،  و  محلی  رفت وآمدهای  افزایش 
کیفیت  ارزش فرهنگ بومی و تالش در جهت حفظ آن و افزایش 
زندگی. وجود اثرات منفی و مثبت توریسم در عامل اجتماعی هم 
همانند عامل اقتصادی مشاهده می شود. چنین مسئله ای نشان 
تغییرات  مقابل  در  شــدت  به  کاشان  محلی  جامعه  که  می دهد 
بسیار  کاشان  اجتماعی  تغییرات  رشد  آهنگ  و  می کند  مقاومت 
کند است. تالش مسئوالن و سازمان های ذی ربط باید معطوف به 
کاهش اثرات منفی توسعه توریسم و تقویت اثرات مثبت آن باشد و 
کید و توجه به بنیان های  گردشگری باید با تأ برنامه ریزی توسعه 

کاشان روی دهد.  فرهنگی و ارزشی 
گردشگری قرار دارد.  بعد محیطی در رتبه سوم تبیین اثرات توسعه 
این عامل بیشترین تعداد متغیر را به خود اختصاص داده است. 
گویای این واقعیت است  گرفتن پنج متغیر در عامل محیطی  قرار 
اختصاص  خــود  به  را  بیشتری  دامنه  توریسم  محیطی  ــرات  اث که 
تأثیر توسعه  این عامل تحت  از متغیرهای  گستره وسیعی  داده و 
دارای  گردشگری  توسعه  گرچه  ا می باشد.  کاشان  در  گردشگری 
باید  اما  بوده است،  برای جامعه محلی  فراوانی  منافع  و  مزیت ها 

گیرد.  کنان مورد توجه بیشتری قرار  حفظ محیط زیست سا
می باشد،  گردشگری  توسعه  تأثیر  تحت  که  دیگری  مهم  عامل   
که بیشترین اثرگذاری را در ایجاد  کالبدی است. متغیرهایی  عامل 
بی رویه  ساخت وساز  از  عبارتند  داشته اند،  کالبدی  پنهان  عامل 
کشاورزی برای احداث  کاربری اراضی  گردشگری، تغییر  با توسعه 
رفتن  بین  از  و  و توسعه خانه سازی مدرن  ویال و ساختمان سازی 
کاشان با تخریب های  گردشگری  معماری سنتی. متأسفانه توسعه 

5. یافته ها
میانگین سنی پاسخگویان 29/7 سال است. مسن ترین پاسخگو 
پاسخگویان  مجموع  درصــد  دارد. 98  سال  آن 18  کمترین  و   55
فصل  پاسخگویان  تمامی  داشته اند.  دیپلم  از  باالتر  تحصیالتی 
شماره4  جــدول  در  نــمــوده انــد.  اعــالم  بهار  را  منطقه  گردشگری 

یافته های توصیفی ارائه شده است.
کنان مربوط  که مالحظه می گردد، بیشترین تمایل سا همانگونه 
که در وضع  به احداث یا اجاره واحدهای اقامتی است؛ در حالی 
دارند.  فعالیت  حوزه  این  در  جامعه  از  درصد  هشت  تنها  موجود 
نهایتًا 20/5 درصد پاسخگویان نقش تبلیغات در توسعه گردشگری 
زیاد  بسیار  درصــد   79/5 و  زیــاد  را  گالب گیری  جشنواره  بر  مبتنی 

ارزیابی کرده اند.
کننده اثرات توسعه  در راستای تشخیص متغیرها و عوامل تبیین 
مــدل ســازی  از  منطقه  در  شهری  توسعه  در  آن  نقش  و  توریسم 
مدل  شــمــاره3  تصویر  در  گــردیــد.  استفاده  ساختاری  مــعــادالت 
توسعه  در  آن  نقش  و  گردشگری  توسعه  اثــرات  تبیین  ساختاری 
که در آن ضرایب پنهان و مشاهده  شهری نشان داده شده است 
شده متغیرهای تحقیق به صورت استاندارد محاسبه شده است. 
واقع  در  که  است  رگرسیونی  وزن  نوعی  پارامتر  این  گفت  می توان 
مشاهده  متغیر  هر  همبستگی  ضریب  یا  کوواریانس  نشان دهنده 
بار عاملی خوانده می شود.  نام  به  که  پنهان است  با متغیر  شده 
بعد  نشان می دهد،  تصویر شماره3  در  ارائــه شده  عاملی  بارهای 
گردشگری  توسعه  ــرات  اث تبیین  در  را  نقش  بیشترین  اقتصادی 
کاشان به خود اختصاص داده است. افزایش میزان درآمد بارزترین 
کاشان اتفاق افتاده  گردشگری در  که توسط توسعه  شاخصی است 
مهمی  شاخص  دیگر  شغلی  تنوع  و  سرمایه  حجم  افزایش  اســت. 
کاشان روی داده است.  گردشگری در  که تحت  تأثیر توسعه  است 
قرار  گردشگری  تأثیر  تحت  که  دیگر  اقتصادی  مهم  شاخص  دو 
گرفته اند، عبارتند از افزایش قیمت زمین و ایجاد شکاف درآمدی 
که  کاشان. وجود شاخص منفی در این عامل نشان می دهد  در 
نیز  اثــرات منفی  اقتصادی دارای  اثــرات مثبت  بر  گردشگری عالوه 
سطحی  از  جامعه  کثریت  ا بهره مندی  را  توسعه  گــر  ا اســت.  بــوده 

جدول شماره4: یافته های توصیفی حاصل از پژوهش
درصد انواع فعالیت های انجام شده در اقتصاد گردشگریدرصد علل نارضایتی جوامع محلی از توسعه گردشگری

8احداث یا اجاره واحد اقامتی33عدم رعایت بهداشت محیط
5درصد فروش صنایع دستی21/5اثرات منفی فرهنگی

گیاهی28/5شلوغی و آلودگی های صوتی 31/5از طریق فروش عرقیات 
1/5راهنمایی تور و فعالیت در برگزاری جشنواره16ترافیک

کاالهای تولید شده غیرمحلی1سایر 14/5فروش مواد غذایی و 
8/5تولید گل محمدی

تمایالت جامعه محلی برای فعالیت مورد عالقه در صورت فراهم بودن شرایط
درصدفعالیتدرصدفعالیت

3راهنمایی تور51/5احداث یا اجاره محل اقامت
2/5فروش موادغذایی1/5درصد فروش صنایع دستی

گیاهی 7هیچگونه فعالیتی33/5 فروش عرقیات 

مأخذ: یافته های تحقیق 
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بار  با  اثرگذاری  این  به خود اختصاص داده است.  کاشان  شهری 
بنابراین  است.  بوده  معنی داری 0/000  سطح  دارای  عاملی 0/29 
بر  اثر مؤثری  توریسم  با اطمینان 99 درصد توسعه  گفت  می توان 

کاشان داشته است. توسعه شهری 
شماره 5مقادیر غیراستاندارد، خطای معیار، نسبت  در جــدول 
بحرانی و سطح تحت پوشش)مقدار P ( نشان داده شده است. 
کلیه پارامترهای المدا  که  کی از آن است  نتایج جدول شماره5 حا
در   P مقدار  می باشند.  صفر  مقدار  با  معنی داری  تفاوت  دارای 
کلیه روابط  که نشان می دهد  کمتر از 0/05 است  کلیه روابط فوق 
گرفته اند و مدل  موجود در مدل مورد حمایت داده های تجربی قرار 
حاصل شده از فرآیند تحقیق در تبیین روابط رگرسیونی ایجاد شده 
سه  مقادیر  است.  داشته  سازگاری  تجربی  داده هــای  با  خوبی  به 
ستاره )***( در ستون )P( به معنای تأیید تفاوت فرضیه با مقدار 
کردن به وجود تفاوت معنی دار بین  صفر است. به عبارتی قضاوت 
ضریب محاسبه شده و صفر، به صفر درجه خطا منجر می شود. با 
توجه به این که میزان خطای تا پنج درصد قابل قبول است، پارامتر 

محاسبه شده در همه موارد دارای تفاوت معنی دار با صفر است.
مدل  بــرازش  شاخص های  از  استفاده  با  ساختاری  مدل  ارزیابی 
صورت می گیرد. برای ارزیابی برازندگی الگوی معادالت ساختاری 
)Salehi et al, 2014: 13( در  مــی شــود  استفاده  شاخص  چند  از 
که  جدول شماره6 شاخص های اصلی برازش مدل نشان می دهد 
داده های پژوهش به خوبی توانسته اند مدل مفهومی پژوهش را 

نمایندگی کنند.

گویای  که وجود متغیرهای منفی  کالبدی همراه بوده است  زیاد 
گفت مدیریت  کاشان است. در مجموع می توان  این واقعیت در 
پدیده  با  ارتباط  در  بیشتر  گاهی  آ نیازمند  کاشان  در  گردشگری 
گردشگری است تا بدین طریق تعارضات در جامعه میزبان  توسعه 
کالبدی و محیطی در معرض تهدید  به حداقل رسیده و مسائل 
کارگیری  و آسیب قرار نگیرد. تدوین ضوابط ساخت وساز برای به 
کاشان می تواند در  معماری متناسب با محیط و ساختار معماری 

احیای معماری سنتی مفید واقع شود. 
ساختاری  معادالت  مدل سازی  نهایی  مدل  از  حاصل  یافته های 
نشان داد، بین عوامل شکل دهنده توسعه شهری از نظر گردشگران 
کدام شاخص ها نقش مهمتری را ایفا می کنند. یافته های به  نهایتًا 
کننده توسعه  دست آمده نشان می دهد در بین متغیرهای تبیین 
بار  با  و...(  مساجد  )کتابخانه ها،  فرهنگی  خدمات  رشــد  شهری 
عاملی 0/67 بیشترین همبستگی را با متغیر پنهان توسعه شهری 
و  زیربنایی  خدمات  و  تسهیالت  توسعه  شاخص  اســت.  داشته 
عمرانی )شبکه آب و فاضالب، مخابرات و ...( با بار عاملی 0/66 در 
کنان با بار عاملی 0/56 در  جایگاه دوم و متغیر بهبود معیشت سا
گرفته است. نهایتًا شاخص افزایش خدمات عمومی  رتبه سوم قرار 
)خدمات بهداشتی، جمع آوری زباله و...( بار عاملی 0/52 را به خود 
کمترین میزان همبستگی با متغیر پنهان  اختصاص داده و دارای 
کمتری در محاسبات مربوط به  خود می باشد؛ بر این اساس وزن 
این متغیر پنهان داشته است. یافته های حاصل از مدل ساختاری 
که توسعه توریسم نقش مهمی در توسعه  همچنین بیانگر آن است 

کاشان و نقش آن در توسعه شهری تصویر شماره3: اثرات توسعه توریسم در 
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معنی داری  بر  مبنی  پژوهش  سئوال  به  پاسخ  در  ساختاری  مدل 
که  نشان می دهد  کاشان  توسعه شهری  بر  گردشگری  توسعه  اثر 
ایفا  شهری  توسعه  در  معنی داری  و  مهم  نقش  توریسم  توسعه 
 Hajinejad et al, تحقیقات  نتایج  با  نتیجه حاصل شده  می کند. 
  Moradi and Rahmani )2010(،Ibrahim Nia et al, )2013( ،)2009( 

6. نتیجه گیری و پیشنهادها
پس  شهری  توسعه  در  توریسم  توسعه  نقش  بررسی  راستای  در 
گرفت.  قرار  تأیید  و  بررسی  آنها مورد  اعتبار  از شناسایی متغیرها، 
که توسعه توریسم  نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل ها مؤید آن است 
از  حاصل  یافته های  است.  بوده  اثرگذار  کاشان  شهری  توسعه  بر 

جدول شماره5: برآوردهای غیراستاندارد با سطح تحت پوشش
Estimate S.E. C.R. P

Environmental <--- Tourism 1/000
Physical <--- Tourism 0/415 0/211 1/966 0/049
Economic <--- Tourism 0/223 0/102 2/182 0/029
Social <--- Tourism 0/276 0/129 0/139 0/036
City_Development <--- Tourism 0/251 0/120 2/091 0/037
Env3 <--- Environmental 0/778 0/102 7/611 ***
Env2 <--- Environmental 1/000
Env4 <--- Environmental 0/637 0/096 6/656 ***
Phy2 <--- Physical 1/553 0/621 2/501 0/012
Phy1 <--- Physical 1/000
Phy3 <--- Physical 0/416 0/157 2/649 0/008
Eco2 <--- Economic 3/226 0/894 3/609 ***
Eco1 <--- Economic 1/000
Eco3 <--- Economic 2/846 0/760 3/754 ***
Soc2 <--- Social 1/529 0/476 3/212 0/026
Soc1 <--- Social 1/000
Soc3 <--- Social 3/006 1/398 2/150 0/041
Eco4 <--- Economic 0/758 0/379 2/000 0/045
Env5 <--- Environmental 0/552 0/106 5/197 ***
Soc4 <--- Social 1/310 0/661 1/981 0/048
Env1 <--- Environmental 0/904 0/098 9/245 ***
City_Dev1 <--- City_Development 1/000
City_Dev2 <--- City_Development 0/613 0/115 5/350 ***
City_Dev3 <--- City_Development 0/725 0/129 5/611 ***
City_Dev4 <--- City_Development 0/871 0/144 6/0644 ***

مأخذ: یافته های تحقیق

جدول شماره6: شاخص های اصلی برازش مدل مرتبه دوم
نمراتشاخص

CMIN/DF1/680
GFI0/883

AGFI0/851
PGFI0/694

IFI0/842
TLI0/811
CFI0/836

PRATIO0/868
PNFI0/593
PCFI0/726

RMSEA0/058

مأخذ: یافته های تحقیق
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کاشان  کارگیری معماری متناسب با محیط و ساختار معماری  به 
افزایش  و  کاشان  سنتی  معماری  اضمحالل  از  پیشگیری  ــرای  ب
مانند  محلی  کنان  سا و  گردشگران  نیاز  مــورد  عمومی  خدمات 

خدمات بهداشتی، درمانی، جمع آوری زباله و ... .
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در اثرگذاری توریسم بر توسعه شهری در ابعاد متفاوت مورد بررسی 
گذاری با بار عاملی 0/29 دارای سطح  قرابت داشته است. این اثر 
معنی داری 0/000 بوده است. بنابراین می توان گفت با اطمینان 99 
درصد توسعه توریسم بر توسعه شهری کاشان اثرگذار بوده است. در 
اولویت بندی اثرات توریسم بر شاخص های توسعه شهری با استناد 
می توان  بررسی  مــورد  شاخص های  از  یک  هر  عاملی  بــارهــای  به 
کاشان با بار  گردشگری در  گسترش توریسم و  که  کرد  چنین بیان 
عاملی 0/67 بیش از سایر ابعاد بر رشد خدمات فرهنگی )کتابخانه، 
مساجد و ...( اثر داشته است و گسترش گردشگری در این شهر باعث 
کانون های فرهنگی و ...  کتابخانه ها، مساجد،  کیفی  کّمی و  بهبود 
شده است. ُبعد دیگر این اثرگذاری در توسعه تسهیالت و خدمات 
بررسی   )... و  و فاضالب، مخابرات  زیربنایی و عمرانی )شبکه آب 
شده است. اختصاص بار عاملی 0/66 این شاخص را در جایگاه 
گردشگری  گسترش  دوم اثرپذیری شاخص های توسعه شهری از 
گردشگران و برنامه ریزی های  قرار داده است. به این ترتیب حضور 
گرفته برای خدمات رسانی به آنان مؤید این مطلب است  صورت 
گردشگری بر بهبود خدمات زیربنایی و عمرانی مؤثر بوده  که توسعه 
کاشان  کنان در  گردشگری 0/65 بهبود معیشت سا است. توسعه 
افزایش  افزایش  برای  بار عاملی 0/52  نهایتًا  کرده است.  تبیین  را 
خدمات عمومی )خدمات بهداشتی، جمع آوری زباله و...( ناشی 
گردشگری این شاخص را در جایگاه چهارم اثرپذیری قرار  از توسعه 
می دهد. می توان چنین استنباط نمود که توسعه گردشگری سبب 
گردیده  بهبود خدمات بهداشتی، جمع آوری مناسب تر زباله و ... 
است. در پاسخ به سئوال دوم پژوهش، نتایج حاصل از مدل سازی 
بر  گردشگری  توسعه  اثرگذاری  اولویت بندی  ساختاری  معادالت 
شاخص های توسعه شهری را به ترتیب بر رشد خدمات فرهنگی 
)کتابخانه ها، مساجد و...( با بار عاملی 0/67، توسعه تسهیالت و 
خدمات زیربنایی و عمرانی )شبکه آب و فاضالب، مخابرات و ...( 
و  عاملی 0/52  بار  با  کنان  سا معیشت  بهبود  عاملی 0/66،  بار  با 
افزایش خدمات عمومی )خدمات بهداشتی، جمع آوری زباله و...( 
با بارعاملی 0/56 نشان می دهد. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق 
گردشگری و همچنین بهبود سازوکار  برای بهبود عملکرد توسعه 

گردد: اثرگذاری آن بر توسعه شهری پیشنهادهای ذیل ارائه می 
جلوگیری از افزایش قیمت و بورس بازی زمین، ایجاد سازوکارهای 
مشارکت جامعه محلی به منظور توزیع عادالنه درآمدهای ناشی از 
توسعه گردشگری و کاهش شکاف درآمدی، تالش مدیریت توریسم 
کاشان در جهت افزایش درآمد مردم و افزایش حجم سرمایه با  شهر 
رویکرد عدالت اقتصادی و اجتماعی، توجه به بنیان های فرهنگی 
کاشان و استفاده از این منابع در جهت ابداع فرصت های  و ارزشی 
کاشانی برای  گردشگری، آموزش جامعه محلی و شهروندان  خاّلق 
به  آن  تــالش در جهت حفظ  و  بومی  فرهنگ  ارزش  به  بــردن  پی 
گردشگری، ارائه آموزش های زیست محیطی  عنوان منبع و جاذبه 
کاهش اثرات  گردشگران برای حفظ محیط زیست و  کنان و  به سا
منفی گردشگری، جلوگیری از ساخت وسازهای بی رویه و غیراصولی 
کشاورزی  کاربری اراضی  گردشگری، جلوگیری از تغییر  در مناطق 
برای احداث ویال و ساختمان سازی، تدوین ضوابط ساخت وساز و 
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