Journal of Border Scince and Technology
Vol. 9, No.2, Summer 2020

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25384090.1399.9.2.3.3
Explaining the Role of Tourism on the Dimensions of Urban
Sustainability (Case Study: Khaf Border Town)
Parisa Beiki- PhD in Geography and Urban Planning, Central Tehran
Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 1
Received: 09, May, 2020

Accepted: 05, August, 2020

Abstract
The rapid growth of urbanization and the influx of population to large cities in order
to take advantage of economic, welfare, social opportunities, etc. has led to the
emergence of several challenges, including economic weakness, insecurity,
migration and depopulation of border areas. Sustainable development is one of the
topics in the field of urban studies and dealing with various problems of cities,
which has been highly emphasized since 1980. In this regard, one of the new
approaches that can play a key role in achieving the sustainability of cities is the
tourism approach. The purpose of this study is to evaluate the situation of
sustainability dimensions of the border city of Khaf and then explain the role of
tourism on the dimensions of urban sustainability in border areas. The research
method is descriptive-analytical and to identify the main criteria, research literature
and theoretical foundations were examined. The final criteria were extracted in
accordance with the opinions of experts. The statistical population of the study
includes two groups of residents of Khaf city and experts and specialists in the field
of tourism and urban planning. In the first stage, in order to evaluate the status of the
four dimensions of urban sustainability, a one-sample t-test, SPSS software, was
used and then LISREL software was used to analyze the role of tourism on each of
the dimensions of urban sustainability. Finally, the research findings indicate that
the situation of the border city of Khaf is not favorable in terms of urban
sustainability, in which economic stability achieved the lowest level of desirability.
Also, tourism has a positive and significant effect on all aspects of urban
sustainability, most of which are on physical sustainability (0.91) and social
sustainability (0.41), respectively.
Keywords: Urban sustainability, Tourism, Border areas, Khaf border town, LISREL
software.
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تبیین نقش گردشگری بر ابعاد پایداری شهری
مطالعه موردی :شهر مرزی خواف
پریسا بیکی – 9دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت9311/22/22 :

تاریخ پذیرش9311/26/96 :

چکیده

رشد سریع شهرنشینی و هجوم جمعیت به شهرهای بزرگ بههمنظهور بههرهگیهری از فرصهتههای اتتصهادی،
رفاهی ،اجتماعی و غیره؛ منجر به شکلگیری چالشهای متعددی گردیده است که ازجمله آن مهیتهوان بهه
ضعف اتتصادی ،عدم امنیت ،مهاجرت و خالی شدن سکنه مناطق مرزی اشاره کرد .توسعه پایدار از مباحث
مطرح درزمینه مطالعات شهری و مقابله با مشکالت گوناگون شهرها است که از  9192بهه بعهد بسهیار مهورد
تأکید میباشد .در همین راستا ،از رویکردهای نوین که میتوانهد نقهش کلیهدی در ت قهق پایهداری شههرها
داشته باشد ،رویکرد گردشگری است .هدف پژوهش حاضر ،ارزیابی وضهعیت ابعهاد پایهداری شههر مهرزی
خواف و سپس تبیین نقش گردشگری بر ابعاد پایداری شهری در مناطق مرزی است .روش ت قیق پژوهش،
توصیفی – ت لیلی است و برای شناسایی معیارهای اصلی ،ادبیات پژوهش و مبانی نظهری موردبررسهی تهرار
گرفت .معیارهای نهایی مطابق با نظرات صاحبنظران امر استخراج گردید .جامعه آماری پژوهش شهامل دو
گروه ساکنان شهر خواف و خبرگان و متخصصین حوزه گردشگری و برنامهریزی شهری اسهت .در مرحلهه
اول بهمنظور ارزیابی وضعیت ابعاد چهارگانه پایداری شهری از آزمون  Tته
بهره گرفته شهد و سهپس بهرای ت لیهل نقهش گردشهگری بهر هریه

نمونههای ،نهرمافهزار ،SPSS

از ابعهاد پایهداری شههری از نهرمافهزار

 LISRELاستفاده گردید .درنهایت یافتههای ت قیق نشاندهنده آن است که وضعیت شهر مرزی خواف بهه
ل اظ ابعاد پایداری شهری مطلوب نمیباشد که در این میان پایداری اتتصادی پایینترین سطح مطلوبیهت را
کسب نمود .همچنین گردشگری بر تمامی ابعاد پایداری شهری تأثیر مثبت و معنادار دارد که بیشترین آن به
ترتیب بر پایداری کالبدی ( )2/19و پایداری اجتماعی ( )2/19است.

واژگان کلیدی :پایداری شهری ،گردشگری ،مناطق مرزی ،شهر مرزی خواف ،نرمافزار .LISREL
 .9آدرس ایمیل :
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مقدمه
در حهال حاضهر 61 ،درصهد از جمعیهت جههان در منهاطق شههری زنهدگی مهیکننهد و
پیشبینیها نشان میدهد که این مقدار به  %56در سال  2232و به حدود  %02در سال 2262
خواهد رسید ( .)EAS-UN,2008تغییر از ی

سیستم روستایی به سیگنالهای غالب جهان

شهری بهشدت و بیش از همیشه نیاز بهه تغییهر چگهونگی توسهعه شههرها دارد و معمهاران،
مهندسان ،برنامه ریزان شهری ،جامعه مدنی و سیاستگذاران با چالشههای ایجهاد شههری
پایدار ،سالم ،هوشمند ،سبز ،تطبیقی ،فراگیر ،تولیدی ،امهن و انعطهافپهذیر مواجهه هسهتند
( .)UN Department,2014:2درواتع رشد سریع شهرنشینی از جنبههای گوناگونی زندگی
جوامع بشری را ت ت شعاع ترار داده اسهت .مقیهههاس عظهههیم شههر گرایهی و شهرنشهههینی
طبیعتههاً مشههکالتی چههون فقههر شهههری ،مهاجرتهای گسترده و کمبود منههابع خههدماتی،
کمبهههود زیرسههاختههها ،آلههودگی و تههراکم را بههرای شهههرها بههه دنبهههال دارد و فراینهههدهای
اتتصههههادی ،اجتمههههاعی و فرهنگهههی شههههرها را نیهههز مختههههل کههههرده اسههههت (علیهههزاده و
همکاران .)925 :9311،بر همین اساس توجه جامعه جهانی بیش از گذشته به سهمت توسهعه
شهری بهویژه توسعه پایدار شهر ،معطوف شده است .پایداری شهری ،ی

برنامه پیشهرفت

اجتماعی است که میکوشد نیازهای ساکنان شهرها را بشناسد ،از منابع م یطی حفاظهت
کند و منابع اتتصادی و اجتمهاعی حاصهل از آن را در تمهام سهطوح شههری تعمهیم دههد
(احمدی دهکاء و همکاران .)2 :9310،یکی از فعالیتهای توسعهیافته بعد از نیمهه تهرن دوم
بیستم ،به دنبال عواملی مانند جهانیشدن ،توسعه سرمایهداری ،پیشرفت ابزارهای حملونقهل
و توسههعه ارتباطههات تکنولههوگیکی ،گردشههگری م هیباشههد (ویلیههامز .)92 :9311،و در حههال
حاضر ،بهعنوان ی

صنعت سودآور در جهان شناختهشده است (بهدین و همکهاران:9311،

 .)1در چند دهه اخیر گردشگری بهعنوآنیکی از رویکردهای مؤثر با جنبههههای کالبهدی و
عملکهردی توسهعه شهههری در جههت دسههتیابی بهه توسهعه پایههدار مطهرح مههیباشهد .درواتههع
گردشگری به عنوان م رک و ابزاری توی برای حصول پایداری در بطن شهر عمل میکند
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( .)Lerario & Turi,2018:1گردشگری ،برای اولین بار در سند نهایی کنفرانس سازمان
ملل درزمینه توسعه پایدار در سال  2292گنجاندهشده است و اشاره دارد که گردشهگری
میتواند نقش عمدهای در ابعاد مختلف توسعه پایدار داشته باشد ،ارتباط نزدیکی با دیگر
بخشها دارد و میتواند مشاغل شایسته و مناسبی ایجاد کند و فرصتهای کسبوکار را
فراهم آورد (اکبریان رونیزی .)2 :9315،بهعالوه ،در اهداف توسعه پایدار هزاره بهعنهوان
مب ثی مهم و برجسته با تأکید بر کهاهش و مقابلهه بها فقهر ،ارتقهاء برابهری جنسهیتی ،بهبهود
پایداری م یطی و افزایش مشارکت جهانی موردتوجه ویژه واتعشده است ( Saarinen et

 .)al,2013اتتصاد ت

م صولی و درواتع عدم وجود تنوع اتتصادی در نواحی مرزی یکهی

از عوامل مهم گسترش فقر و بیکاری در این نواحی پرمخهاطره بهوده کهه زمینههههای ایجهاد
ناامنی را در این مناطق فراهم آورده است .این در حالی است که با توجه به رابطهه متقابهل و
مکمل توسهعه و امنیهت و نیهز اصهل درونزا و بهومی بهودن توسهعه ،ضهروری اسهت جههت
دستیابی به امنیت پایدار در نواحی مهرزی بهه سهمت بههرهگیهری از توانمنهدیههای بهومی و
درونی آنها گام برداشت .یکی از توانمندیهای این مناطق که میتواند بهعنهوان راهکهاری
کارآمد در جهت حرکت در مسیر توسعه ،پایداری و امنیت بهواسطه ایجهاد تنهوع اتتصهادی
مورد بهرهبرداری ترار گیرد ،توسعه گردشهگری اسهت (منهوچهری و م مهدی.)15 :9319،
در همین راستا ،گردشگری مرزی جزئی از صنعت گردشگری است کهه بها برنامههریهزی و
سیاستگذاری مناسب میتوان از درآمد ناسی از آن در توسعه اتتصادی و اجتماعی منهاطق
مرزی م روم بهره گرفت .ازاینرو ،اگر گردشگری مرزی به ن وی مناسب برنامههریهزی و
مدیریت شود ،می تواند م رکی برای حصول پایهداری در نهواحی مهرزی بهه ل هاظ تمهامی
جنبههای اتتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و غیره باشد .بنهابراین اسهتراتژی توسهعه گردشهگری
در مناطق مرزی بهمنظهور نگهه داشهت جمعیهت ،تهأمین امنیهت ،توسهعه اتتصهادی و ارتقهای
تعامالت اجتماعی دارای اهمیت و ضرورت خاصی است (حیدری و همکهاران.)33 :9311،
شهر خواف واتع در استان خراسان رضوی ،یکی از شهرهای مرزی در شرق ایران است کهه
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علیرغم وجود پتانسیل های شهری ،چندان موردتوجه واتع نشده است و به نظر میرسهد بهه
ل اظ ابعاد پایداری شهری در وضعیت مطلوبی نیز تهرار نهدارد .از طرفهی ایهن منطقهه دارای
جاذبههای متعدد طبیعی ،فرهنگی و تاریخی میباشهد کهه در صهورت عهدم بههرهبهرداری و
حفاظت مناسب روبه زوال خواهند گذاشت .درنتیجه چنین شرایطی عالوه بر اینکه بیهویتی
و عدم احساس تعلهق را در جامعهه بهه دنبهال دارد ،بههمرورزمهان باعهث میهل شههروندان بهه
مهاجرت خواهد شد .بنابراین ضهروری اسهت برنامههریهزی ویهژهای در ایهن راسهتا صهورت
پذیرد .رویکرد گردشگری عالوه بر اینکه می تواند موتور م رک رشهد اتتصهادی و حفه
هویت شهری باشد؛ زمینه مناسبی را نیز بهرای توسهعه بههویهژه توسهعه پایهدار شههری فهراهم
میکند .بنابراین ،پژوهش حاضر باهدف ،ت لیل وضعیت شهر مرزی خواف بهه ل هاظ ابعهاد
توسعه پایدار شهری و سپس تبیین نقش گردشگری بر ابعاد پایداری شهری بهه دنبهال پاسهخ
به سؤاالت زیر است:
 شهر مرزی خواف به ل اظ برخورداری از ابعاد پایداری شهری در چه وضهعیتی تهرار
دارد؟
 نقش گردشگری بر ابعاد پایداری شهری چگونه است؟
پیشینه پژوهش

نادری و همکاران در سال  ،9310مقالهای را که مستخرج از طرح پژوهشهی بهود ،بها عنهوان
«اولویتبندی راهبردی توسعه گردشگری بهمنظور تعیین جایگاه آن در برنامههای توسعه
شهری (مطالعه موردی :استان کرمانشاه)» ارائه دادند و در این پژوهش به ارزیهابی راهبردهها
در جهت رسیدن به راهبردهای بهینه گردشهگری اسهتان کرمانشهاه پرداختنهد .درنهایهت 96
راهبرد توسعه گردشگری استان کرمانشهاه در سهه بخهش تهاریخی ،فرهنگهی و اکوتوریسهم
تدوین گشت« .نقش گردشگری در پایداری شهری مورد :شهر سی سخت (شهرستان دنها)»
عنوان مقالهای دیگر است که در سال  9315توسط اکبریان رونیزی ارائهشده اسهت .در ایهن
پژوهش ،نقش گردشگری بر ابعاد پایهداری ت لیهل گشهته و درنهایهت نتهاین نشهان داد کهه
گردشگری بر بیشترین تأثیر و کمتهرین تهأثیر را بهه ترتیهب بهر ابعهاد اجتمهاعی -فرهنگهی و
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م یطی-کالبدی شهر سی سخت داشته است .در مقالهای دیگر ت ت عنهوان «ت لیهل سهطح
مسههلولیتپههذیری اجتمههاعی گردشههگران در روسههتاهای مقصههد گردشههگری (موردمطالعههه:
گردشگران دهستانهای شهرستان خواف)» که در سال  9315توسط سجاسی تیداری و دلیر
صورت گرفت ،میزان مسلولیت پذیری اجتماعی گردشگران روستایی بر اساس شاخصها و
مؤلفههای ابعاد پننگانه مسلولیت پذیری اجتماعی ،ت لیهل شهد .نتهاین نههایی ایهن پهژوهش
حاکی از آن بهود کهه گردشهگران روسهتاهای نمونهه بهه ل هاظ برخهورداری از مؤلفههههای
مسلولیت پهذیری اجتمهاعی بهاالتر از سهطح مطلهوب میهانگین تهرار داشهتند .حهاتمی نهژاد و
شریفی ،سال  ،9311در مقالهای ت ت عنوان «بررسی نقش گسترش گردشگری شهری بهر
توسعه پایدار شهری (نمونه موردی :شهر سنندج (» ،تأثیرات مثبهت گردشهگری شههری بهر
چهار متغیر توسعه پایدار شهری (اجتماعی ،کالبدی ،م یطی و اتتصادی) از دیدگاه سهاکنان
و متخصصین موردبررسی ترار دادند .و درنهایت این نتیجه را کسب نمودند که گردشگری
توانسته است بر پایهداری اتتصهادی شههر سهنندج بیشهترین تهأثیر مثبهت را بگهذارد .صهفری
سالمی و همکاران ،سال  ،9313در مقالهای ت ت عنوان «بررسهی ظرفیهتههای گردشهگری
شهرستان مرزی خواف» به بررسی ظرفیت ههای گردشهگری شهرسهتان در منهاطق شههری و
روستایی و مهم ترین موانع پیش روی توسعه گردشهگری آن پرداختههانهد .و درنهایهت ایهن
نتیجه را کسب کردند کهه ظرفیهتههای گردشهگری منطقهه مهیتوانهد اتتصهاد شهرسهتان را
مت ول کند .دوب 9در مقالهای دیگر ت ت عنوان «گردشگری و توسهعه پایهدار در آفریقها»
در سال  2222سعی کرده تا با ت لیل نمونههای مهورد متفهاوت در آفریقها بهه بررسهی نقهش
گردشگری در ت قق اهداف توسعه پایدار بپردازد و درنهایت این نتیجه را کسب نمهود کهه
این مهم در آفریقا تنهها در سهایه رویکهردی مشهارکتی مهابین جامعهه دانشهگاهی و ذینفعهان
م قق میشود« .ارتباط گردشگری با اهداف توسعه پایهدار :رویکهردی جغرافیهایی» عنهوان
مقالهای است که در سال  2299توسط شیونوز 2صورت پذیرفت .و بر نقش جغرافیهدانان در
1 . Dube
2 . Scheyvens
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استفاده درست و مؤثر از گردشگری بهمنظور توسعه پایدار اشاره و تمرکز داشته است .لیو

9

و همکاران ،سهال  ،2290در مقالههای ت هت عنهوان «توسهعه گردشهگری و زیسهت پهذیری
شهههری در چههین :ت لیههل توسههعه پایههدار بهها اسههتفاده از دادههههای مکههانی» بههه بررسههی نقههش
گردشگری در توسعه پایدار شهری و افزایش زیست پذیری برای ساکنان م لهی پرداختنهد.
و درنهایت این نتیجه را کسب کردنهد کهه مؤلفههههای زیسهت پهذیری و توسهعه پایهدار در
گردشگری تأثیر مثبت دارد و متقابالً توسعه گردشگری نیز منجر به زیست پذیری و توسهعه
پایدار در چین شده است.
با توجه به مرور و بررسهی پهژوهش ههای پیشهین در دو بخهش داخلهی و خهارجی ،مشهخص
گردید کهه در اکثهر ت قیقهات صهورت گرفتهه ،گردشهگری بها نگهاهی مهوردی ،ت لیهل و
بررسیشده بهطوری که تنها تأثیرات آن به ل اظ وضهعیت پایهداری در یه
مورد ارزیابی ترارگرفته و یا صرفاً بر رویکردهای ت

منطقهه خها

بعدی تمرکهز شهده اسهت .بهر همهین

اساس ،وجود و لزوم پژوهشی که با نگاهی جامعتر به تبیهین و توجیهه علمهی نقهش کلیهدی
عامل گردشگری به عنوان م رک رشهد ،توسهعه و پایهداری در شههرهای امهروزی بههویهژه
شهههرهای مههرزی بپههردازد ،حههس مههیشههود .ایههن امههر همچنههین مههیتوانههد کمکههی بههرای
تصمیمگیریها در سطح کالن باشد .از طرفهی در ارتبهاط بها م هدوده موردمطالعهه تهاکنون
ت قیقی که مطلوبیت ابعاد پایداری شهری را در آن بسنجد نیهز انجهام نگرفتهه اسهت کهه بها
توجه به شرایط خا

شههر مهرزی خهواف ایهن مههم نیهز بههمنظهور جلهوگیری و مقابلهه بها

چالشهای موجود و آتی ،ضروری میباشد .درنتیجه پژوهش حاضر ،با نگاهی بهه وضهعیت
پایداری شهری خواف در راستای تبیین نقش عامل گردشگری بر پایداری شهری با نگهاهی
جامع و کالن بهطوریکه نتاین آن تابلاستفاده برای سهایر پهژوهشهها باشهد ،تهدم برداشهته
است که نقطه تمایز آن نسبت به پژوهشهای پیشین است.

1 . Liu
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مبانی نظری

در دهه  9192توسعه پایدار تبدیل به بخشی از مباحث مههم جههانی شهد کهه از یه

سهو بهر

ظرفیتهای م یطی و از سوی دیگر به عهدالت جههانی تأکیهد و تمرکهز داشهت ( & Aall

 .)Koens,2019:2بهطورکلی توسعه پایدار ،توسعهای اسهت متهوازن بها رعایهت مالحظهات
زیستم یطی ،اتتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و کالبدی در مقیهاسههای جههانی ،منطقههای،
ملی و م لی بهطوریکه هم نیازههای نسهل حاضهر را تهأمین و ههم نگرانهی در مهورد تهأمین
نیازهای نسلهای آینده را تقلیل دهد (زیهاری .)305 :9392 ،عهدم موفقیهت شههرها در امهر
تأمین سکونت ایهده آل منجهر بهه ظههور دیهدگاه نهوین در توسهعه شههری گردیهد ،چراکهه
تجهارب بهههدسههتآمههده در دنیهها نشههانگر برخههی مسههائل عمههده در ایههن زمینهه بههود .تخریههب
م یط زیست شهری ،فقدان عدالت اجتماعی و عدم مشارکت مردم در امور شههرها ،وجهود
کاربریهای شهری ازجمله معضالتی بودند که نیاز به ایدهها و روشهای جدیدی را در امر
توسعه شهری نمایان میساخت (ضرابی و رضایی .)91 :9312،با نگرشی تازه به شهر پایدار،
میتوا ن آن را فضهایی تعریهف کهرد کهه در آن بهر نیازههای طبیعهی و انسهانی همهه افهراد و
گروههای اجتماعی ،تمرکهز و تهأمینشهده اسهت (فنهی .)32 :9319،زینه

 )2221(9معتقهد

است ،توسعه پایدار شهری ،فرآیندی پویا و بیوتفه در پاسخ بهه تغییهر فشهارهای اتتصهادی،
زیستم یطی و اجتماعی است که اهمیهت بهه سهزایی در دل مفههوم توسهعه پایهدار دارد و
اندازهگیری کمی و نمایش فضایی آن موضوعی مهم در برنامهریزی شههری اسهت ( Xing

 .)et al,2009:209توسعه پایدار شهری طی دهههای اخیر بهتدرین به الگهو وارهای نهوین و
مسلط در ادبیات نظری و عملی راین در باب توسعه و برنامهریزی شهری تبدیلشهده اسهت.
نظریه توسعه پایدار شهری موضوعهای جلوگیری از آلودگیهای م یط شهری و ناحیهای،
کاهش ظرفیتهای تولید م یط م لی ،ناحیه ای و ملی ،حمایت از بازیافتها ،عدمحمایهت
از توسعههای زیانآور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطهرح مهیکنهد (بهدیعی و

1 . Xing
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همکاران .)09 :9319،همچنین پیتر هال معتقد است توسعه پایدار شههری ،شهکلی از توسهعه
امروزی است که توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نسلهای آینهده را تضهمین مهیکنهد.
ازنظر کالبدی ،توسعه پایدار شهری تمرکز بر تغییراتی دارد که در کاربری زمهین و سهطوح
تراکم به عمل می آید تا ضمن رفهع نیازههای سهاکنان شههر در زمینهه مسهکن ،حمهلونقهل،
اوتات فراغت و غذا در طول زمان شهر را ازنظر زیسهتم یطهی تابهل سهکونت و زنهدگی،
ازنظر اتتصادی بادوام و ازنظر اجتمهاعی همبسهته نگهه دارد .بنهابراین توسهعه پایهدار شههری
پدیدهای اسهت کهه دارای ابعهاد پیچیهده اتتصهادی و اجتمهاعی و زیسهتم یطهی مهیباشهد
(ضههرابی و رضههایی .)96-91 :9312،درنتیجههه مههیتههوان گفههت در فراینههد توسههعه پایههدار
سیاستهای اتتصادی ،مالی ،تجاری ،انرگی ،صنعت و غیره بهگونهای طراحی میشهوند کهه
توسعه اتتصادی ،اجتماعی و زیستم یطی را به دنبال داشته و تداوم بخشد (حسینی نسهب و
همکاران .)596 :9319،در حال حاضر نگاه جهانی به سمت ایدهها ،روشها و رویکردههای
جدید درزمینه توسعه شهری بهویژه توسعه پایدار شههری مهیباشهد .در ایهن راسهتا ،یکهی از
رویکردهای نوین که در دهههای اخیر بسیار بهر آن تأکیهد مهیشهود ،رویکهرد گردشهگری
است .درواتهع گردشهگری بههنهوعی بهرای بازسهازی جوامهع موردتوجهه اسهت ( & Liang

 .)Hui,2016:56مفهوم گردشگری شهری از دههه  9192وارد ادبیهات گردشهگری شهد،
زمانی که شهرهای بسیاری به سمت مقاصد مهم در حال پیشهرفت بودنهد (دینهاری:9391،
 .)3گردشگری شهری ،یکی از مهمترین و پیچیهدهتهرین فعالیهتههای فضهایی و مکهانی
انسان در جامعه شهری است .به نظر صاحبنظران ،گردشگری شهری ی

فرصت بزرگ

فرهنگی ،اجتمهاعی و اتتصهادی بهرای کهالنشههرها و مهادر شههرهای جههانی بهه وجهود
میآورد ،که این فرصت نقش بسیار مؤثری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان در ابعاد
مختلف میتواند ایفاء کند .درواتع این صنعت در جامعه شهری بهعنهوان فعالیهت چههارم
زندگی شهرنشینی ،بر اساس اختصا

دادن فضاهای خا

برای گذران اوتات فراغت و

نیازههای مختلهف تفری هی ،میراثهی ،تهاریخی و غیهره ،امهروزه نقهش بسهیار مهمهی در
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سهاختارهای فضهایی ،فرهنگهی ،اجتمهاعی و اتتصهادی بهه خهود اختصها

داده اسهت

(شربتیان .)992 :9312،در عصر حاضر ،گردشگری شهری بهصورت مسلله و فعالیتی مهم
در مدیریت شهری و توسعه پایهدار شههرها درآمهده اسهت (پوراحمهد و همکهاران:9311،
 .)269نخستین شرط موفقیهت ههر شههر در توسهعه گردشهگری ،وجهود زیرسهاختههای
مناسب شهری و مدیریت عاتالنه و مدبرانه در عرصههای سیاسی ،فرهنگهی ،اجتمهاعی ،و
غیره است .دومین شرط برای تضمین موفقیت سیاست توسعه گردشگری شهری ،آمایش
جاذبههای شهر و ایجاد تسهیالت و امکاناتی است که دسترسی به جاذبهها را بیشازپیش
آسان کنهد (دینهاری .)96 :9391،بهر مبنهای دو شهرط مهذکور مهیتهوان اظههار داشهت کهه
گردشگری شهری از جنبهههای گونهاگون نقهش مهؤثر در سهاختار و پایهداری نهواحی دارد
(اکبریان رونیزی .)1 :9315،مورفیت و مانت )9115(9معتقهد هسهتند کهه در تالهب رویکهرد
پایدار ،بررسی نقش گردشگری در توسعه منطقههای و م لهی عمومهاً از ابعهاد اتتصهادی،
اجتماعی یا فرهنگی و م یطی صورت میگیهرد ( .)Mowforth & Munt,1996:121و در
بعضی منابع دیگر به بعد کالبهدی نیهز اشهارهشهده اسهت (لطفهی و باباخهانزاده.)931 :9313،
بهطورکلی و بر مبنای مطالب بیانشده که مطابق بها دیهدگاهههای صهاحبنظهران امهر بهوده،
میتوان بیان داشت امروزه در ب ث های پایداری مناطق شهری ،رویکردههای نهوین مهدنظر
ترار دارد که گردشگری بها توجهه بههپهیش شهرطههای الزم بهرای توسهعه آن یکهی از ایهن
رویکردهای مؤثر و نوین در امر پایداری شهری است .بهر همهین مبنها شهاهد آن هسهتیم کهه
کشورهای پیشرفته و مقاصد مهم گردشگری بین المللی با اشراف بهر ایهن موضهوع ،تمرکهز
اصلی خود را بر توسعه هرچه بیشتر گردشگری در تالب پایداری گذاشتهانهد .امهری کهه در
کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران جهای کهار دارد و نیهاز بهه بررسهی در جههت توجیهه
علمی بهویژه برای مناطقی همچون شهرهای مهرزی کهه بها چهالشهها و مشهکالت متعهددی
روبهرو هستند ،دارد .درنتیجه در این پژوهش بر این مهم تمرکز شده است.
1 . Mowforth & Munt
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روش پژوهش

پژوهش حاضر کاربردی و از حیطهه م تهوا و روش در زمهره ت قیقهات توصهیفی -ت لیلهی
اسههت .اطالعههات موردنیههاز از طریههق روش کتابخانهههای و میههدانی جمههعآوریشههدهانههد.
بدین صورت که در ابتدا مفاهیم نظری به منظور روشن شدن مسلله موردنظر ،تشریح شدند و
در ادامه به منظور ب ث منسجم و کارآمدتر ،ابتدا وضهعیت پایهداری شههر مهرزی خهواف و
سههپس نقههش عامههل گردشههگری بههر ابعههاد پایههداری شهههری مطههابق بهها ابعههاد و گویههههههای
استخراجشده از ادبیات و مبانی نظری و صهاحبنظهران امهر کهه در تالهب معیارههای نههایی
پژوهش در جدول شماره ( )9مشخص گردیده ،تبیهین گردیهد .جامعهه آمهاری پهژوهش در
مرحله ارزیابی وضعیت پایهداری شههری خهواف شهامل سهاکنان منطقهه ،مطهابق بها آخهرین
سرشماری مرکز آمار ایران  33991نفر ،است که بر مبنای فرمول کوکران  392نفر بهعنهوان
حجم نمونه انتخاب گردیدند .همچنین در مرحلهه تبیهین نقهش عامهل گردشهگری بهر ابعهاد
پایههداری شهههری ،جامعههه آمههاری دربرگیرنههده خبرگههان و متخصصههین حههوزه گردشههگری،
جغرافیا و برنامهریزی شههری اسهت کهه حجهم نمونهه آمهاری مهوردنظر از طریهق نهرمافهزار
 Sample Powerبرابر با  903نفر م اسبه گردید .پرسشنامه پژوهش بهمنظور سنجش روایی
آن در اختیار  0نفر از متخصصان و خبرگان امر ترار گرفت و مهورد تأییهد واتهع شهد .بهرای
پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که بهرای تمهامی گویهههها بهاالی  2/9بهه
دست آمد و درنتیجه تابلتبول گردید و بر اساس نظر خبرگان امر ،مابین گویهها همپوشانی
ب رانی وجود ندارد .روش نمونههگیهری نیهز تصهادفی سهاده اسهت .بههمنظهور بررسهی آمهار
توصیفی و ارزیابی وضعیت پایداری شهر مرزی خواف از نرمافهزار  SPSSو آزمهون  Tته

نمونهای و برای ت لیل دادههای جمهعآوری شهده و تبیهین نقهش عامهل گردشهگری بهر ابعهاد
پایداری شهری ،از نرمافزار  LISRELاستفادهشده است.
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جدول شماره  .9معیارهای نهایی پژوهش بر طبق نظرات صاحبنظران
ابعاد
کالبدی
اجتماعی
پایداری
شهری

اتتصادی
زیستم یطی

گویهها
دسترسی ،تنوع کاربریها

لیال بدیعی و همکاران 9319؛ حسینی

همبستگی و مشارکت ،امنیت،

نسب و همکاران 9319؛ صرافی

نهادهای م لی ،هویت ،سرزندگی

9310؛ خمرانی و فالحتی 9311؛

اتتصاد م لی ،اشتغال ،درآمد

ضرابی و رضایی9312،

میزان آلودگیها ،دسترسی به

et al,2019; Abouelfadl
2019; et al Krellenberg
Pina & Martinez 2016
بیکی و تردست9310،؛ دلشاد9315،؛

فضای سبز

دسترسی ،زیرساختهای مناسب
گردشگری

منبع

شهری ،کیفیت جاذبهها و
تسهیالت رفاهی ،منابع مالی و
انسانی

اسعدی و اردکانی9311،؛ تنبری و
همکاران9311،؛ سازمان جهانی
جهانگردی9312،؛ دیناری9391 ،؛ یو
و همکاران2299 ،؛ فرناندز و
همکاران2295،

محدوده موردمطالعه

شهرستان خواف در  262کیلومتری جنوب غربی مشهد مرکز استان خراسان رضوی ایران و
جنوبیترین شهرستان خراسهان رضهوی مهیباشهد .شهرسهتان خهواف در کنهار مهرز ایهران و
افغانستان ترار دارد .این شهرستان از شمال به شهرستانهای تایباد و تربهتحیدریهه ،از بهاختر
به شهرستانهای رشتخوار و گناباد ،از جنوب بهه شهرسهتان تاینهات و از خهاور بهه افغانسهتان
م دود است .گستردگی این شهرستان در بین  61درجه و  29دتیقه تا  52درجه و  65دتیقهه
طههول و  33درجههه و  63دتیقههه تهها  31درجههه و  60دتیقههه عههرر جغرافیههایی مههیباشههد.
وسعت شهرستان  1015/01کیلومترمربع بوده کهه  9/12در صهد از مسهاحت اسهتان را دارا
میباشد و مرکز آن شهر خواف است که در  52درجهه و  9دتیقهه طهول و  31درجهه و 35
دتیقه عرر جغرافیایی و ارتفاع  102متر از سطح دریا ترارگرفته است .فاصهله ایهن شههر تها
شهر مشهد  252کیلومتر و تا تربتحیدریه  922کیلومتر میباشد .همچنین شهرستان خهواف
با چهار بخش مرکزی ،سنگان ،جلگه زوزن و سالمی در نوار مرز شهرق ایهران تهرار دارد و
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 923کیلههومتر مههرز مشههترک بهها کشههور افغانسههتان دارد (بهجتههی .)9319،علههیرغههم وجههود
جاذبههای متعدد تاریخی و طبیعی در شهر خواف و اطراف آنکه میتوان به مسهجد جهامع،
یخدان ،بافت تاریخی شهر و غیره که تعدادی نیز به ثبت آثار ملی درآمده اشهاره کهرد ،امها
در بخش توسعه گردشگری چندان موفق عملنکرده است .بههطهوریکهه بههعنهوانمثهال در
بخش تسهیالت رفاهی شاهد آن هستیم تعداد اتامتگهاهههای ایهن شههر بسهیار پهایین اسهت و
شامل دو اتامتگاه بوم گردی و سه اتامتگاه فاتد درجهبندی هتلها اسهت .از طرفهی ،هرچنهد
در سالهای اخیر اتدامات خوبی برای م رومیتزدایی از طرف سازمان ای متولی امر انجام
داده است ،اما هنوز برخی کاستیها ازجمله پروگههای ناتمام ،بیکاری ،کمبود آب شهرب و
کشاورزی گرفته تا مسائل و مشکالت بهداشهتی ،درمهانی و آموزشهی ،راه و غیهره مهردم را
رنن میدهد .بهگونهای که برخی زیرساختها هنوز در این شهرستان که خود ی
ترانزیتی است ،بهخوبی فراهم نشده است (موسسه فرهنگی هنر خراسان.)9311 ،

شکل شماره  .9موقعیت جغرافیایی شهر مرزی خواف

راهگذر

بیکی /تبیین نقش گردشگری بر ابعاد پایداری شهری 66 / ...

بحث و یافتهها
ازل اظ وضعیت تأهل؛  %10/6مجرد و  %62/6متأهل ،در زمینه ت صهیالت؛  %96/9دیهپلم و
کمتر %0/1 ،فوقدیپلم %16/1 ،لیسانس %29/9 ،فوقلیسانس و  %2/5دکتری ،و ازل اظ سهن
نیز پاسخگویان پژوهش  %2/1بین  26تا  32سهال 32 %29/5 ،تها  36سهال 36 %39/9 ،تها 12
سال 12 %20/2 ،تا  16سال و درنهایت  %92/2باالی  12سال مهیباشهند .همچنهین در بخهش
تبیین نقش عامل گردشگری بر ابعاد پایهداری شههری ،همهانطهور کهه بیهان گردیهد جامعهه
آماری هدف ،خبرگان و متخصصین حوزه گردشگری ،جغرافیا و برنامهریزی شهری اسهت
که درنهایت پهس از م اسهبات حجهم نمونهه توسهط نهرمافهزار  903 ،Sample Powerنفهر
مشخص شدند .ازل اظ وضعیت تأهل؛  %36/6مجرد و  %51/6متأهل ،در زمینه ت صهیالت؛
 %19/9فوقلیسانس و  %69/2دکتری ،و ازل اظ سن نیز پاسخگویان پهژوهش  32 %26/5تها
 36سال 36 %39/9 ،تا  12سال 12 %20/2 ،تا  16سال و درنهایت  %9/1باالی  12سال است.
در ب ث آمار استنباطی پژوهش ،مرحله نخست نرمال بودن توزیع متغیرها موردبررسی تهرار
گرفت و نتاین آن در جدول شماره ( )2آورده شده است.
جدول شماره  .2نرمال بودن توزیع دادهها بر مبنای چولگی و کشیدگی
متغیرها

میانگین

ان راف معیار

چولگی

کشیدگی

گردشگری

1/9613

2/59212

-9/196

3/311

پایداری کالبدی

3/5911

2/53252

-9/222

2/692

3/0310

2/15119

-9/239

2/923

3/6990

2/02512

-2/113

9/992

3/0593

2/01639

-9/155

9/392

پایداری
اجتماعی
پایداری
اتتصادی
پایداری
زیستم یطی
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مطابق با یافتههای جدول شماره ( ،)2میانگین متغیرهای پژوهش بهاالی عهدد  3مهیباشهند و
میتوان ادعا نمود که متغیرها در نمونه از توافق نسبی برخهوردار هسهتند .همچنهین ان هراف
معیار متغیرها که مطابق با نظر استیون 2222 9نشهاندهنهده عهدم وجهود افهراد بهیتفهاوت در
پاسخگویی به سؤاالت میباشد و باید باالی  2/6باشد ،برای کلیه متغیرهای پژوهش حاضهر
ان راف معیار باالی عدد  2/6بهدستآمده است .درنهایت با توجه به شاخصههای چهولگی
و کشیدگی متغیرهها کهه همگهی مطهابق بها نظهر هیهر2حهدود مجهاز ( 3و  )-3و ( 6و  )-6را
رعایت کردهاند شرط کافی نرمال بودن توزیع دادهها وجود دارد و میتوان ادعها نمهود کهه
توزیع دادههای پژوهش از الگوی زنگولهای نرمال تبعیت میکند .اکنون نوبهت بهه ارزیهابی
وضعیت ابعاد پایداری شهری در م دوده موردمطالعهه مهیرسهد .کهه بهرای ایهن منظهور از
میانگین ،ان راف معیار و آزمون  Tت
نتاین آزمون برای هری

نمونهای بر مبنای ارزش  3بهره گرفته شد .در ادامهه

از ابعاد تفسیر خواهد شد.

جدول شماره  .3میانگین و انحراف معیار بُعد پایداری کالبدی
بُعد

میانگین

ان راف معیار

پایداری کالبدی

2/922

2/02620

میانگین خطای
استاندارد
2/23922

جدول شماره  .7آزمون Tتک نمونهای در بُعد پایداری کالبدی
ارزش/مقدار آزمون =Test Value=3 3
بُعد

پایداری کالبدی

آماره
t
/922
93

درجه

سطح

اختالف

آزادی

معناداری

میانگین

211

2/222

-2/03150

فاصله اطمینان %16
حد پایین
-2/5216

حد باال
2/9111
-

1 . Steven
2 . Hair

بیکی /تبیین نقش گردشگری بر ابعاد پایداری شهری 61 / ...

با توجه به جداول شماره ( )3و ( )1و مقهادیر بههدسهتآمهده مهیتهوان گفهت کهه وضهعیت
پایداری کالبدی با توجه به میانگین در نمونه پژوهش ( )2/962وضعیت مطلوبی نهدارد و بها
توجه به اختالف میانگین بهدستآمده و مقدار  sig<2/26و t-valueکه خهارج از بهازهٔ 9/15
و  -9/15در جامعه پژوهش نیز از وضعیت مطلوب فاصله دارد.
جدول شماره  .7میانگین و انحراف معیار بُعد پایداری اجتماعی
بُعد

میانگین

ان راف معیار

پایداری اجتماعی

2/933

2/15110

میانگین خطای
استاندارد
2/26522

جدول شماره  .6آزمون Tتک نمونهای در بُعد پایداری اجتماعی
ارزش/مقدار آزمون =3

آماره

بُعد

t

پایداری
اجتماعی

3/022

Test Value=3
سطح
درجه
میانگین
معناداری
آزادی

فاصله اطمینان %16

اختالف

df
211

2/222

-2/09391

حد پایین

حد باال

-2/6216

-2/1626

با توجه به جداول شماره ( )6و ( )5و مقهادیر بههدسهتآمهده مهیتهوان گفهت کهه وضهعیت
پایداری اجتماعی با توجه به میانگین در نمونه پژوهش ( )2/933وضهعیت مطلهوبی نهدارد و
با توجه به اختالف میانگین بهدستآمهده و مقهدار  sig<2/26و t-valueکهه خهارج از بهازه
 9/15و  -9/15در جامعه پژوهش نیز از وضعیت مطلوب فاصله دارد.
جدول شماره  .6میانگین و انحراف معیار بُعد پایداری اقتصادی
بُعد

میانگین

ان راف معیار

پایداری اتتصادی

9/632

2/05923

میانگین خطای
استاندارد
2/22222
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جدول شماره  .6آزمون Tتک نمونهای در بُعد پایداری اقتصادی
ارزش/مقدار آزمون =Test Value=3 3
درجه

آماره

بُعد

آزادی

t

پایداری اتتصادی

df

92/922

211

سطح
معناداری
2/222

فاصله اطمینان %16

اختالف
میانگین
-2/99262

حد پایین

حد باال

-2/5026

-2/1910

با توجه به جداول شماره ( )0و ( )9و مقهادیر بههدسهتآمهده مهیتهوان گفهت کهه وضهعیت
پایداری اتتصادی با توجه به میانگین در نمونه پژوهش ( )9/632وضهعیت مطلهوبی نهدارد و
با توجه به اختالف میانگین بهدستآمهده و مقهدار  sig<2/26و  t-valueکهه خهارج از بهازه
 9/15و  -9/15در جامعه پهژوهش نیهز از وضهعیت مطلهوب فاصهله دارد .بنهابراین وضهعیت
پایداری اتتصادی بسیار پایینتر از حد متوسط و مطلوب است.
جدول شماره  .1میانگین و انحراف معیار بُعد پایداری زیستمحیطی
بُعد

میانگین

ان راف معیار

پایداری زیستم یطی

2/262

2/90665

میانگین خطای
استاندارد
2/23222

جدول شماره .97آزمون  Tتک نمونهای در بُعد پایداری زیستمحیطی
ارزش/مقدار آزمون =Test Value=3 3
بُعد
پایداری زیستم یطی

آماره

درجه

سطح

اختالف

فاصله اطمینان %16

t

آزادی

معناداری

میانگین

حد پایین

حد باال

1/662

211

2/222

-2/02191

-2/3616

-2/0529

با توجه به جداول شماره ( )1و ( )92و مقادیر بهدسهتآمهده مهیتهوان گفهت کهه وضهعیت
پایداری زیستم یطی با توجهه بهه میهانگین در نمونهه پهژوهش ( )2/262وضهعیت مطلهوبی
ندارد و با توجه به اختالف میانگین بهدستآمده و مقدار  sig<2/26و  t-valueکه خارج از
بازه  9/15و  -9/15در جامعه پژوهش نیز از وضعیت مطلوب فاصله دارد.

بیکی /تبیین نقش گردشگری بر ابعاد پایداری شهری 69 / ...

بنابراین بر مبنای ت لیل صورت گرفته ،در پاسخ به سؤال اول پهژوهش مهیتهوان گفهت کهه
وضعیت پایداری شهر مرزی خواف به ل اظ ابعاد چهارگانه کالبدی ،اجتماعی ،اتتصهادی و
زیست م یطی ،در وضعیت مطلوبی ترار ندارد و هر چهار بُعد پایهداری شههری ،پهایینتهر از
حد متوسط ترار گرفتند که در این میهان پایهداری اتتصهادی بها میهانگین  9/632پهایینتهرین
سطح مطلوبیت را دارا میباشد .درنهایت بهمنظهور تبیهین نقهش عامهل گردشهگری بهر ابعهاد
پایداری شهری از نرمافزار  LISRELبهره گرفته شد .بدینصورت که با تعریهف متغیرههای
مکنون (متغیر مستقل گردشگری و متغیرهای وابسته پایداری کالبدی ،اجتماعی ،اتتصادی و
زیستم یطی) و متغیرهای آشکار (گویههای هر معیار) در م یط نرمافزار  ،LISRELمهدل
اندازهگیری (رابطه بین سؤاالت و متغیرها) و مدل ساختاری که بهه بررسهی رابطهه علبهی بهین
متغیرهای مکنون میپردازد ،اجرا گردید .همچنین آزمونهای برازش ،روایی و پایایی سهازه
و درنهایت ت لیل مسیر نیز صورت گرفت.

شکل شماره  .2مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد
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برازش مدل

برازش مدل درواتع اشاره به میزان انطباق مدل در نمونه با واتعیت موجهود در جامعهه دارد و
بر اساس شاخصههای  RFI ،CFI ،NNFI ،NFI ،AGFI ،GFI ،PNFI ،RMSEA ،X2/DFو

 IFIکه برای هرکدام حد مجازی وجود دارد بررسی میشود .نتاین حاصل از بهرازش مهدل
در جدول شماره ( )99آورده شده است.
جدول شماره  .99برازش مدل
حد مجاز

شاخصهای برازش
X2/DF
RMSEA

کوچ
کوچ

مقدار
بهدستآمده

تر از 3

9/001

تر از 2/29

2/269

PNFI

بزرگتر از 2/6

2/93

GFI

بزرگتر از 2/9

2/91

AGFI

بزرگتر از 2/1

2/95

NFI

بزرگتر از 2/1

2/16

NNFI

بزرگتر از 2/1

2/10

CFI

بزرگتر از 2/1

2/19

RFI

بزرگتر از 2/1

2/11

IFI

بزرگتر از 2/1

2/19

مطابق با نتاین حاصل از برازش مدل ،همه شاخصها حد مجاز موردنظر را رعایت نمودند و
می توان بیان نمود که مدل از نیکویی برازش برخوردار است و مشاهدات پژوهش در نمونهه
با واتعیت موردنظر در جامعه انطباق دارد.
پایایی و روایی مدل

در این بخش به بررسی پایایی و روایی هم گرا و واگرای مدل بر اساس چهار معیهار پایهایی
ترکیبی  ،CRپایایی اشتراکی  ،AVEحهداکثر واریهانس بهه اشهتراک گذاشهتهشهده  MSVو
حداتل واریانس به اشتراک گذاشتهشده  ASVمیپردازیم.

بیکی /تبیین نقش گردشگری بر ابعاد پایداری شهری 63 / ...

جدول شماره .92بررسی پایایی و روایی سازه
حداکثر واریانس

حداتل واریانس

به اشتراک

به اشتراک

گذاشتهشده

گذاشتهشده

MSV
2/161

ASV
2/399
2/219

پایایی

پایایی

ترکیبی

اشتراکی

CR

AVE

گردشگری

2/930

2/629

پایداری کالبدی

2/062

2/599

2/950

پایداری اجتماعی

2/911

2/652

2/162

2/211

پایداری اتتصادی

2/016

2/693

2/295

2/962

2/122

2/622

2/351

2/299

متغیرها

پایداری
زیستم یطی

بر مبنای نتاین بهدستآمده که در جدول شماره ( )92مشاهده میشود ،،برای تمامی متغیرها
مقدار  CRباالی  2/0و مقدار  AVEبیشتر از  2/6بهدست آمده اسهت درنتیجهه پایهایی مهدل
تأیید میشود .همچنین با توجه به اینکه شرط  CR>AVEبرترار است میتوان بیان نمود کهه
روایههی همگههرای مههدل نیههز تأییدشههده اسههت .بهههعههالوه مههدل بههر اسههاس برتههراری دو شههرط
 AVE>MSVو  MSV>ASVدارای روایههی واگههرا نیههز مههیباشههد .بنههابراین و بهههطههورکلی
میتوان گفت ،مدل پژوهش دارای پایایی و روای هم گرا و واگرا است.
تحلیل معناداری مسیر

در این بخشبر اساس ضریب مسیر (بتا) و مقدار  t-valueبه تبیهین نقهش عامهل گردشهگری
بهعنوان متغیر مستقل یا برونزا بر ابعاد چهارگانه پایداری شهری بهعنوان متغیرهای وابسته یا
درونزا پرداخته میشود.
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جدول شماره  .93تحلیل معناداری مسیر

ضریب مسیر

مسیر

t-value

نتیجه

(بتا)
گردشگری

پایداری کالبدی

2/19

0/29

معنادار

گردشگری

پایداری اجتماعی

2/19

9/96

معنادار

گردشگری

پایداری اتتصادی

2/99

6/55

معنادار

گردشگری

پایداری

2/92

5/62

معنادار

زیستم یطی

نتاین حاصل از ت لیل معناداری مسیر که در جدول شماره ( )93تابلمشهاهده اسهت ،مطهابق
با مقدار  t-valueکه برای تمامی مسیرها خارج از بازه  9/15و  -9/15بهدستآمهده اسهت
می توان گفت که هر چهار مسیر پژوهش حاضر معنادار هستند که نشاندهنده تهأثیر معنهادار
عامل گردشگری بر ابعاد چهارگانه پایداری شهری است .همچنین مطابق با مقهادیر ضهریب
مسیر ( بتا) و در پاسخ به سؤال دوم پژوهش ،عامل گردشگری به ترتیهب بیشهترین اثهر را بهر
پایداری کالبدی ( ،)2/19پایداری اجتماعی ( ،)2/19پایداری اتتصهادی ( )2/99و پایهداری
زیستم یطی ( )2/92دارا میباشد.
نتیجهگیری
در حال حاضر و با توجه به روند شهرنشینی که بیش از گذشهته شهتاب گرفتهه اسهت ،صهرفاً
تمرکز بر کالبد شهرها بهمنظور مقابله با چالشهای عصر حاضر جوابگو نیست و الزم اسهت
تا رویکردهای نوین به کار گرفته شود .توسعه پایهدار شههری از حهدود  9192بهه بعهد و بهه
دنبال انقالب صنعتی و رشد سریع شهرنشینی و مههاجرتههای گسهترده شهکل گرفهت و بهر
جنبه های گوناگون زندگی شهری تأکید دارد .در همین راستا ،رویکرد گردشهگری کهه در
تالب رویکردی فعالیت مبنا ،عالوه بر نگهاهی کالبهدی سهعی در پوشهش تمهامی جنبههههای
شهری را دارد میتواند نقش کلیدی در راستای پایهداری و توسهعه پایهدار داشهته باشهد .بهر
همین اساس ،شاهد آن هستیم که کشورهای پیشرفته با تغییهر نگهاه و رویکردههای خهود بهه
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دنبال توسعه هرچه بیشتر گردشگری در تالب مفاهیم پایداری میباشند تها عهالوه بهر تثبیهت
جایگاه خود در عصر رتابتی حاضر ،منافع و مزیتهای بیشماری را در جنبههای گونهاگون
شهری برای جوامع م لی خود رتم بزنند .به عبارتی مهیتهوان گفهت توسهعه گردشهگری و
پایداری شهری دو مقوله مکمل یکدیگر میباشند که با تقویت زیربنای یکی منجر به ارتقاء
دیگری میشود .در پژوهش حاضر ،که هدف اصهلی آن تبیهین نقهش گردشهگری بهر ابعهاد
پایداری شه ری اسهت ،پهس از مهرور مبهانی نظهری موجهود درنهایهت چههار بُعهد کالبهدی،
اجتماعی ،اتتصادی و زیستم یطی برای پایهداری شههری اسهتخراج گردیهد و در ابتهدا بهه
ارزیابی وضعیت پایداری شهری بهه ل هاظ ایهن ابعهاد چهارگانهه در شههر مهرزی خهواف بها
بهرهگیری از آزمون تی ت
نقش گردشگری بر هری

نمونهای در نرمافزار  SPSSاتدام گردید .سپس بهمنظور تبیهین
از ابعاد پایداری شهری از نرمافزار  LISRELاستفاده شد.

طبق نتاین بهدست آمده ،ابعاد چهارگانه پایداری در شهر مرزی خواف از وضهعیت مطلهوبی
برخوردار نیستند و هر چهار بُعد کالبدی ،اجتماعی ،اتتصهادی و زیسهتم یطهی پهایینتهر از
حد متوسط مطلوبیت ترار دارند .بنابراین علیرغم وجود پتانسهیلههای گردشهگری موجهود
منطقه و احداث راهآهن خواف در سطح ملی ،هنهوز نتوانسهته اسهت از آن بههعنهوان نیهروی
م رکه ای برای رشهد و پایهداری شههری بههره گیهرد .از طرفهی بها بررسهی صهورت گرفتهه
درزمینه نقش عامل گردشگری بر ابعاد پایداری شهری ،روشن گردید که عامل گردشگری
تأثیر مثبت و معناداری بر هری

از ابعاد چهارگانهه دارد بههطهوریکهه بیشهترین تهأثیر را بهه

ترتیب بر پایداری کالبدی ( ،)2/19پایداری اجتماعی ( ،)2/19پایداری اتتصهادی ( )2/99و
پایداری زیستم یطی ( )2/92دارد که خود داللت بر اهمیت این عامل در بهین خبرگهان و
متخصصین حوزه گردشگری و جغرافیا و برنامهریزی شههری مهیباشهد و ضهرورت رشهد و
توسعه گردشگری و زیرساختهای آن با توجهه بهه نقهش مهؤثری کهه مهیتوانهد در ت قهق
پایداری شهری داشته باشد ،احساس میشود .بر همین مبنها ،مشهخص گردیهد کهه پهژوهش
حاضر با سایر ت قیقهات بههویهژه حهاتمی نهژاد و شهریفی ( ،)9311رونیهزی ( )9315و دوب
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( )2222که صرفاً به بررسی موردی نقش گردشگری در توسعه شهری پرداختهشهده اسهت؛
به ل اظ بررسی دومرحله ای که در ابتدا وضعیت ابعاد پایهداری شههری در سهطح م هدوده
موردمطالعه ارزیابی شد و سپس تبیین نقش عامل گردشگری از دیدگاه متخصصین امر ،که
درنهایت تعیین گردید گردشگری بیشترین تأثیر را میتواند به ترتیب بر پایداری کالبهدی و
اجتماعی داشهته باشهد ،متفهاوت اسهت .همچنهین بها توجهه بهه اینکهه در مرحلهه تبیهین نقهش
گردشگری از نظرات خبرگان و متخصصین بهره گرفتهشده ،یافتههههای پهژوهش مهیتوانهد
مالک و توجیه علمی م کمی نهتنها برای شهر مرزی خواف بلکه بهرای سهایر شههرهای بها
پتانسیل کشور بههمنظهور بههره گیهری از رویکهرد گردشهگری در راسهتای پایهداری شههری
مورداستفاده ترار گیهرد .درنهایهت ،پیشهنهاد مهیشهود مهدیریت یکپارچهه شههری و جهذب
سرمایهگذاریهای م لی و ملی بهه عهالوه آمهوزش نیهروی انسهانی متخصهص ،شههر مهرزی
خواف می تواند بیش از گذشته در جهت رونق گردشگری و بهتبع آن پایداری شهری گهام
بردارد در این راستا از نقش مؤثری که احداث راهآهن خواف-هرات میتواند داشهته باشهد
نباید غافل بود.
تشکر و قدردانی
بنا به اظهار نویسنده مسلول ،این مقاله ،حامی مالی نداشته است.
منابع
 )9اسعدی ،میرم مد و اردکانی ،سهعید ( )9311ارائهه مهدلی پویها جههت توسهعه گردشهگری
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