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ي شهري در  بررسي آثار شركت گردشگري پديده بر توسعه
  شانديز
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  يوسفعلي زياري
   زهرا عنابستاني

 23/4/1392: تاريخ پذيرش    8/9/1391: تاريخ دريافت  

  
  چكيده

هاي اجتماعي و  امروزه در بسياري از مناطق توانسته است تحوالت زيادي در بنيان گردشگري
. هاي بزرگ گردشگري درخور توجه است اقتصادي جوامع شهري پديد آورد و در اين ميان نقش پروژه

ي شهر شانديز از ديدگاه  در اين مقاله تالش شد تا تأثير شركت گردشگري پديده بر روند توسعه
روش تحقيق در اين مطالعه، از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش،  . مورد بررسي قرار گيرد كارشناسان

هاي آن بر اساس مطالعات ميداني و از طريق مصاحبه  اي از داده تحليلي است كه بخش عمده - توصيفي
اي ه يافته. آوري شده است نفر از كارشناسان فعال در سطح منطقه جمع 18نامه از  و تنظيم پرسش

دهد در بين متغيرهاي آثار  مراتبي نشان مي آمده از روش تحليل سلسله دست مطالعه بر اساس نتايج به
درصد و كمترين  5/45حضور شركت گردشگري پديده، بيشترين ضريب اهميت به آثار اقتصادي با 

بر  .درصد بوده است 2/8محيطي حضور اين شركت در شهر شانديز با  ضريب اهميت به آثار زيست
گانه و  15هاي  ها، مشاهده شد كه از بين شاخص اي بر مبناي تحليل واريانس اساس آزمون تي دونمونه

برداري اصولي از زمين  ونقل شهري و عدم بهره ي حمل متغيرهاي چهارگانه فقط در دو شاخص توسعه
ها و تمام متغيرها  خصبنابراين در اكثر قريب به اتفاق شا. ها تأييد شده است فرض عدم برابري واريانس

ها، راهكارهايي شامل  با توجه به يافته. اختالف معناداري بين نظرات دو گروه كارشناسان وجود ندارد
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توجه به تربيت و جذب نيروي كار بومي، توجه به برند شهر آرامش در شانديز، فراهم نمودن 
هاي  محيطي فعاليت هاي شهري متناسب با فعاليت شركت پديده، كاهش آثار زيست زيرساخت

  .و غيره پيشنهاد شده است گردشگري در سطح منطقه 
 .ها، شرگت گردشگري پديده، شهر شانديز گردشگري شهري، ابرپروژه :ها كليدواژه

 
  مقدمه

ي فراواني يافته است و بسياري از كشورها از اين  امروزه صنعت گردشگري در جهان توسعه
تا حد درخور توجهي بهبود بخشند و بسياري از مشكالت اند وضعيت خويش را  رهيافت توانسته

از قبيل بيكاري، پايين بودن سطح درآمد، سرانه و كمبود درآمد ارزي پوشش دهند را خود 
ابزاري   عنوان ي اول به صنعت گردشگري، در درجه). 21: 1389نوربخش و اكبرپورسراسكانرود، (

 نمايد هاي شغلي ايجاد ميرز خارجي و فرصتاقتصادي، سود قابل توجهي از ا  ي براي توسعه
استعالجي و ( و موجب افزايش درآمدهاي ملي خواهد شد )87: 2011، 2و ميخوري 1كاال(

ي سازمان جهانگردي و گردشگري نشان  طور كه مطالعههمان). 130: 1391نيت بياتي ، خوش
ارزش پيدا خواهد  نسبت به صنعت افزايش 3/1دهد، يك دالر درآمد مستقيم گردشگري مي
المللي از  تعداد جهانگردان بين 2007تا سال  1950از سال . )84: 2008، همكارانو  3بين( كرد
ميليارد  865ميليون نفر افزايش يافته است و درآمد ناشي از اين فعاليت به  903ميليون به  25

و  4مورنو( نفر برسدميليارد  6/1اين تعداد به  2020شود تا بيني ميدالر رسيده است و پيش
اين صنعت فرايند   ي توسعه). 2006، 5و سازمان جهاني گردشگري 1550: 2009همكاران، 

-برنامه  هاي درگير با سياست دولت،المللي و ملي گروهبين  ي اي است كه عوامل توسعهپيچيده

كشورهاي مختلف رو  ازاين. )80: 2008، 7شارپليو  6تفلر(دگيرگذاري را در بر ميي و قانونريز
هاي گردشگري در مناطق داراي قابليت، با مهياسازي و ارزشمند نمودن جاذبه در تالشند تا
، 9جو و 8روزنتروب( مندي از ابعاد مثبت اين صنعت را فراهم سازندمندي و بهرهفرصت رضايت

 دتواناز يك سو مي بنابراين با توجه به اهميت گردشگري، اين صنعت). 770- 759: 2009
باشد؛ چرا كه ) خاص گردشگري هايبا جاذبه(مناطق روستايي   ي ابزاري براي توسعه  عنوان به
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محلي را بهبود  يك منبع مالي جديد، وضعيت اقتصادي مردم  عنوان به توانداين مقوله مي
  ).2004، 2و ويكنز 1بريدنهان(باشد فقر ي زدودن ي منبعي درباره مثابه به  ببخشد و

 به نوعي به گردشگري انواع تمامي كه چرا دارند؛  مكملي روابط شگريگرد و شهرها
 گردشگري  ي توسعه براي ريزي برنامه هرگونه ذال . هستند نيازمند شهري و خدمات ها كانون
لطفي، (باشند داشته توجه غيرمستقيم و مستقيم خدمات ي ارائه شهرها در توانمندي به بايد

 وسهولت فراغت اوقات نسبي درآمد، ازدياد افزايش دليل به عمدتًا شهرنشيني). 160: 1386
 ).33: 1373 تواليي،(شده است  سبب  را گردشگري فعاليت گسترش ارتباطات، و دسترسي

       در و است گردشگري نوع رينتپردرآمد پيشرفته كشورهاي در شهري گردشگري
 دارد ناپذيري انكار تأثيرات ... و اكولوژيكي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، مختلف هاي زمينه

 در گردشگري هاي جاذبه كه صورتي در حتي اين بر عالوه). 55: 1999، 4و هالي 3اسنيث(

 د،دهن مي خدمات خود پيرامون به شهرها آنجايي كه از باشند، قرار گرفته  شهري غير مناطق

دي و سقايي، يز پاپلي(شوند  مي متمركز شهرها در امكانات گردشگري از زيادي حجم لذا
 سو يك از دارند، اهميت گردشگري صنعت در نظر دو از شهري هاي محيط .)1: 1386

 و كار از ناشي هاي خستگي و فشارها و آنها در جمعيت تمركز به لحاظ شهري هاي كانون
 شهرها از بعضي ديگر سوي از و شوند مي محسوب مسافرتهاي گردشگري مبدأ  عنوان به فعاليت،

 و تاريخي هاي جاذبه و فراغتي ارتباطي، و اقتصادي، سياسي هاي فعاليت نامكا علت به

  ). 18: 1381 كردي،( آيند مي شمار به گردشگري نيز هاي مسافرت مقصد  عنوان به گردشگري
سزايي در  تواند نقش به ي گردشگري مي شهري در حوزه  هاي بزرگ در اين زمينه پروژه

ابزاري   عنوان توان هم به هاي شهري مي نابراين، از ابرپروژهب. رونق گردشگري شهري داشته باشد
ها و  تأمين كمي خدمات مورد نياز شهر، زيرساخت(براي برآورده ساختن تقاضاي شهروندان 

ابزاري براي تغيير وضعيت شهر در   عنوان و هم به) هاي مورد نياز شهري پاسخگويي به سرانه
اي و جهاني  براي مطرح شدن در كالس فرامنطقهاي يا جهاني و  بندي منطقه نظام سطح

گذاري بر روي  هاي عمومي و مردمي به سمت سرمايه درواقع مديريت سرمايه. استفاده كرد
هاي خدمات و  ترين راه پاسخگويي مديريت شهري به دوراهي تأمين هزينه ها، ساده ابرپروژه

هاي مختلف  ي بخش محركه تسهيالت مورد نياز شهر در مقياس محلي و توجه به نيروهاي
  . اي و جهاني است صنعت، تجارت و خدمات براي رقابت در سطح  فراشهري، فرامنطقه
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هاي  يكي از جاذبه  عنوان ي ييالقي شهر شانديز و نواحي پيرامون به در حال حاضر منطقه
اه امام اي و براي زائران بارگ شهر مشهد در بعد ناحيه گردشگري براي شهروندان ساكن در كالن

گردد؛ اما در  اي شناخته شده محسوب مي در بعد ملي، منطقه) ع(هشتم شيعيان حضرت رضا
) شهر رويايي پديده(هاي شهري اي در قالب ابرپروژه هاي عمده گذاري چند سال اخير سرمايه

برداري، ساختار شهري  ي بهره انجام شده است كه آثار و پيامدهاي آن قبل از رسيدن به مرحله
بنابراين، سؤال اصلي تحقيق اين است كه حضور شركت گردشگري . دير را متأثر نموده استشان

ي شهر شانديز داشته است؟ و چه تفاوتي بين نظرات  مدت بر توسعه پديده چه اثراتي در كوتاه
ي  ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي در زمينه افراد شاغل در اين شركت و كارشناسان سازمان

 ضور شركت گردشگري پديده در شهر شانديز وجود دارد؟ پيامدهاي ح

  
 مباني نظري

  و گردشگري شهري گردشگري
 صنعتي بدون دود و همچنين علت و معلولي در روند جهاني شدن است  عنوان گردشگري به

ترين صنايع  ي اقتصاد جهاني و يكي از بزرگ كه بخش عمده ،)8: 2008، 2و مونت 1موفورث(
امروزه صنعت گردشگري ). 21- 20: 1999سازمان جهاني گردشگري، (ودشجهان محسوب مي

هاي فرد، بخش مهمي از فعاليت هاي بارز و منحصربهصنعتي پويا و داراي ويژگي  عنوان به
سازمان ( يافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده اقتصادي و توليدي كشورهاي توسعه

كليدي براي رشد اقتصادي در اين كشورها به كار   وانعن و به )11: 2007جهاني گردشگري، 
ي اين صنعت در كشورهاي  به طوري كه توسعه). 73: 1999، 4و عجم3فونت(رفته است

پيشرفته، موجب تنوع درآمدها و كاهش ناهماهنگي در اقتصاد و در كشورهاي در حال توسعه 
 .)457: 1994، 6و استفان 5هال(آيدفرصتي براي صادرات، توليد ارز و ايجاد اشتغال به شمار مي

به . بسياري دارد ي هاي درآمدزايي، ارزش افزودهيكي از راه  عنوان همچنين گردشگري به .)457
     اقتصادي و اجتماعي كشورها اهميت دارد كه كارشناسان از آن   ي عبارتي به قدري در توسعه

خسروي (اندبراي توسعه ياد كردهو گذرگاهي ) 8: 1379رضواني، (» صادرات نامرئي«  عنوان به
توان به اي كه گردشگري به همراه دارد، مياز جمله دستاوردهاي عمده. )89: 2008نژاد، 
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: 1996، 3و كاستا 2كلزيا( ايهاي منطقه ي زيرساخت توسعه، )2: 2003، 1هلجواك( زايي اشتغال
: 2006، 5و وال 4ليو( كرد اي اشارههاي توسعهتحرك اقتصادهاي بحراني و تقويت فعاليت ،)44

2006 :160 .(  
 اساس بر مختلف هاي انگيزه با شهر به مسافرت است از عبارت شهري گردشگري

 جذابيت ايجاد شخص در و است آن داراي شهر كه تسهيالتي و امكانات و هاي مختلف جذابيت
 تئاتر،: دمانن هايي فعاليت شامل گردشگري نوع اين ي عناصر اوليه). 65: 1381 موحد،( كند مي

 ها، موزه تاريخي، هاي نمكا ها، كپار: مانند بازديد قابل هاي مكان و ها نمايشگاه برپايي سينما،

: 1386موحد، (مي باشد ها رستوران و ها همغاز و بازارها ها، لهت شامل ثانويه عناصر .است آبشار
 تاريخي، هاي جاذبه داشتن بر عالوه كه كند مي پيدا توسعه شهرهايي در گردشگري). 117

). 115: 1384موحد، ( باشند مند بهره نيز مناسب خدمات و امكانات از و هنري، فرهنگي
 و خدمات و گردشگري فضاهاي كيفيت رفتن باال شهرها باعث در گردشگر وجودبنابراين، 
   .شود مي گردشگري و شهري هاي زيرساخت

  
  هاي شهري ابرپروژه
هاي كالن و سطح اثرگذاري  مقياس، با هزينه ي بزرگهاي زيرساختي، تجارتي، خدمات هپروژ
هاي شهري  ابرپروژه  ،توانند در سطح شهر و يا فراشهري عملكرد داشته باشند كه ميرا وسيع 

هاي شهري از لحاظ ماهيت، كاربري، عملكرد و مقياس اثرگذاري در شهر  ابرپروژه. توان ناميد مي
هاي زيرساختي ارتباطي كالن  المللي، پروژه يع بينطيف متنوعي از مراكز تجارتي و خدماتي وس

با (هاي شاخص شهري  هاي فناوري يا تفريحي، پروژه مثل ساخت مترو شهري، ساخت شهرك
طراحان و معماران معروف و مطرح  ي سبك معماري متمايز و شاخص در شهر و يا طراحي شده

. گيرد در بر مييعي از شهر را هاي بازسازي و نوسازي سطح وس ، پروژه)المللي در سطح  بين
توانند منجر به تغييرات وسيع،  شوند كه مي هاي شهري به اين دليل ابرپروژه خوانده مي ابرپروژه

 بلندمدت يا شاخصي در هويت، ساخت اقتصادي و اجتماعي، نقش و عملكرد شهر شوند
  ). 19: 2003، 7و لوبروف 6آلتشولر(
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هزينگي، رآسايي، جذابيت، پ غول: بارتند ازها ع ابرپروژه ي گانه ششهاي  خصيصه
ها، جزو  امروزه ابرپروژه). 4: 2003و همكاران،  1فاليبرگ(برانگيزي، پيچيدگي و كنترل  بحث
هاي متداول شهرسازي هستند و به دليل بازتعريف شهر، قراردادن شهر در جايگاه جهاني  شگرد

شواهد نشان داده است كه . ز هستندبرانگي و ارتقاي خدمات و تسهيالت و درآمدها، وسوسه
). 2005، 2داگالس( ها در سرتاسر جهان ظهور كرده است پروژه درواقع، عصر جديدي از كالن

از يكسو به : شوند شهري وارد مي  ي هاي توسعه ها اغلب با دو رويكرد متفاوت در طرح ابرپروژه
و از ) اي خاص ت موزهمثل ساخ(هايي در مقياس عظيم ساخت و اهميت زياد نمادين  طرح

مجتمع مسكوني مختلط، تسهيالت ( تري با موضوعات پيچيده هاي بزرگ سوي ديگر طرح
  ).762: 2008، 4و فينستين 3اورئوتا( )غيره ونقل و حمل

 5جيا( ريزي شهري از جمله گذاري شهري و برنامه سياست ي پردازان مختلف در حوزه نظريه
به بررسي اثرات  )2011، 8و پونزيني 2004، 7تونو هاميل 6، استوري2011و همكاران،  5جيا(

اثرات . اند هاي شهري براي شهر و شهروندان پرداخته پروژه اثرات مثبت و منفي اجتماعي كالن
توان ايجاد ناعدالتي اجتماعي،  پردازان مي بندي بحث اين نظريه ها را در جمع منفي اين پروژه

فت شهري، انزواي اجتماعي برخي مهاجرت جمعيت ساكن، از بين رفتن هويت و شخصيت با
گذار، عدم پاسخگويي به نياز مسكن و اشتغال  ها، منفعت اقتصادي معدودي سرمايه گروه
  . درآمد، مقاومت و اعتراضات عمومي و غيره دانست هاي كم گروه

  
  گردشگري در مناطق شهري  ي آثار توسعه
 از مختلفي هاي بندي طبقه زهامرو . تاس رؤيت قابل آساني به شهرها در گردشگري تأثيرات

           اقتصادي، بعد در چهار آنها، ترين رايج از يكي كه خورد مي به چشم گردشگري آثار
  ).3: 2009كاني،  نجفي( است توجه مورد محيطي زيست فرهنگي، كالبدي و -  اجتماعي

 صنعت، اين  ي توسعه اثر ترين مهم :شهري مناطق در گردشگري  ي توسعه اقتصادي آثار -الف
  ي توسعه اقتصادي مثبت آثار اگرچه ).97: 1387 كاظمي،( است درآمد و اشتغال ايجاد
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 گسترش منفي تبعات به توجه از را ما نبايد آثار اين جذابيت ولي؛ است ناپذير انكار گردشگري
 انساكن برخوردهاي طرز و رفتارها ،گردشگريرشد  موازات به  .دارد باز صنعت اين ي رويه بي

 امكانات و ايجاد تأسيسات علت به زمين قيمت .كند مي تغيير گردشگري به نسبت كشور بومي

مدارس،  احداث براي ملك و زمين از گيري بهره جاي به و كند مي پيدا افزايش توريستي
 در توريستي تسهيالت و ها هتل تأسيس شهري، ضروريات ساير و سبز فضاي ها، بيمارستان

  .)19: 2005، 1آيكاس(يردگ مي قرار اولويت
 در مسافرت و گردشگري :شهري مناطق در گردشگري  ي توسعه فرهنگي و اجتماعي آثار - ب

 زندگي كيفيت و سبك اجتماعي، ساختارهاي رفتاري، الگوي جامعه، و افراد هاي ارزش نظام
 منفي ارآث بررسي در). 126: 2001، 3و پيج 2هال(است تأثيرگذار گردشگران و ميزبان ي جامعه
ي  جامعه فرهنگ شدن كااليي يا شدن تجاري به جوامع، فرهنگ بر گردشگري  ي توسعه منفي
 و از آثار مثبت آن، اول اين كه گردشگري)  392: 1384ديناري، ( شود؛ مي اشاره ميزبان

 صنعت اينكه دوم كند و مي ا معرفيه فرهنگ و جوامع ساير به را ميزبان ي جامعه فرهنگ

 واسطه و بدون مستقيم طور به را خود فرهنگ تا كند مي ايجاد ساكنان رايب فرصتي گردشگري

 ).871: 2001، 4الوچو(كنند عرضه عالقمندان به واقعي شكل به و

  ي توسعه مثبت پيامدهاي از :شهري مناطق در گردشگري  ي توسعه محيطي زيست آثار -ج
 جهان هاي شگفتي از ويمعن مندي بهره و هاي زيباشناختي گرايش افزايش به گردشگري
 حفظ طبيعي، هاي جذابيت از به محافظت گردشگري درآمدهاي از بخشي اختصاص طبيعت،

 و حساسيت و ترويج ضايعات مديريت هاي سيستم بهبود ملي، هاي پارك ايجاد و طبيعي منابع
گسترش  متأسفانه). 49: 1385زاهدي، (داشت اشاره اكولوژيكي هاي سيستم به نسبت آگاهي

 منفي پيامدهاي بشري، گسيخته لجام فعاليت هر مانند نيز گردشگري  ي توسعه ي رويه بي
 و ساكنان رفتارهاي منابع، مصرف شامل عمده به سه بخش كه محيط، براي گردشگري
   ).77: 2002، 6و وار 5گون(شود مي تقسيم آلودگي و محيط قبال در گردشگران

گردشگري   ي از پيامدهاي مثبت توسعه :طق شهريگردشگري در منا  ي آثار كالبدي توسعه - د
  ي گذاري غيرمحلي و توسعه هاي فرسوده و تاريخي، جلب سرمايه توان به احياي بافت مي
گردشگري بدون برنامه، باعث   ي از سوي ديگر توسعه. سيسات زيرساختي و رفاهي اشاره نمودأت

 ).259: 1388بمانيان، (شود  فرسودگي زودرس بافت مي
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  شناسي  شرو
  مورد مطالعه ي معرفي منطقه

 17درجه و  59جغرافيائي  طول و دقيقه 23درجه و  36 جغرافيائي عرض با شانديز شهر
 و بينالود و مسجد هزار هاي كوه بين در دشت دريا سطح از متر 1400 متوسط ارتفاع و دقيقه

 هاي دامنه در گرفتنقرار علت بهو  است گرفته قرار مشهد شهر غرب كيلومتري 15 فاصله در
 مناظر و وسيع هاي باغ و فراوان آب معتدل، وهواي آب از برخورداري و بينالود ارتفاعات شمالي
است  جهان و ايران سرتاسر از فراغت اوقات گذاران هعمد كانون  عنوان به ديدني طبيعي

   .)1392استانداري خراسان رضوي، (

  
  ي مورد مطالعه موقعيت منطقه :)1(شكل 

  1392، نگارندگان: أخذم
  

 لحاظ از. است بوده نفر 10428 نزديك بر جمعيتي داراي 1390سال در شهر اين

 لحاظ به و رود مي شمار به بينالود شهرستان در شانديز بخش كشور، مركز سياسي تقسيمات

  ). 1391آمار ايران،  زمرك(شود  مي اداره ي شهرداري  وسيله به اكنون هم، نيز مديريتي
  

  هاي تحقيق يكتكن
تجربي و در بخشي از آن  ،كاربردي و از نظر روش ،روش تحقيق در اين مطالعه از نظر هدف

هاي تحقيق از طريق مطالعات ميداني و با ابزار  بخشي از داده. تحليلي است - توصيفي
مفهومي  - هاي مورد نياز مانند چارچوب نظري نامه و مصاحبه و بخشي ديگر از داده پرسش

براي . دست آمده است  اي به ها از طريق روش كتابخانه اسناد و مدارك و سرشماريپژوهش، 
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نفر از  9(نفر از كارشناسان  18از نظرات  ،بررسي آثار شركت گردشگري پديده بر شهر شانديز
استفاده گرديد كه با مراجعه به سازمان و نهادهاي ) نفر از ادارات و نهادها 9شركت پديده و 

الزم به ذكر است، قبل . دست آمد ي مربوطه تكميل و اطالعات مورد نظر به نامه ربط پرسش ذي
ي شهر شانديز  نامه، طي چند جلسه مصاحبه، آثار كلي شركت پديده بر توسعه از تدوين پرسش

آوري اطالعات، به منظور  پس از جمع. نامه گرديد دست آمده و سپس اقدام به تدوين پرسش  به
و با كمك   1مراتبي دشگري پديده با استفاده از روش فرايند تحليل سلسلهبررسي آثار شركت گر

اوزان و ميزان  ي مراتب، محاسبه هاي زوجي، توليد سلسله مقايسه Expert Choice افزار نرم
اي بين دو گروه  براي انجام تحليل مقايسه. مراتبي محاسبه گرديد ناسازگاري در فرايند سلسله

ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي با استفاده از  و كارشناسان سازمان كارشناسان شركت پديده
االت تحقيق، فرضيات ؤبا توجه به س. كمك گرفته شد SPSSافزار  اي از نرم نمونه آزمون تي دو
  :شود زير ارائه مي

 مدت بيشترين تأثير را در ابعاد  رسد حضور شركت گردشگري پديده در كوتاه به نظر مي
  .ي شهر شانديز بر جاي گذاشته است هاقتصادي توسع

 ها و  رسد تفاوتي بين نظرات افراد شاغل در اين شركت  و كارشناسان سازمان به نظر مي
ي پيامدهاي حضور شركت گردشگري پديده در شهر  نهادهاي دولتي و غيردولتي در زمينه

 .شانديز وجود ندارد

هاي مختلف در سطوح در زمينه هاي جغرافياييتر از وضعيت مكانشناخت بهتر و دقيق
براي . هاي مورد نظر استمتفاوت مستلزم دسترسي به اطالعات كامل و پردازش شده از مكان

ي توانند سطحي از رشد و توسعهشود كه ميها استفاده ميسري شاخص نيل به اين مهم از يك
). 112: 1382نتري، كال( هاي جغرافيايي را بر اساس معيارهاي انتخاب شده نشان دهندمكان

در اين تحقيق، بررسي آثار شركت گردشگري پديده در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و كالبدي و 
  .شاخص مورد ارزيابي قرار گرفت 15محيطي به كمك  زيست

  
  
  
  
  
  
  
  

                                           

1 Analytic Hierarchy Process(AHP) 
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  شهر شانديز  ي هاي اثرگذاري شركت گردشگري پديده بر توسعه متغيرها و شاخص ):1( جدول
  ها معرف شاخص متغير

هاي اشتغال جديد در شهر شانديز به  ايجاد فرصت زايياشتغال اقتصادي
  مستقيمرصورت مستقيم و غي

ارتقاء سطح درآمدي ساكنين شهر شانديز با ايجاد ارزش  درآمدزايي
هاي تجاري به  ي زمين و مسكن و رونق فعاليت افزوده

  طور خاص واحدهاي پذيرايي و اقامتي
ذاري توسط افراد بومي و غير بومي در شهر گ سرمايه گذاريسرمايه

  شانديز
تغييرات قيمت زمين و

  مسكن
تأثيرشركت پديده بر افزايش و كاهش قيمت زمين و 

  مسكن
افزايش جمعيت در اثر حضور نيروي كار جديد و اقامت  افزايش جمعيت اجتماعي

در شهرو كاهش مهاجرت از شهر به علت ايجاد 
  نق اقتصاديهاي شغلي جديد و رو فرصت

تأثير شركت پديده بر جذب گردشگر  و افزايش مدت  جذب گردشگر
  اقامت در شهر شانديز

ايجاد تقاضا براي جذب نيروي كار متخصص جهت انجام  جذب نيروي كار ماهر
  هاي مختلف اقتصادي هاي بزرگ در بخش پروژه

هاي شركت  تمندي ساكنين شهر شانديز از فعالي رضايت مندي شهروندانرضايت
  ي شانديز گردشگري پديده

مندي شهروندان شانديزي از حضور و سكونت  رضايت امنيت اجتماعي شهروندان
  افراد غير بومي در شهر

كالبدي آن  و   ي وساز در شهر، توسعه افزايش ساخت فيزيكي شهريتوسعه كالبدي
  ها تغيير كاربري

ي  ونقل و افزايش شبكه هاي حمل افزايش زيرساخت ونقل شهريحمليتوسعه
  معابر شهري

ي  هاي شهري درنتيجه گذاري در زيرساخت سرمايه هاي شهريبهبود زيرساخت
  حضور شركت پديده

زيست
  محيطي

هاي طبيعي از جمله  تأثير شركت پديده بر ايجاد آلودگي هاي محيطيآلودگي
  آب، هوا و خاك

برداري اصولي ازعدم بهره
  رزمين در شه

تأثيراتي كه شركت پديده بر استفاده از زمين در شهر 
ساخت وسازهاي بدون   ي توسعه( شانديز داشته است 

محيطي در  برنامه و عدم رعايت اصول و معيارهاي زيست
  )وسازها و تخريب زمين ساخت

از شركت پديده تغييرات صورت مستقيم يا غيرمستقيم  انداز طبيعيتغيير چشم
اندازهاي  عملكرد شهر بر روي چشم طريق تأثير بر

  طبيعي 
  1392، تحقيق حاضر نتايج: مأخذ     
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  )AHP( ها مراتبي سيستم چارچوب روش تحليل سلسله
گيري  ترين فنون تصميم يكي از معروف  عنوان به مراتبي  فرايند تحليل سلسله

يطي كه گيري در شرا روشي است منعطف، قوي و ساده كه براي تصميم1ي چندمنظوره
سازد، مورد استفاده  ها را با مشكل مواجه مي گيري متضاد انتخاب بين گزينه معيارهاي تصميم

    توماس ال   ي وسيله به 1970اين روش ارزيابي چند معياري، ابتدا در سال . گيرد قرار مي
 و 2آلديان(ساعتي پيشنهاد گرديد و تاكنون كاربردهاي متعددي در علوم مختلف داشته است

گيري با  هاي طراحي شده براي تصميم ترين نظام يند يكي از جامعآاين فر ).4: 2005، 3تيلور
زيرا در آن امكان در نظر گرفتن معيارهاي مختلف كمي و كيفي در  ؛معيارهاي چندگانه است

زوجي بنا نهاده شده است كه  ي عالوه بر اين روش مذكور بر مبناي مقايسه. مسئله وجود دارد
فرايند تحليل مزيت اصلي ). 154: 1387شاهين، (كند  و محاسبات را تسهيل ميقضاوت 
پيچيده به صورت ساختار  ي كند تا يك مسأله آن است كه به محققان كمك مي مراتبي سلسله
و سپس به طرز منطقي  )1985و همكاران،  4شاو(مراتبي به اجزايي تقسيم شوند سلسله

احمدي و (شوند  بندي مي ه ترتيب اهميتشان اولويتشوند كه عوامل مختلف ب دهي مي وزن
  ). 323 :1382همكاران، 

  :شود مراحل زير به اجرا گذاشته مي  مراتبي فرايند تحليل سلسلهدر انجام روش 
  مراتبي،  ايجاد ساختار سلسله - 1
 ها، اهميت شاخص) ضريب(محاسبه وزن  - 2

 ها، اهميت زير شاخص) ضريب(محاسبه وزن  - 3

  ).82، 1389پور طاهري، (؛ )ها گزينه(ها  ي ظرفيتتعيين امتياز نهاي - 4
در اين مقاله، كاربرد مشخصي از اين روش در گردشگري شهري، يعني اثرگذاري شركت 

دهد  آمده نشان مي دست نتايج به. شهر شانديز مورد بررسي قرار گرفته است  ي پديده بر توسعه
كارگيري معيارهاي  پذيري، به انعطاف مراتبي با توجه به سادگي، كه روش فرايند تحليل سلسله

تواند در بررسي  ها مي زمان و نيز قابليت بررسي سازگاري در قضاوت كيفي و كمي به طور هم
  .ريزي گردشگري نيز كاربرد داشته باشد موضوعات مربوط به برنامه

  
  
  

                                           

1 Multi Attribution Decision Making 
2 Aldian 
3 Taylor 
4 Shaw 
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  هاي تحقيق يافته
  شانديزي شهر  بررسي آثار اقتصادي شركت گردشگري پديده در توسعه

مدت بيشترين تأثير را بر روي ابعاد اقتصادي هر جامعه خواهد  گردشگري شهري در كوتاه
در اين بخش با توجه به ضرورت بررسي اثر اقتصادي گردشگري در شهر شانديز، چهار . داشت

گذاري و تغييرات در بازار زمين و مسكن و رونق آن، از  زايي، درآمدزايي، سرمايه شاخص اشتغال
ها  و  نامه نتايج تحقيق پس از تكميل پرسش. اسان مورد ارزيابي قرار گرفته استسوي كارشن
هاي اشتغال جديد در شهر به  دهد كه در مجموع شاخص ايجاد فرصت ها نشان مي تحليل آن

بيشترين و شاخص روند  365/0با ضريب ) زايي اشتغال(صورت مستقيم و غيرمستقيم 
 179/0با ضريب ) گذاري سرمايه(يربومي در شهر شانديز گذاري توسط افراد بومي و غ سرمايه

مدت حضور شركت گردشگري پديده  بنابراين، در كوتاه. كمترين تأثير را بر جاي گذاشته است
زايي براي اهالي شانديز تا حدودي موفق عمل نمايد، هرچند به  توانسته است در امر اشتغال

ماهر در  بسياري از شاغالن ماهر و نيمهاذعان برخي از اهالي و متصديان شركت پديده 
ها  نرخ سازگاري  ماتريس. اند هاي عمراني  شركت از ساير نواحي كشور به اين شهر آمده پروژه

  .بوده و نتايج آن قابل تعميم خواهد بود 1/0در مجموع كمتر از 
اي ها و نهاده ي نظرات كارشناسان شركت گردشگري پديده كارشناسان سازمان در مقايسه

هاي  ي اثرگذاري شاخص ها در زمينه دولتي و غيردولتي شاهد اختالف نظري در بين آن
ها بيشترين درصد اثرگذاري را به تأثير  اقتصادي خواهيم بود به نحوي كه كارشناسان سازمان

كه  اند درحالي درصد اختصاص داده 4/34شركت پديده بر افزايش قيمت زمين و مسكن با 
درنهايت، . اند درصد بيشترين اهميت را داده 6/48زايي با  ه شاخص اشتغالكارشناسان شركت ب

 ي اما به دليل ضعف بنيه ؛كه شهر شانديز داراي استعدادهاي گردشگري است با توجه به اين
ار بومي اين شهر و عدم اطالع از ارزش واقعي اين قابليت، نداشتن فرهنگ شمالي در ميان اق

ربط تاكنون اقدام جدي در  هاي ذي كافي شهرداري و سازمان ي مداري، عدم بودجه توريست
رود با حضور شركت  ت كه اميد ميسگردشگري در اين شهر انجام نشده ا  ي ي توسعه زمينه

 .پديده اين امر به وقوع بپيوندد
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  هاي اقتصادي با توجه به نظرات كارشناسان ضريب اهميت شاخص: )2(جدول 
 شاخص

 

ركتكارشناسان ش
  گردشگري پديده

ها و  كارشناسان سازمان
  نهادهاي دولتي و غيردولتي

  كل كارشناسان

وزن
  هاشاخص

وزن رتبه درصد
  هاشاخص

وزن   رتبه  درصد
  ها شاخص

  رتبه  درصد

  1  36.5  0.365  2  24.3  0.243 1 48.6 0.486 زايياشتغال
  3  18.8  0.188  3  23.1  0.231 4 14.6 0.146 درآمدزايي

  4  17.9  0.179  4  18.8  0.188 3 17.0 0.170 گذاريسرمايه
تغييرات

قيمت زمين 
  و مسكن

0.198 19.8 2 0.344  34.4  1  0.271  27.1  2  

    100  1    100 1  100 1 جمع
  1392، تحقيق حاضر محاسبات: مأخذ

  
  ي شهر شانديز گري پديده در توسعهبررسي آثار اجتماعي و فرهنگي شركت گردش

به ضرورت بررسي اثر اجتماعي و فرهنگي شركت گردشگري پديده  در اين بخش با توجه
در شهر شانديز، پنج شاخص افزايش جمعيت، جذب گردشگر، جذب نيروي كار ماهر، 

مندي شهروندان و امنيت اجتماعي آنان، از سوي كارشناسان مورد ارزيابي قرار گرفته  رضايت
دهد كه در مجموع  ها نشان مي يل آنها و تحل نامه نتايج تحقيق پس از تكميل پرسش. است

جذب (شاخص تأثير شركت پديده بر جذب گردشگر  و افزايش مدت اقامت در شهر شانديز 
تقاضا براي جذب نيروي كار متخصص ايجاد بيشترين و شاخص  280/0با ضريب ) گردشگر

ضريب با ) جذب نيروي كار ماهر(هاي مختلف اقتصادي  هاي بزرگ در بخش جهت انجام پروژه
مدت حضور شركت گردشگري  بنابراين، در كوتاه. كمترين تأثير را بر جاي گذاشته است 146/0

پديده توانسته است در امر جذب گردشگر براي شهر شانديز تا حدودي موفق عمل نمايد و روند 
  . شركت را توجيه نمايد هاي عمراني يمه ماهر را در پروژهفعلي حضور شاغالن ماهر و ن
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  هاي اجتماعي و فرهنگي با توجه به نظرات كارشناسان ضريب اهميت شاخص: )3(جدول
 شاخص

 

كارشناسان شركت
  گردشگري پديده

ها و  كارشناسان سازمان
  نهادهاي دولتي و غيردولتي

  كل كارشناسان

وزن
  ها شاخص

وزن رتبه درصد
  هاشاخص

وزن   رتبه  درصد
  هاشاخص

  رتبه  درصد

افزايش
  جمعيت

0.199 19.9 2 0.306  30.6  1  0.253  25.3  2  

جذب
  گردشگر

0.345 34.5 1 0.216  21.6  3  0.280  28.0  1  

جذب نيروي
  كار ماهر

0.137 13.7 4 0.154  15.4  5  0.146  14.6  5  

منديرضايت
  شهروندان

0.183 18.3 3 0.161  16.1  4  0.172  17.2  4  

امنيت
اجتماعي 
  شهروندان

0.135 13.5 5 0.225  22.5  2  0.180  18.0  3  

    100  1    100 1  100 1 جمع
  1392، تحقيق حاضر محاسبات: مأخذ
  

ها و نهادهاي  ي نظرات كارشناسان شركت گردشگري پديده كارشناسان سازمان در مقايسه
هاي  ي اثرگذاري شاخص ها در زمينه دولتي و غيردولتي شاهد اختالف نظري ناچيز در بين آن

ها بيشترين درصد اثرگذاري را  بود به نحوي كه كارشناسان سازمان اجتماعي و فرهنگي خواهيم
اند در حالي كه  درصد اختصاص داده 6/30به تأثير شركت پديده بر افزايش جمعيت با 

. اند درصد بيشترين اهميت را داده 5/34كارشناسان شركت به شاخص جذب گردشگر با 
فقط افراد بومي در آن  كهشهري كوچك  درنهايت، به دليل اين كه تا به حال شهر شانديز،

فرهنگ بومي و سنتي بر آن حاكم بوده است، اما با حضور شركت و سكونت  و اند ساكن بوده
ساز تبادل اطالعات بين شهروندان بومي  هاي مختلف، زمينه ها و مهارت افراد گوناگون با فرهنگ

ي آينده شهر شانديز  راي توسعهتواند بستري ب و غيربومي  شده است و با مديرتي كارآمد مي
  .فراهم نمايد

  ي شهر شانديز گري پديده در توسعهفضايي شركت گردش -بررسي آثار كالبدي
در اين بخش با توجه به ضرورت بررسي اثر كالبدي و فضايي شركت گردشگري پديده در 

ود ونقل شهري و بهب ي حمل بافت فيزيكي شهر، توسعه  ي شهر شانديز، سه شاخص توسعه
نتايج تحقيق پس از . هاي شهري، از سوي كارشناسان مورد ارزيابي قرار گرفته است زيرساخت

دهد كه در مجموع شاخص افزايش ساخت و  ها نشان مي ها و تحليل آن نامه تكميل پرسش
 453/0با ضريب ) بافت فيزيكي شهر  ي توسعه(كالبدي شهر و تغييرات كاربري   ي سازها، توسعه
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  ي توسعه(ي معابر شهري  ونقل و افزايش شبكه هاي حمل شاخص افزايش زيرساختبيشترين و 
بنابراين، در . كمترين تأثير را بر جاي گذاشته است 169/0با ضريب ) ونقل شهري حمل
بافت   ي مدت حضور شركت گردشگري پديده در اين شهر توانسته است در امر توسعه كوتاه

  . جهي برجاي گذاردفيزيكي شهر شانديز تأثير قابل تو
  

  هاي كالبدي و فضايي با توجه به نظرات كارشناسان ضريب اهميت شاخص: )4(جدول
 شاخص

 

كارشناسان شركت
  گردشگري پديده

ها و  كارشناسان سازمان
  نهادهاي دولتي و غيردولتي

  كل كارشناسان

وزن
  اه شاخص

وزن رتبه درصد
  هاشاخص

وزن   رتبه  درصد
  هاشاخص

  رتبه  درصد

بافتيسعهتو
  فيزيكي شهر

0.444 44.4 1 0.463  46.3  1  0.453  45.3  1  

يتوسعه
ونقل  حمل

  شهري

0.121 12.1 3 0.216  21.6  3  0.169  16.9  3  

بهبود
هاي  زيرساخت
  شهري

0.434 43.4 2 0.321  32.1  2  0.378  37.8  2  

    100  1    100 1  100 1 جمع

  1392، تحقيق حاضر محاسبات: مأخذ
  

ها و نهادهاي  ي نظرات كارشناسان شركت گردشگري پديده كارشناسان سازمان در مقايسه
فضايي  - هاي كالبدي ي اثرگذاري شاخص ها در زمينه دولتي و غيردولتي، اختالف نظري بين آن

بافت فيزيكي شهر معطوف   ي وجود ندارد و هر دو گروه بيشترين اثرگذاري را به توسعه
رونق اقتصادي به وجود آمده در اين شهر درپي خريد زمين توسط  درنهايت، به دليل. اند نموده

خود شركت  ي وسيله بهشركت پديده از مالكين قديمي و افزايش درآمدهاي گردشگري كه يا 
وجود آمده است، ه اين شركت ب ي شده تزريق ي پديده و يا به طور غيرمستقيم از طريق سرمايه

زسازي و يا تخريب است و  ر حال تغيير و يا باسرعت د بافت قديمي و سنتي اين شهر به
ونقل را ندارد و  گنجايش اين ترافيك و حمل) معبر اصلي(هاي اين شهر قديمي  خيابان
  .ساز افزايش نارضايتي در بين شهروندان خواهد شد زمينه

  

  ي شهر شانديز گري پديده در توسعهمحيطي شركت گردش بررسي آثار زيست
محيطي شركت گردشگري پديده در شهر  ه ضرورت بررسي اثرات زيستدر اين بخش با توجه ب

انداز  برداري اصولي از زمين در شهر و تغيير چشم هاي محيطي، بهره شانديز، سه شاخص آلودگي
تكميل نتايج تحقيق پس از . طبيعي، از سوي كارشناسان مورد ارزيابي قرار گرفته است
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وسازهاي  ساخت  ي د كه در مجموع شاخص توسعهده ها نشان مي و تحليل آن ها نامه پرسش
محيطي در ساخت و سازها و تخريب زمين  بدون برنامه و عدم رعايت اصول و معيارهاي زيست

 349/0با ضريب ) برداري اصولي از زمين در شهر عدم بهره(در اثر حضور شركت پديده 
مستقيم از طريق تأثير  به صورت مستقيم يا غير بيشترين و شاخص تغييراتي كه شركت پديده

با ضريب ) انداز طبيعي تغيير چشم(اندازهاي طبيعي داشته است  بر عملكرد شهر بر روي چشم
بنابراين، حضور شركت گردشگري پديده در . كمترين تأثير را بر جاي گذاشته است 299/0
هر شانديز برداري از زمين در ش مدت در اين شهر سبب شده است تا بر تغيير روند بهره كوتاه

  . تأثير زيادي برجاي گذارد
  

  محيطي با توجه به نظرات كارشناسان هاي زيست ضريب اهميت شاخص: )5(جدول
 شاخص

 

كارشناسان شركت گردشگري
  پديده

ها و  كارشناسان سازمان
  نهادهاي دولتي و غيردولتي

  كل كارشناسان

وزن
  هاشاخص

وزن رتبه درصد
  هاشاخص

وزن   رتبه  درصد
  هاشاخص

  رتبه  درصد

هايآلودگي
  محيطي

0.275 27.5 2 0.423 42.3  1  0.349  34.9  2  

عدم
برداري  بهره

اصولي از 
زمين در 

  شهر

0.464 46.4 1 0.239 23.9  3  0.352  35.2  1  

تغيير
انداز  چشم

  طبيعي

0.261 26.1 3 0.337 33.7  2  0.299  29.9  3  

    100  1    100 1  100 1 جمع
  1392، ضرتحقيق حا محاسبات: مأخذ

 
ها و نهادهاي  ي نظرات كارشناسان شركت گردشگري پديده كارشناسان سازمان در مقايسه

هاي  ي اثرگذاري شاخص ها در زمينه دولتي و غيردولتي شاهد اختالف نظري ناچيز در بين آن
ها بيشترين درصد اثرگذاري را به  محيطي خواهيم بود به نحوي كه كارشناسان سازمان زيست
اند در حالي كه  درصد اختصاص داده 3/42هاي طبيعي با  شركت پديده بر افزايش آلودگيتأثير 

درصد بيشترين  4/46برداري اصولي از زمين در شهر با  كارشناسان شركت به شاخص عدم بهره
هاي زيادي از طرف اين  درنهايت، به دليل اين كه در حال حاضر آلودگي. اند اهميت را داده

ي  از جمله. اخت وسازهاي وسيع و پرسرعت به اين شهر تحميل شده استشركت به دليل س
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آالت اين شركت در  توان به آلودگي صوتي و آلودگي هوا كه از طريق ماشين ها مي اين آلودگي
تمام  هاي نامناسب كه ساخت و سازهاي نيمه ونقل مصالح و غيره به وجود آمده و يا منظره حمل

  . اند، نام برد دهو در حال ساخت به وجود آور
  ي شهر شانديز گري پديده در توسعهبررسي اثرات شركت گردش

هار بعد اقتصادي، اجتماعي و چدر اين بخش، اثرات حضور شركت گردشگري پديده در 
. محيطي، از سوي كارشناسان مورد ارزيابي قرار گرفته است فرهنگي، كالبدي و فضايي و زيست
دهد كه در مجموع متغير  ها نشان مي ها و تحليل آن نامه نتايج تحقيق پس از تكميل پرسش

 082/0محيطي با ضريب  بيشترين و متغير تغييرات زيست 545/0تغييرات اقتصادي با ضريب 
  . كمترين تأثير را بر جاي گذاشته است

  
  محيطي با توجه به نظرات كارشناسان هاي زيست ضريب اهميت شاخص ):6( جدول

كارشناسان شركت شرح
  ردشگري پديدهگ

ها و  كارشناسان سازمان
  نهادهاي دولتي و غيردولتي

  كل كارشناسان

وزن
  هاشاخص

وزن رتبه درصد
  هاشاخص

وزن   رتبه  درصد
  هاشاخص

  رتبه  درصد

  1  54.5  0.545  1  50.9  0.509 1 58.0 0.580 اقتصادي
  2  24.6  0.246  2  25.7  0.257 2 23.4 0.234 اجتماعي
  3  12.8  0.128  3  13.8  0.138 3 11.7 0.117 كالبدي

  4  8.2  0.082  4  9.5  0.095 4 6.9 0.069 محيطيزيست
    100  1    100 1  100 1 جمع
ضريب
  سازگاري

CR= 07/0CR 06/0=CR 05/0=  

  1392، تحقيق حاضر محاسبات: مأخذ
  

است تغييرات اقتصادي   مدت توانسته بنابراين، حضور شركت گردشگري پديده در كوتاه
ي نظرات كارشناسان شركت گردشگري  در مقايسه. در محيط شهري شانديز نمايان كندخود را 

ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي شاهد اختالف نظري بين آنان در  پديده كارشناسان سازمان
ي اثرگذاري پيامدهاي حضور شركت پديده در شهر شانديز وجود ندارد و هر دو گروه بر  زمينه

. اند اقتصادي در پي حضور شركت پديده در شهر شانديز تأكيد داشتهوزن بيشتر تغييرات 
نتايج تحقيق از قطعيت خوبي برخوردار  07/0تا  05/0درنهايت با وجود ضريب سازگاري بين 

  .است
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ي اثرات  ها در زمينه ي نظرات كارشناسان شركت پديده و سازمان تحليل مقايسه
  شركت گردشگري پديده

بيشترين تأثير را بر  ن نتيجه كه شركت گردشگري پديده در كدام ابعادبعد از رسيدن به اي
اي  ي شهري شانديز برجاي گذاشته است، در اين مرحله با استفاده از آزمون تي دونمونه توسعه

قصد داريم تفاوت بين نظرات كارشناسان شركت پديده و كارشناسان حاضر در سازمان و 
هاي  براي اين منظور وزن .يكديگر مورد مقايسه قرار دهيم انهادهاي دولتي و غير دولتي را ب

 به  Expert Choiceافزار هاي هر كدام از اين دو گروه  را كه با استفاده از نرم متغيرها و شاخص
افزار  اي و با استفاده از نرم دست آمده است، از طريق تحليل واريانس و آزمون تي دونمونه 

SPSS  رار داده شدمورد تحليل و مقايسه ق .  
  
 

  اي نمونهواي نظرات كارشناسان دو گروه با استفاده از آزمون تي د تحليل مقايسه ):7(جدول 
درجه Tآماره نوع فرض هاشاخص

  آزادي
  

سطح 
  معناداري

ميانگين 
  ها تفاوت

  آزمون لون
F  سطح

 معناداري

برابري زايياشتغال
 ها واريانس

696/2- 16 *016/0  242/0 -  019/0 892/0  

برابري درآمدزايي
 ها واريانس

394/1 16 182/0  085/0  011/0 918/0  

برابري گذاريسرمايه
 ها واريانس

309/0 16 761/0  018/0  918/0 352/0  

تغييرات قيمت
  زمين و مسكن

برابري
 ها واريانس

499/1 16 153/0  147/0  68/1 213/0  

برابري تغييرات اقتصادي
 ها واريانس

312/0- 16 208/0  071/0 -  619/3 075/0  

برابري افزايش جمعيت
 ها واريانس

25/1 16 229/0  107/0  397/0 573/0  

برابري جذب گردشگر
 ها واريانس

795/1- 16 092/0  129/0 -  008/0 928/0  

جذب نيروي كار
  ماهر

برابري
 ها واريانس

323/0 16 751/0  017/0  143/0 71/0  

منديرضايت
  شهروندان

برابري
 ها يانسوار

311/0- 16 760/0  022/0 -  047/0 831/0  

امنيت اجتماعي
  شهروندان

برابري
 ها واريانس

14/1 16 271/0  089/0  3 102/0  
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  اي نمونهواي نظرات كارشناسان دو گروه با استفاده از آزمون تي د تحليل مقايسه): 7(جدول ادامه 

  1392، يق حاضرتحق محاسبات :مأخذ
  

براي  Fآزمون لون، نمره  پيش ي ، بعد از كنترل نمره6 ي با توجه به نتايج جدول شماره
   برداري اصولي از زمين معنادار بوده است  ونقل شهري و عدم بهره ي حمل هاي توسعه شاخص

)= Sig<0/05 ا ه يعني در رابطه با ميزان اثرگذاري شركت پديده در اين شاخص) فرضيه يك
اما در ساير  ؛ها اختالف معناداري وجود دارد بين نظرات دو گروه كارشناسان پديده و سازمان

  .نگرديد هها و متغيرها اختالف معناداري بين اين دو گروه مشاهد شاخص
  

  پيشنهادهاگيري و  نتيجه
توان عنوان نمود كه در گذشته بيشتر مردم اين منطقه  بندي از اين تحقيق مي در جمع

  هاي باغداري متمركز بوده ي فعاليت ها بيشتر بر پايه اي آداب و رسوم سنتي و درآمد آندار

  درجه آزادي Tآماره نوع فرض هاشاخص
  

سطح 
معنادار
  ي

نگين ميا
  ها تفاوت

  آزمون لون
F  سطح

 معناداري

تغييرات اجتماعي
  و فرهنگي

برابري
 ها واريانس

552/0 16  589/0  023/0  390
/0 

541/0  

بافتيتوسعه
  فيزيكي شهر

برابري
 ها واريانس

154/0 16  880/0  018/0  066/
2 

170/0  

يتوسعه
  ونقل شهري حمل

عدم برابري
 ها واريانس

823/1 175/10  098/0  095/0  586
/6 

*021/0  

بهبود
هاي  زيرساخت
  شهري

برابري
 ها واريانس

905/0- 16  379/0  113/0 -  905
/1 

187/0  

تغييرات كالبدي
  فضايي- 

برابري
 ها واريانس

791/0 16  441/0  021/0  505
/1 

238/0  

هايآلودگي
  محيطي

برابري
 ها واريانس

126/1 16  277/0  148/0  643
/0 

434/0  

برداريهعدم بهر
اصولي از زمين 

  در شهر

عدم برابري
 ها واريانس

111/2- 405/12  056/0  224/0 -  832
/14 

*001/0  

اندازتغيير چشم
  طبيعي

برابري
 ها واريانس

606/0 16  553/0  075/0  093
/0 

764/0  

تغييرات
  محيطي زيست

برابري
 ها واريانس

245/1 16  231/0  026/0  837
/0 

374/0  
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هاي جدي براي  ساز نگراني است، ييالقي بودن اين منطقه براي گردشگران جاذب و زمينه
شده بود، درنتيجه به ورود ) از جهت تخريب باغات و اراضي كشاورزي(مالكان باغات منطقه 

ن منطقه اقبال چنداني نداشتند و از نظر اجتماعي و اقتصادي محيط تقريباً گردشگران به اي
بنابر (گذاري عظيم شركت گردشگري پديده  اما با سرمايه. گذاشتند اي را به نمايش مي بسته

ميليارد تومان  4500گذاري در شهر رويايي پديده بالغ بر  اعالم دفتر اين شركت حجم سرمايه
در سمت راست ورودي شهر شانديز و عموما (طراف شهر كوچك شانديز در اراضي ا) بوده است

ي آغاز توسعه و عمران اين شهر گرديد كه همراه با  نقطه) برداري انتفاعي باير و فاقد بهره
در ادامه با . تبليغات وسيع در سطح ملي، زمينه ساز شناسايي و معرفيت اين شهر كوچك شد

دار شركت پديده  درصد ساكنان شهر شانديز سهام 90(مي جذب نيروي كار و سرمايه افراد بو
و ورود نيروي كار ماهر و نيمه ماهر غير بومي بستري مناسب براي تركيب فرهنگ ) هستند

بنابراين، سطح سواد، آگاهي و توانمندي مالي . بومي اين شهر با ساير نواحي ايران فراهم گرديد
غالت و درآمدهاي غير مستقيم به سرعت مردم شهر ناشي از درآمد حاصل از فروش مست

به دليل طوالني بودن . افزايش پيدا نمود و نتايج آن را در بافت كالبدي شهر بر جاي گذاشت
اي نه چندان دور، شاهد تأثيرات حضور شركت  روند تغييرات در ابعاد اجتماعي در آينده

رود مردم غير بومي به شهر مدت با و گردشگري پديده در اين شهر خواهيم بود، اما در كوتاه
ي كم شدن امنيت اجتماعي و رشد بزهكاري و ناهنجاري در اين منطقه فراهم خواهد شد  زمينه

محيطي نيز به دليل  ي زيست در حوزه. كه بايد از طرف مديران شهري مورد توجه قرار گيرد
سط شركت پديده، در انداز آن تو عمران و آباداني در اراضي باير و غير كشاورزي  و تغيير چشم

اما به دليل افزايش توانايي  ،ه خواهد نمودياندازي جديد براي منطقه ارا اي نزديك چشم آينده
مالي مردم بومي و درآمدزايي ناشي از افزايش ساخت وساز همراه با تخريب باغات و 

رجاي مدت تأثير منفي بر محيط زيست ييالقي اين شهر ب اندازهاي بكر طبيعي در كوتاه چشم
  . خواهد گذاشت

دهد براي پاسخ به اين سؤال كه حضور شركت  هاي پژوهش نشان مي در پايان يافته
ي شهر شانديز بر جاي گذاشته است؟ بر  مدت بر توسعه گردشگري پديده چه اثراتي را در كوتاه

هاي حاصل از نظرسنجي از كارشناسان، در بين متغيرهاي آثار حضور شركت  ي داده پايه
درصد و كمترين ضريب  5/45گري پديده، بيشترين ضريب اهميت به آثار اقتصادي با گردش

. درصد بوده است 2/8محيطي حضور اين شركت در شهر شانديز با  اهميت به آثار زيست
از سوي ديگر براي پاسخگويي به سوال . گيرد ي اول تحقيق مورد تأييد قرار مي بنابراين فرضيه

و كارشناسان  ين نظرات افراد شاغل در اين شركتآيا تفاوتي ب دوم تحقيق، يعني اين كه
ي پيامدهاي حضور شركت گردشگري پديده  ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي در زمينه سازمان

هده اها، مش اي بر مبناي تحليل واريانس در شهر شانديز وجود دارد؟ بر اساس آزمون تي دونمونه
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ي  توسعهمتغيرهاي چهارگانه فقط در دو شاخص  گانه و 15هاي  شد كه از بين شاخص
ها تأييد شده  برداري اصولي از زمين فرض عدم برابري واريانس ونقل شهري و عدم بهره حمل
ها و تمام متغيرها اختالف معناداري بين نظرات  بنابراين در اكثر قريب به اتفاق شاخص. است

    .گيرد دوم مورد تأييد قرار ميي  دو گروه كارشناسان وجود ندارد و درنتيجه فرضيه
آمده، پيشنهادات زير  دست هاي انجام شده در طي روند پژوهش و نتايج به با توجه به بررسي

  :شود ه ميئارا
  در بعد اقتصادي، چنانچه رويكرد شركت گردشگري پديده بر جذب نيروي كار بومي قرار

به نفع مديريت و عمران شهري  گيرد و عوارض ناشي از فعاليت اين شركت و واحدهاي تابعه
 .ي اقتصادي شهر اميدواري بيشتري داشت آينده  توان به هزينه گردد، مي

 محيطي آرام و داراي امنيت اجتماعي و اقتصادي تحت   عنوان توجه به شهر شانديز به
عنوان برند شهر آرامش، با اين هدف كه زمينه جذب گردشگر بيشتر به اين منطقه را فراهم 

 .نمايد

 يتي شهر شانديز تغيير خواهد نمودبا توجه به گراني زمين و مسكن در آينده، بافت جمع 
آورد، به طوري كه ساكنان بومي شهر در اقليت قرار  اي را به وجود مي و بافت اجتماعي چندگانه
بنابراين در راستاي . ساز تعارضات اجتماعي در منطقه خواهد بود خواهند گرفت و زمينه

ي پايدار، بايد توجه بيشتري به ساكنان اصلي شهر معطوف  دالت اجتماعي و توسعهسناريوي ع
 .داشت

 هاي شهر شانديز براي سكونت ساكنان فعلي آن طراحي شده  با توجه به اين كه زيرساخت
ست، بنابراين، ياي عظيم در حد شركت گردشگري پديده ن است، و جوابگوي بارگذاري پروژه

و مديريت شهري در ) شركت پديده(با مشاركت بخش خصوصي  هاي شهري بايد زيرساخت
 .مدت فراهم شود كوتاه

 اي به نام شركت گردشگري پديده در سطح ملي تقريبا  با توجه به اين كه ابرپروژه
فرد است، تربيت نيروي انساني ماهر از بين ساكنان اصلي شهر شانديز براي خدمات  منحصربه

ه در آينده وارد اين منطقه خواهند شد، ضروري به نظر شماري ك رساني به گردشگران بي
مندي شهروندان شانديزي و گردشگران را فراهم  ساز رضايت رسد و از سوي ديگر زمينه مي

 .خواهد نمود

 هاي تفريحي و گذران  ي شركت پديده و پديد آوردن مجموعه به دليل بزرگ بودن پروژه
تصاعدي خواهد داشت كه پيامد آن تخريب محيط  اوقات فراغت، رفت وآمد به اين منطقه روند

ها، ساخت وساز روي اراضي  كاهش فضاهاي بكر طبيعي، تجاوز به حريم رودخانه(زيست 
بنابراين توسط مديران شهري و مجموعه . هاي محيطي خواهد بود و افزايش آلودگي) دار شيب

 .شركت پديده بايد راهكارهاي جهت كاهش اين اثرات برداشته شود
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 ي گردشگري با توجه به ايجاد ظرفيت  هاي خدمات رسان در حوزه هماهنگي بين سازمان

 .باالي گردشگري در آينده در سطح منطقه

  
  منابع 

پهنه  .)1382( .محسن ،شريعت جعفري وسادات ، فيض نيا، اباذر اعيلي،اسم احمدي، حسن، )1
و تحليل ) MR(متغيره  اي با استفاده از دو روش رگرسيون چند هاي توده بندي خطر حركت

، 4ي  ، شمارهي ايرانمجله منابع طبيعدر حوضه آبخيز گرمي چاي، ) AHP(مراتبي   سلسله
323 - 336. 

، آخرين تقسيمات كشوري شهرستان بينالود .)1392( .استانداري خراسان رضوي )2
 .استانداري خراسان رضوي ،مشهد

هاي گردشگري و  ناخت توانمنديش .)1391( .محمد، نيت بياتيخوشاستعالجي، عليرضا و  )3
مجله انجمن گردشگري از ديدگاه جغرافياي كاربردي،   ي ارائه الگوهاي بهينه توسعه

  .274- 251، 34، دوره  10، سال جغرافياي ايران

، ي گردشگري روستايي مباني برنامه ريزي و توسعه .)1388( .بمانيان، محمدرضا )4
  .انتشارات هله: تهران

 ،)مفاهيم و ماهيت( گردشگري ).1386. (مهدي ،سقاييو  حسين محمد يزدي، پاپلي )5
  .سمت انتشارات: تهران

، هاي تصميم گيري چند شاخصه در جغرافيا كاربرد روش .)1389( .پورطاهري، مهدي )6
  .انتشارات سمت: تهران

 تحقيقات فصلنامه آن، محيطي زيست پيامدهاي و شهر .)1373( .سيمين تواليي، )7
  .55- 23، 33 ي شماره ،جغرافيايي

 انتشارات :مشهد ،جهان و ايران در شهري گردشگري .)1384( .اسماعيل ديناري، )8

  .واژگان خرد

انتشارات دانشگاه پيام : تهران، گردشگريجغرافيا و صنعت  .)1379( .رضواني، علي اصغر )9
  .نور

 انتشارات : تهران ،پايدار گردشگرياكو و گردشگري مباني. )1385(.شهرام زاهدي، )10

  .طباطبايي عالمه هدانشگا
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هاي فروش با استفاده از روش تجزيه و ارزيابي نمايندگي، )1387(شاهين، آرش  )11
- 151 ، صص40، فصلنامه آموزشي مهندسي ايران، شماره )AHP(تحليل سلسله مراتبي 

171. 

 پايدار  ي توسعه بر تأكيد با شهري گردشگري ريزي برنامه .)1381( .محمد كردي، )12
  .بهشتي شهيد دانشگاه  :تهرانارشد،  كارشناسي نامه نپايا ،)تبريز شهر(

  .سمت انتشارات :تهران ،گردشگري مديريت .)1387( .محمد ،كاظمي )13

 ي روستايي در شهرستان تربت حيدريه،سنجش سطح توسعه .)1382(. كالنتري، خليل )14
  .54 - 41 ،  43ي ، شمارههاي جغرافياييپژوهش، )1365 - 79(

 دو ،گردشگرياكو با تعامل در شهري گردشگري  ي توسعه ررسيب. )1386( .صديقه لطفي، )15
  .73- 98، اول ي شماره ،اول ، سالجغرافيايي انديشه فصلنامه

 بينالود در شهرستان -سرشماري عمومي نفوس و مسكن، )1391( .مركز آمار ايران )16
 .تهران ،1390  سال

 شهر: ورديم مطالعه(شهري گردشگري فضايي الگوي بررسي. )1381( .علي موحد، )17
 .تربيت مدرس دانشگاه: تهران دكتري، رساله ،)اصفهان

انساني  علوم و ادبيات دانشكده مجله شهري، گردشگري .)1384( .علي موحد، )18
  .73-98 ، 1، شماره 1 سال ،)دانشگاه شهيد چمران اهواز(

  .چمران شهيد دانشگاه انتشارات: اهواز ،شهري گردشگري .)1386( .علي موحد، )19

 درياي ساحل اقتصادي  ي توسعه در گردشگرياكو نقش . )2009(.اكبر علي ،كاني نجفي )20
  .آتن ،گردشگري المللي بين سمينار پنجمين ،)استان مازندران :يمورد مطالعه(كاسپين

نقش گردشگري شهري در  . )1389(.محمد ،اكبرپور سراسكانرود و سيدمرتضي ،نوربخش )21
 ،)نامه اقتصاد گردشگري شهري ويژه(شهر  مجله اقتصادشهرها،  اقتصادي كالن  ي توسعه

 .21-34 ، 8سال دوم، شماره 

22) Aldian, A., & Taylor, M. A. (2005). A Consistent Method to Determine 
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