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چکیده
استان کرمان از جمعیت باالی جوان ،وسعت قابل توجه و زمینهای حاصلخیز بهویژه در حوزه جنوبی ،منابع زیرزمینی غنی و ارزشمند
و قابلیتها و جاذبههای متنوع گردشگری برخوردار میباشد .با این وجود ،معضالت متعدد اجتماعی– فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی-
فضایی و توسعه ناپایدار (به خصوص در مناطق کویری و بیابانی) به عنوان چالشی اساسی فراروی مدیران و برنامهریزان ملی ،منطقهای و
محلی میباشد .این پژوهش با هدف اولویتبندی شاخصهای مؤثر در شناسایی منابع و ظرفیتهای گردشگری در مناطق کویری و بیایانی
از دیدگاه صاحبنظران ،و نیز سنجش سطح پایداری اجتماعی شهرستانها در منطقه مورد مطالعه صورت پذیرفته و با توجه به ماهیت آن،
از نوع کاربردی بوده و روش به صورت اکتشافی و توصیفی -تحلیلی است .برای گردآوری دادههای موردنیاز از روش اسنادی یا کتابخانهای
و نیز میدانی (تکمیل پرسشنامه توسط متخصصان) استفاده شده و تحلیل دادهها به صورت کمی (آزمون آماری  Tتکنمونهای ،روشهای
رتبهبندی شامل :عکسپذیری رتبهای و روش مبتنی بر توان رتبهای و روش جمع رتبهای ،AHP،و تاپسیس) و کیفی (استدالل عقالنی)
بوده و جهت ترسیم نقشه از  Gisبهره گرفته شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهدکه ،براساس نظرات متخصصان (مبتنی بر روش-
های رتبهبندی) ،شاخصهای مؤثر در شناسایی منابع و ظرفیتهای گردشگری در مناطق کویری و بیابانی به ترتیب طبیعتگردی،
فرهنگی– تاریخی ،شهری و مبتنی بر رویدادها رتبههای اول تا چهارم را داشتهاند و سایر شاخصها در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند .از
نظر شاخص جمعیتشناسی ،تنها  7شهرستان کرمان ،رفسنجان ،بافت ،بم ،جیرفت ،سیرجان و زرند مهاجرپذیر بوده و  16شهرستان دیگر
مهاجرفرست بودهاند .نتایج حاصله از این بررسی نشان میدهد که ،غالب مناطقی که با روند کاهش جمعیتی ،مهاجرفرستی و سطح پایین
پایداری اجتماعی مواجه بودهاند (مانند :راور ،کهنوج ،رودبارجنوب ،فهرج ،ریگان و  )...در بخش کویری و بیابانی استان استقرار یافتهاند؛ این
امر در حالی است که مناطق مزبور دارای جاذبهها و قابلیتهای باالی گردشگری (به ویژه در زمینه طبیعی) هستند؛ به نحویکه شناسایی
این گونه ظرفیتها و بهرهگیری از آنها میتواند به طور کامالً مستقیمی در رفع مشکالت اجتماعی و اقتصادی این مناطق مؤثر بوده و
زمینههای رشد و ارتقاء وضعیت درآمدی و معیشتی و استقرار پایدار جمعیت آنها را فراهم سازد.
واژههای کلیدی :گردشگری ،توسعه پایدار ،توسعه پایدار اجتماعی ،استان کرمان.
 . 1این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان "طرح کالن آمایش دفاعی -امنیتی جمهوری اسالمی ایران در مناطق کویری ،بیابانی و سواحـل مکران"
مـیباشد که در پژوهشکده آماد و فناوری ،پژوهشگاه دانا ،مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی به انجام رسیده است.

 . 2نویسنده مسئول09195113168 ، ebrahim.khalifeh@gmail.com :

40

نقش گردشگری در توسعه پایدار اجتماعی مناطق کویری و بیابانی .....

بیان مسأله:
مناطق کویری و بیابانی با توجه به شرایط خاص محیطی و جغرافیایی و تنگناهـا و محـدویتهـای توسـعهای ناشـی از آن،
همواره به عنوان حوزههای پرچالش در عرصه مدیریت و برنامهریزی قلمداد شدهاند .در کشورهای مختلف به ویژه طی دهههـای
اخیر ،گردشگری به عنوان یکی از مهمترین راهبردها در جهت تحقق توسعه پایدار محیطی ،اجتماعی و اقتصادی در ایـن گونـه
مناطق مطرح بوده است .در سطح جهانی ،بهویژه در کشورهای در حال توسعه به دالیلی چون عمـدتاً تخریـب محـیط زیسـت،
کاهش سطح درآمدی اجتماعات محلی ،کاهش جمعیت در سکونتگاههای انسانی (بهویژه فضاهای روستایی) و افـزایش بـیرویـه
جمعیت در مراکز شهری و چالشهای امنیتی ناشی از آن؛ مقوله توسعه پایدار و پایداری اجتماعات محلی (روسـتایی و شـهری)
در کانون توجه برنامهریزیهای توسعه قرار گرفته است .در کشورهای توسعهیافته و نیز کمترتوسعهیافته به لحاظ اقتصـادی ،در
چارچوب توسعه پایدار و گردشگری پایدار ،بخش دولتی به طور فزآیندهای به منافع اقتصادی حاصل از شناسـایی ظرفیـتهـا و
توان گردشگری مناطق و گسترش توریسم در جهت محرومیتزدایی از عرصههای روستایی و شهری و نیز (ترغیب جمعیـت بـه
استقرار در مناطق خالی از سکنه و پایداری اجتماعات محلی) توجه ویژهای مینماید (.)Briedenhann,2012:584
ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه با چالشهای اجتماعی– اقتصادی فراوانی روبرو گردیده است .شهرنشینی شتابان،
صنعتیشدن ،رشد جمعیت و گذار از یک جامعه وابسته به کشاورزی به یک جامعهی مدرن صنعتی ،فشار زیادی را برمنابع
طبیعی و محیط انسانی وارد ساخته است .این سناریو در حال حاضر برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه رخ داده است
( .)Ebtekar,2009: 295اما شرایط خاص ایران ناشی از استقرار در طول و عرض جغرافیایی گسترده و تنوعات شدید محیطی و
اقلیمی ناشی از آن ،منجر به ایجاد توانها و قابلیتهای باالیی در جهت جذب گردشگر (در اشکال و انواع متعدد) در مناطق
مختلف گردیده است؛ با این وجود به دلیل فقدان برنامهریزی راهبردی و متناسب در راستای شناسایی منابع و ظرفیتهای
توریستی مزبور به عنوان مزیت نسبی برای توسعه مناطق گوناگون کشور؛ در بسیاری از موارد ضعف در ساختار اجتماعی-
فرهنگی و اقتصادی ،نابرابریهای فضایی و عدم تعادلهای منطقهای باعث گسترش فقر ،مهاجرفرستی ،چالشها و مسائل
امنیتی و در نهایت ناپایداری توسعه در برخی از مناطق شده است .محدوده مورد مطالعه (استان کرمان) در جنوب شرقی فالت
مرکزی کشور قرار گرفته است؛ استان کرمان با  23شهرستان 58 ،بخش 64 ،شهر و  151دهستان ،بزرگترین استان کشور به
شمار میرود و  11درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است ( .)Goolabzadeh, 2012: 14استان کرمان از
تنوع آب و هوایی گرم تا کویری برخوردار است .مقر و موقعیت جغرافیایی و نسبی استان کرمان در ایجاد تنوع فضایی و اقلیمی
و فراهم نمودن بستری مناسب برای شکلگیری انواع قابیلتها و جاذبه های طبیعی گردشگری تأثیر کامالً بارزی داشته است.
آثار طبیعی بکر و فضاهای مناسب گردشگری استان مانند :دامنههای هزار ،اللهزار ،خبر و ارزوئیه بافت ،روچون ،کویر لوت،
کلوتها یا شهر افسانهای شنی در کویر شهداد و نیز گرمترین نقطهی کره زمین در همان محل به نام گندم بریان ،دشت سریر؛
غار کفتار ،غار قاسم یا صفا ،غار ایوب ،غار شعیب ،غار ترنگ ،غار شبپره ،غار جفریز ،آبشار علمشاه و آبشار دلفارد
()Goolabzadeh, 2012: 15؛ کوه شاهزاده،کوه گلچین ،کلکوهی و  .)Zendehdel, 2008: 52( ...قدمت و پیشینه طوالنی
سرزمین کرمان (هزاره چهارم قبل از میالد) باعث شده تا از توانها و جاذبههای بسیار فرهنگی– تاریخی برخوردار باشد ،آثاری
کهن چون ارگ بم ،قلعه دختر کرمان ،تپه یحیی بافت،کنار صندل جیرفت ،آستانه شاه نعمتاله ولی ،باغ شازده ،مسجد
جامع،گنبد جبلیه و)Goolabzadeh, 2012: 15( ...؛ تل ابلیس(جنوب کرمان) ،آقوس شهداد ،ویرانههای شهر دقیانوس جیرفت و
( ...مدیریت سازمان ایرانگردی وجهانگردی استان کرمان.)26 :1380،
استان کرمان با وجود جمعیت باالی جوان (به عنوان پشتوانهی فعالیتهای مختلف اقتصادی ،فرهنگی و ،)...وسعت قابل
توجه و زمینهای حاصلخیز بهویژه در جنوب استان و هند کوچک ایران(جیرفت) ،وجود منابع غنی و ارزشمند(مس سرچشمه،
فوالد گل گهر ،ذغال سنگ زرندو)...؛ و بهویژه قابلیتها و جاذبههای باالی طبیعی و فرهنگی-تاریخی گردشگری؛ طبق شواهد و
مستندات آماری ،با چالشهای متعدد اجتماعی – فرهنگی(مانند مهاجرت شدید روستاییان به مراکز شهری ،بزهکاری و،)...
امنیتی (قاچاق مواد مخدر و ،)...اقتصادی(پایین بودن سطح درآمدی ،بیکاری و  )...و کالبدی – فضایی (تخلیه بسیاری از
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سکونتگاههای روستایی و )...مواجه بوده و روند ناپایداری توسعه را طی نموده است .با توجه به اینکه در راستای تدوین سند
چشم انداز توسعه  50ساله کشور ،یکی از مهمترین راهکارها ،ایجاد پدافند انسانی و تثبیت سکونتگاههای شهری و روستایی و
ایجاد مراکز سکونتگاهی جدید با توجه به توانهای محلی و منطقهای میباشد؛ از اینروی ،با توجه به وجود توانها و جاذبههای
متعدد و فراوان گردشگری (طبیعی و تاریخی – فرهنگی) در سطح استان کرمان که در عرصههای سکونتگاهی شهری،
روستایی و حوزههای پیرامونی استقرار یافتهاند ،میتوان با استفاده از بهرهگیری از تجارب (نظریهها ،رویکرد ها ،مدلها و روش-
های) ارزشمند جهانی در زمینه توانسنجی گردشگری و شاخههای مختلف آن ،از طریق شناسایی منابع و ظرفیتهای
گردشگری منطقه مزبور به پایداری سکونتگاههای روستایی و شهری کمک نمود .پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤاالت ذیل
میباشد :اولویتبندی شاخصهای مؤثر در شناسایی منابع و ظرفیتهای توریسم در مناطق کویری و بیایانی از دیدگاه صاحب-
نظران چگونه است؟؛ سطح پایداری اجتماعی شهرستانها در منطقه مورد مطالعه در چه وضعیتی قرار دارد؟
مبانی نظری و پیشینه تحقیق:
جاذبههای گردشگری :جاذبههای گردشگری از سوی سازمان جهانی گردشگری به سه دسته عمده تقسیم میگردند :جاذبـه-
های طبیعی؛ )2جاذبههای فرهنگی– تاریخی؛ و  )3جاذبههای ویژه ( .)Inskeep , 1991 :1-31گردشـگری در منـاطق کـویری و
بیایانی به انواع متفاوتی تقسیم میشود :فرهنگی – تاریخی؛ ماجراجویانه؛ ورزشی؛ درمانی؛ سالمت؛ انبوه یا تفریحـی؛ سـرگرمی؛
نوستالژیک؛ روستایی؛ قومی؛ شهری؛ مبتنی بر کسب و کار؛گردشگری رویداد (به معنای تمـامی رویـدادهای برنامـهریـزی شـده
مانند :جشنها و مراسمات فرهنگی ،رقابتهای ورزشی ،موارد تجاری و  ...برای بازاریـابی و توسـعه در گردشـگری)؛ گردشـگری
استقرار؛ طبیعتگردی؛ گردشگری برای دیدار بستگان؛ الکترونیک؛کشاورزی؛ نیاشناسی؛ تحصیل؛ صوتی؛ فروشگاه کتاب؛ (میزی
و مسافرت مجازی)؛ دارو؛ زیستمحیطـی؛ افراطـی؛ گـردش در بـاغ؛ تـک نفـره؛ علمـی؛ کـاالی خـاص؛ گردشـگری؛ بـیهـدف
( ، Getz,2008محالتی1380،؛ منشـی زاده1384،؛ پـاپلی یـزدی1385،؛ تـوالیی1386،؛ راس ویـل1387،؛ یـاوری و همکـاران،
1390؛ حیدرآبادیان.)1391 ،
گردشگری پایدار :امروزه در حوزه گردشگری بر توریسم پایدار تاکید میشود .توریسم پایدار با الهام گرفتن از تعریـف توسـعه
پایدار ،عبارت است از نوعی توریسم که نیازهای نسل حاضر را پاسخ دهد؛ بدون اینکه از ظرفیتهای مربوط به نسلهـای آینـده
برای پاسخگویی به نیازهای خود مایه بگذارد .توریسم پایدار به نحوی برنامهریزی و اجرا میشود که بر محیط زیسـت ،اقتصـاد و
فرهنگ جامعه میزبان اثر منفی نگذارد (.)Zahedi, 2008: 111
توسعه پایدار اجتماعی :تشخیص و داوری در مورد توسعه پایدار اجتماعی بر این مبناست که کدام جنبـه هـای اجتمـاعی را
می توان و باید پایدار و حفظ کرد و کدام را می توان تغییر داد .تعریف توسعه پایدار اجتماعی با تعریـف عمـومی توسـعه پایـدار
مطابقت دارد؛ توسعه اجتماعی عبارت است از توسعه ای که نیازهای اجتماعی حـال را بـدون غفلـت از توانـایی نسـل آینـده در
تامین نیازهای اجتماعی آنها تامین کند .سیاست های پایداری اجتماعی مستلزم آن است که سیاست های اجتماعی آنهـا ادامـه
یابد و برای سال ها ،کاربرد آنها عملی باشد و توسعه پایدار اجتماعی را محقق سازد ( Osberg,1992:2بـه نقـل از پورطـاهری و
همکاران 27 :1387 ،و  .)28بررسیها نشان میدهد که مؤلفه های متعدد مبنای شناخت پایداری اجتمـاعی در سـطح جوامـع
شهری و روستایی بوده اند".سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی" مباحث کلیدی توسعه پایـدار در زمینـه هـای اجتمـاعی و
فرهنگی را به ویژه در دو بخش مطرح کرده است :کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی؛ مانند قابلیت دسترسی به خدمات بهداشـتی و
آموزشی ،مسکن ،امنیت ،درآمد و میزان محرومیت؛ و جمعیت شناسی؛ شامل مولفه هایی چون تراکم جمعیـت ،تغییـر سـاختار
جمعیت ،الگوهای مهاجرت میان شهر و روستا ،و مباحث فرهنگی ( Bryden,2002:9به نقـل از پورطـاهری و همکـاران:1387 ،
 .)30دیدگاه توسعه پایدار (اجتماعی) با ارایه شاخصها ،قابلیت تحلیل و تبیین مسائل و چالشهای فراروی توسـعه گردشـگری
در مناطق کویری و بیابانی در سطح کشور (با تأکید بر منطقه کرمان) را دارد .در ادامه مدل مفهومی پـژوهش ارایـه مـیگـردد.
(شکل شماره .)1

نقش گردشگری در توسعه پایدار اجتماعی مناطق کویری و بیابانی .....

42

اولوینن بننندیشنناخ
سننن ش سننطی پایننداری/ناپایننداری

گردشگری پایدار

-

های منورر در شناسنایی
منننابو و فرفینن هننای

اجتماعی شهرسنتانهنای متتلند در

گردشننگری در مننناطق

منطقه کرمان
توسعه
پایدار(اجتماعی)

کویر و بیاینان از دیندگاه
صاحبنظران

شکل - 1مدل مفهومی پژوهش  -منبع :نگارنده براساس بنیانهای نظری پژوهش

در زمینه شناسایی منابع و ظرفیتهای توریسم و نقش آن در پایداری اجتماعی مناطق ،مطالعات مختلفی در سطح جهانی
و نیز داخلی صورت گرفته که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به این مساله اشاره نموده اند؛ در ادامه در جهت بهرهگیری از
تجربیات پیشین و تبیین بهتر مسأله پژوهش ،به برخی از مهمترین مطالعات انجام شده ،اشاره میگردد )2006(UNEP :در
اثری با عنوان" برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ،گردشگری و بیابانها" که (در راستای نامگذاری سال جهانی بیابانها و
بیابانزدایی توسط سازمان ملل) به عنوان راهنمایی کاربردی در زمینه گردشگری و بیابان تدوین شده ،نشان میدهد که
گردشگری بیابان ،در صورتیکه از طریق کارشناسان آگاه برنامهریزی شود و تأثیراتش ارزیابی گردد؛ میتواند راهکاری برای
توسعه پایدار مناطق باشد .اشراقی و همکاران ( )2012در اثری با عنوان" نقش ارزیابی ژئومورفولوژیکی در ژئوتوریسم پایدار:
مطالعه موردی  :بیابان ایران" نشان میدهد که با توجه به وجود جاذبههای مختلف طبیعی و انسانی گردشگری در مناطق
کویری و بیابانی ایران و از سویی محدودیتهایی (مانند فقدان بسیاری از این جاذبهها در کشورهای اروپایی و دیگر جوامع) ،در
صورت وجود برنامهریزی ،میتوان زمینه تحقق توسعه پایدار گردشگری را در مناطق بیابانی فراهم نمود .از مطالعات داخلی
مهمترین موارد بدین شرح میباشد.
پورطاهری و همکاران ( )1388در پژوهشی با عنوان" سنجش و اولویتبندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی ،با
استفاده از تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به حل ایدهآل فازی (مطالعه موردی :دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان
خدابنده)" که با هدف اولویت بندی پایداری اجتماعی صورت گرفته است به این نتیجه دست یافتهاند که شاخصهای ذهنی و
نیز مدل به کارگرفته شده ،به خوبی توانستهاند واقعیات جامعه روستاهای نمونه را تبیین کنند ،به گونهای که در نهایت پس از
اجرای مدل براساس شاخصهای ذهنی پایداری اجتماعی ،روستای آقچهقیا باالترین و روستای ورجوشان پایین ترین میزان
پایداری اجتماعی در بین روستاهای نمونه را ارائه کردهاند .مهرابی بشرآبادی و همکاران ( )1390در یک مطالعه با عنوان
"بررسی نقش گردشگری در اقتصاد استان کرمان و توسعه کالبدی شهرستانهای آن" نشان می دهد که فعالیت گردشگری و
بخشهای مرتبط با آن از لحاظ برقراری پیوند با سایر بخشهای اقتصادی استان از بخشهای پیشرو در اقتصاد استان
محسوب میشوند و لذا این صنعت میتواند از کانال عرضه و تقاضا ،تولید در سایر بخشها و کل اقتصاد استان را رونق بخشد.
همانگونه که بررسی مطالعات در سطح جهانی نشان میدهد ،با گسترش روزافزون فقر بویژه در سطح اجتماعات محلی و نواحی
کمتر توسعهیافته (مانند مناطق کویری و بیابانی) ،بر لزوم شناخت توانها و جاذبههای مختلف محیطی و انسانی گردشگری
مناطق (با رویکردی یکپارچه و کلینگر) در جهت توسعه اجتماعی– اقتصادی آنها در راستای توسعه پایدار تأکید شده است .در
سطح داخلی ،پژوهشهای متنوعی در قالب (کتاب ،مقاله و  )...در زمینه گردشگری و شناسایی منابع و ظرفیتهای توریستی
در کشور و نیز در استان کرمان انجام شده است؛ این گونه مطالعات غالباً به تبعیت از روشهای مورد استفاده در سطح جهانی
صورت گرفته و به شناسایی توانها و منابع توریستی در سطح مناطق پرداختهاند؛ اما مبتنی بر یک رهیافت انتقادی میتوان
گفت که در ایران به رغم تالشهای پژوهشی انجام شده در این زمینه هنوز خالء مطالعاتی به طور ملموسی مشاهده میشود؛
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بهگونهای که پژوهشهای مزبور نیز هر یک صرف ًا با تعیین شاخصهایی محدود ،به بررسی توانهای توریستی پرداخته و از
رویکردی یکپارچه ،کلینگر و فضایی در شناسایی ظرفیتها و منابع توریستی مناطق غفلت ورزیدهاند.
مواد و روش تحقیق:
قلمرو جغرافیایی پژوهش :با توجه به موضوع ،روش و ماهیت پژوهش حاضر ،جامعه آماری یا منطقه مورد مطالعه شامل پهنه
سرزمینی استان کرمان می باشد .استان کرمان در جنوب شرقی فالت مرکزی قرار دارد .این استان بین  54درجه و  21دقیقه
تا  59درجه و  34دقیقه طول شرقی و  26درجه و  29دقیقه تا  31درجه و  58دقیقه عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ
قرار دارد و از شمال به استانهای خراسان جنوبی و یزد ،از شرق به استان سیستان و بلوچستان ،از غرب به استان فارس و از
جنوب به استان هرمزگان محدود میشود .مساحت استان در سال  1391معادل  183285کیلومتر مربع است که تقریباً 11.6
درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است (استانداری کرمان( .)1391 ،شکل  .)2جمعیت استان کرمان در
سال  2652413 ،1385نفر بوده و بر طبق سرشماری سال  1390مرکز آمار ایران ،به  2938988نفر رسیده است و نسبت به
متوسط رشد کشور ( 1.29درصد) 2.07 ،درصد رشد داشته است .استان کرمان در سال  3.76 ،1385درصد از جمعیت کل
کشور و در سال  3.91 ،1390درصد از جمعیت کل کشور را در خود داشته است.

شکل  -2نقشه موقعی

جغرافیایی و حدود سیاسی استان کرمان در کشور ( ) 1391

روش ان ام پژوهش :این پژوهش با توجه به ماهیت آن ،از نوع کاربردی است .روش پژوهش به صورت اکتشافی و توصیفی -
تحلیلی است .برای گردآوری دادههای موردنیاز از روشهای اسنادی یا کتابخانهای (فیشبرداری از کتاب ها،گزارشها ،طرحها،
مقاالت ،سالنامههای آماری ،نقشهها ،اطالعات معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی استانها و  )...و نیز میدانی (تکمیل
پرسشنامه توسط متخصصان) استفاده شده است .تحلیل دادههای گردآوری شده از طریق روشهای کمی (آزمون آماری Tتک-
نمونهای ،روشهای رتبهبندی شامل :عکسپذیری رتبهای و روش مبتنی بر توان رتبهای و روش جمع رتبهای ،AHP،و
تاپسیس) و کیفی (استدالل عقالنی) بوده و جهت ترسیم نقشهها نیز از  Gisبهره گرفته شده است .در این پژوهش ،مبتنی بر
بنیانهای نظری و تجربی ،در جهت سنجش سطح پایداری اجتماعی شهرستانها در مقطع زمانی ( )1385 -1390از شاخص-
های مندرج در جدول ( )1به روش تاپسیس استفاده شده است.
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جدول  -1شاخ های سن ش سطی پایداری اجتماعی شهرستانها
شاخص

گویه /سنجه

کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی

قابلیت دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی ،مسکن ،امنیت ،درآمد و میزان محرومیت

جمعیت شناسی

تراکم جمعیت ،افزایش جمعیت(رشد مثبت جمعیتی) ،مهاجرپذیری
منبع Bryden,2002:9( :به نقل از پورطاهری و همکاران.)30 :1387 ،

برای تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامههای متخصصان (به منظور اولویتبندی شاخصهای مؤثر در شناسایی منابع و
ظرفیتهای توریسم در مناطق کویر و بیابان) ،با توجه به اینکه هدف ،مقایسه شاخصها (جدول )2شامل :فرهنگی – تاریخی؛
ماجراجویانه؛ ورزشی؛ درمانی؛ سالمت؛ انبوه یا تفریحی؛ سرگرمی؛ نوستالژیک؛ روستایی؛ قومی؛ شهری؛ مبتنی بر کسب و
کار؛گردشگری رویداد؛ گردشگری استقرار؛ طبیعتگردی؛ گردشگری برای دیدار بستگان؛ الکترونیک؛کشاورزی؛ نیاشناسی؛
تحصیل؛ صوتی؛ فروشگاه کتاب؛ دارو؛ زیستمحیطی؛ افراطی؛ گردش در باغ؛ تک نفره؛ علمی؛ کاالی خاص؛ گردشگری؛ بی-
هدف ( ، Getz,2008محالتی1380،؛ منشی زاده1384،؛ پاپلی یزدی1385،؛ توالیی1386،؛ راس ویل1387،؛ یاوری و همکاران،
1390؛ حیدرآبادیان )1391 ،؛ با حد متوسط بهدست آمده( )3برای هر کدام از شاخصها و نماگرها و تعیین شاخصهای نهایی
است و میانگینهای محاسبه شده به شرط معناداری و اختالف میانگین مثبت ،نشاندهنده اثرگذاری شاخصهای مزبور در
مدیریت طرحهای توسعه(از دیدگاه صاحبنظران) بوده است؛ بنابراین آزمون Tیک نمونهای میتواند آزمون مناسبی برای تعیین
شاخصهای نهایی باشد .براساس روشهای رتبهبندی (شامل :عکسپذیری رتبهای و روش مبتنی بر توان رتبهای و روش جمع
رتبهای) ،نیز به هریک از شاخصهای موردنظر(جدول )2توسط  15نفر از متخصصان و صاحبنظران در زمینه قابلیتهای
مناطق کویر و بیابان استان کرمان در توسعهی گردشگری ،وزن داده شده ،در این راستا از رتبهبندی مستقیم3استفاده شده
است که در آن رتبه 1معرف بیشترین اهمیت؛ نمره  2بیانگر اهمیت درجه دو و  ...است.
یافتههای توصیفی:
در جهت تبیین مسأله پژوهش و اولویتبندی شاخصهای مؤثر در شناسایی منابع و ظرفیتهای توریسم در مناطق کویر و
بیابان 15 ،نفر(براساس روش دلفی) ازکارشناسان و صاحبنظران در حوزه موضوع از مراکز پژوهشی(دانشگاههای تربیت مدرس،
تهران و شهید بهشتی) و سازمانهای ذیربط(سازمانهای گردشگری استان و شهرستانها) انتخاب شدند و مورد پرسشگری
قرار گرفتند که مشخصات آنها به شرح ذیل میباشد 63 :درصد از پاسخدهندگان از مراکز دانشگاهی و پژوهشی و 37درصد نیز
از نهادهای ذیربط بودهاند80 .درصد از پاسخدهندگان مرد و  20درصد زن بودهاند 30 .درصد از پاسخدهندگان بین  25تا 35
ساله و  70درصد بین  35تا  55ساله بودهاند63 .درصد از پاسخدهندگان ساکن تهران و 37درصد ساکن استان کرمان بودهاند.
سطح تحصیالت متخصصان به ترتیب  65درصد دکترا و  35درصد کارشناسیارشد بوده است.
یافتههای تحلیلی:
اولوی بندی شاخ های مؤرر در شناسایی منابو و فرفی های توریسم در مناطق کویر و بیابان:
همانگونه که نتایج آزمونTحاصل از نظرات متخصصان و متخصصان امر نشان میدهد ،در مورد  29شاخص مورد نظر
(جدول ،)2درجه آزادی به صورت df=28و سطح معناداری در همه موارد به صورت ( )sig= 0.000میباشد؛ بنابراین فرض
صفر(یعنی برابری میانگین جامعه با حد میانگین فرضی) با  95درصد اطمینان رد می شود؛ به این معنی که به لحاظ آماری
تفاوت معناداری بین میانگین جامعه و میانگین فرضی وجود دارد .به طوری که نظرات متخصصان در رابطه با اثرگذاری هر یک
از شاخصها در نواحی کویر و بیابان استان کرمان به منظور توسعه گردشگری میانگینی باالتر از حد متوسط( )3را نشان می-
دهد .در واقع این بدین معناست که متخصصان داخلی نیز همسو با نظرات جهانی نقش تمامی شاخصها را در زمینه اثرگذاری
در توسعه گردشگری در نواحی کویر و بیابان(با تاکید بر استان کرمان)مورد تایید قرار دادند( .جدول .)2بر اساس نظرات
. Stright ranking

3
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متخصصان (مبتنی بر روشهای رتبهبندی) ،شاخصهای مؤثر در شناسایی منابع و ظرفیتهای توریسم در مناطق کویر و بیایان
به ترتیب طبیعتگردی ،فرهنگی – تاریخی ،شهری و مبتنی بر رویدادها رتبههای اول تا چهارم را داشته اند و سایر شاخصها
در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند( .جدول شماره .)3
جدول -2نتایج آزمون  Tیک نمونهای در رابطه با تعیین اررگذاری شاخ ها در توسعه گردشگری نواحی کویر و بیابان استان کرمان

میانگین محاسبه شده

درمانی

-3.57

-5.43

4.2

3

28

39.3

0.000

سالمت

-3.20

-5.21

4.1

3

28

39.2

0.000

انبوه یا تفریحی

-2.91

-4.77

4.4

3

28

40.1

0.000

سرگرمی

-4.30

-6.23

4.3

3

28

40

0.000

نوستالژیک

-3.11

-6.29

3.9

3

28

37.9

0.000

روستایی

-2.59

-4.51

4.2

3

28

39.5

0.000

قومی

-3.61

-5.32

4

3

28

38.3

0.000

شهری

-2.60

-4.33

4.6

3

28

42.1

0.000

مبتنی بر کسب و کار

-3.56

-6.66

3.9

3

28

38

0.000

مبتنی بر رویدادها

-2.28

-4.36

4.5

3

28

40.4

0.000

طبیعتگردی

-4.63

-6.37

4.9

3

28

48.2

0.000

برای دیدار بستگان

-2.88

-4.39

4

3

28

38.2

0.000

الکترونیک (میزی و
مسافرت مجازی)

-3.99

-6.23

3.7

3

28

36

0.000

کشاورزی

-2.11

-4.24

4

3

28

38.7

0.000

نیاشناسی

-3.33

-6.25

3.9

3

28

37.6

0.000

تحصیلی

-2.71

-4.56

4

3

28

38.2

0.000

صوتی

-3.22

-6.77

3.8

3

28

37

0.000

فروشگاه کتاب

-2.11

-5.13

3.9

3

28

37.8

0.000

دارو

-3.28

-6.20

4

3

28

38.9

0.000

زیستمحیطی

-2.83

-4.55

4.2

3

28

39.6

0.000

افراطی

-2.34

-4.22

3.8

3

28

36.9

0.000

گردش در باغ

-3.11

-6.19

4

3

28

38.5

0.000

تکنفره

-2.91

-4.53

3.8

3

28

37.4

0.000

بیهدف

-2.34

-4.22

3.8

3

28

37.3

0.000

کاالی خاص

-2.11

-4.36

4

3

28

38.4

0.000

گردشگری علمی

-2.13

-4.17

4.3

3

28

39.9

0.000

آزمون(حد متوسط)

ورزشی

-2.59

-4.11

4.1

3

28

39

0.000

منبع :یافته های تحقیق.1395 ،

مقدار عددی

ماجراجویانه

-2.06

-5.38

4

3

28

38.2

0.000

حد باال

حد پایین

درجه آزادی()DF

آماره T

سطح معناداری()sig

فرهنگی -تاریخی

-3.09

-6.66

4.7

3

28

43.6

0.000

شاخص

حدود باال و پایین فاصله اطمینان 95
درصد
برای میانگین جامعه
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جدول -3اولوی بندی شاخ های مورر در شناسایی منابو و فرفی های توریسم در مناطق کویر و بیایان از دیدگاه متتصصان بر اساس
میانگین روشهای رتبهبندی (جمع رتبهای ،عکسپذیری رتبهای و روش مبتنی بر توان رتبهای)
شاخص

رتبه مستقیم

فرهنگی -تاریخی

میانگین استاندارد سه
روش
0.88

2

ماجراجویانه

0.21

20

ورزشی

0.47

13

درمانی

0.54

10

سالمت

0.51

11

انبوه یا تفریحی

0.73

5

سرگرمی

0.69

6

نوستالژیک

0.15

22

روستایی

0.58

9

قومی

0.31

17

شهری

0.85

3

مبتنی بر کسب و کار

0.17

21

مبتنی بر رویدادها

0.76

4

طبیعتگردی

0.91

1

برای دیدار بستگان

0.27

18

الکترونیک(میزی و مسافرت مجازی)

0.03

28

کشاورزی

0.38

14

نیاشناسی

0.11

24

تحصیلی

0.24

19

صوتی

0.05

27

فروشگاه کتاب

0.12

23

دارو

0.49

12

زیستمحیطی

0.61

7

افراطی

0.01

29

گردش در باغ

0.37

15

تکنفره

0.08

25

بیهدف

0.06

26

کاالی خاص

0.33

16

گردشگری علمی

0.59

8
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سن ش سطی پایداری اجتماعی شهرستانها در سطی استان:
در این پژوهش ،مبتنی بر بنیانهای نظری و تجربی ،در جهت سنجش سطح پایداری اجتماعی شهرستانها در مقطع
زمانی ( )1385 -1390از شاخصهای مندرج در جدول ( )4استفاده شده است .به منظور وزندهی به شاخصهای مزبور از
روش AHPاستفاده شد .بدین منظور پرسشنامهای طراحی و توسط  15از کارشناس تکمیل گردید و وزن نهایی شاخصها در
نرمافزار  expert choiceتعیین گردید.
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جدول -4وزن شاخ های پایداری اجتماعی براساس روش AHP

تعدادجمعیت

مهاجرفرستی

وضعیت

مهاجرپذیری و

آموزشی

به خدمات

قابلیت دسترسی

بهداشتی

به خدمات

قابلیت دسترسی

میزان محرومیت

مجموع

0.35

0.25

0.1

0.1

0.2

1

منبع :یافته های تحقیق.1395 ،

سپس با استفاده از مدل تاپسیس ،رتبه پایداری اجتماعی شهرستانها به شرح ذیل تعیین گردید.
از نظر شاخص جمعیتشناسی ،تنها  7شهرستان کرمان ،رفسنجان ،بافت ،بم ،جیرفت ،سیرجان و زرند مهاجرپذیر بوده و
 16شهرستان دیگر مهاجرفرست بودهاند .از نظر شاخص کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی در زمینه قابلیت دسترسی به خدمات
آموزشی و نیز بهداشتی ،شهرستان کرمان و سپس رفسنجان دسترسی مطلوبی داشتهاند؛ اما سایر شهرستانهای استان (بویژه
در مناطق روستایی و کویر و بیابان) دسترسی چندان مناسبی به این گونه خدمات ندارند .میزان محرومیت در شهرستانهای
کرمان و سپس رفسنجان در سطح پایین و در سایر شهرستانها در سطح متوسط و زیاد میباشد .در نهایت ،بر اساس خروجی
مدل تاپسیس از نظر رتبه پایداری اجتماعی ،به ترتیب شهرستانهای کرمان ،رفسنجان ،جیرفت ،بافت ،سیرجان ،بم ،زرند،
شهربابک ،کهنوج ،بردسیر ،عنبرآباد ،قلعه گنج ،منوجان ،رودبارجنوب ،راور ،فهرج ،ریگان ،نرماشیر ،آرزوئیه ،انار ،فاریاب ،رابر و
کوهبنان قرار گرفتهاند( .شکل شماره  .)3در واقع بیشتر شهرستانهایی (مانند :ریگان ،رودبار جنوب ،کهنوج ،عنبرآباد ،قلعهگنج
و )...که با چالشها و مشکالتی چون مهاجرفرستی ،دسترسی نامطلوب به زیرساختهای آموزشی ،بهداشتی و  ...و سطح
محرومیت باال مواجه هستند؛ رتبه پایداری اجتماعی آنها نیز نامناسب بوده است .این مناطق عمدتاً بخش زیادی از نواحی کویر
و بیابان استان را در برگرفتهاند.

شکل  -3نقشه رتبه پایداری اجتماعی شهرستانها در استان کرمان( -)1390منبع :یافتههای پژوهش

در زمینه ارتباط سطح پایداری اجتماعی با توزیع منابع و ظرفیتهای توریسم در سطح استان ،الزم به ذکر است که غالب
مناطقی که با روند کاهش جمعیتی ،مهاجرفرستی و سطح پایین پایداری اجتماعی مواجه بودهاند (مانند راور ،کهنوج ،رودبار
جنوب ،فهرج ،ریگان و  )...در عرصههای کویر و بیابان استان استقرار یافتهاند؛ اما این مناطق دارای جاذبهها و قابلیتهای باالی
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گردشگری هستند .برای نمونه شهرستان راور با استقرار بر سر راه کویری کرمان -شهداد دارای قابلیتهای زیاد در جهت
توسعه ژئوتوریسم ،طبیعتگردی (بازدید از رودخانه راور و ،)...گردشگری مزرعه ،بازدید از صنایع دستی بویژه (قالی بافی،
کرباس بافی ،گلیم بافی ،شال بافی و  )...میباشد .یا منطقه ریگان یکی از مستعدترین مناطق برای توسعه ریگدرمانی و سایر
جاذبههای گردشگری مناطق کویری و بیابانی و جذب گردشگران داخلی و خارجی میباشد.
نتی هگیری و ارائه پیشنهادها:
نتایج حاصله از بررسی و تطابق الیههای مختلف اطالعاتی طبیعی و انسانی -فرهنگی منطقه نشان میدهد که تمامی سطح
استان (کل شهرستانها) از قابلیتهای بسیار باالی طبیعی و انسانی -فرهنگی جهت توسعه گردشگری برخوردار هستند .به
عالوه این که مناطق کویر و بیابان استان (شهداد ،فهرج ،ریگان و  )...بیشترین ظرفیت را به لحاظ طبیعی برای توسعه
اکوتوریسم و ژئوتوریسم دارا میباشند که در صورت وجود برنامهریزی راهبردی و سند چشمانداز توسعه میتوان به گرایش و
استقرار پایدار جمعیت و تحول اقتصادی در این مناطق امید داشت .الزم به ذکر است به رغم تأثیر بارز عوامل انسانی -فرهنگی؛
استقرار و پراکنش فضایی جمعیت در سطح استان غالباً در انطباق با شرایط طبیعی (وضعیت ارتفاعی ،پوشش گیاهی و خاک و
 )...صورت گرفته است .از این روی ،مناطق کویر و بیابان با فقدان یا کمی جمعیت مواجه هستند .در مجموع ،بررسی یافتههای
پژوهش نشان میدهد که غالب مناطقی که با روند کاهش جمعیتی ،مهاجرفرستی و سطح پایین پایداری اجتماعی مواجه بوده-
اند (مانند راور،کهنوج ،رودبارجنوب ،فهرج ،ریگان و  )...در عرصههای کویر و بیابان استان استقرار یافتهاند؛ اما این امر در حالی
است که مناطق مزبور دارای جاذبهها و قابلیتهای باال (بویژه در زمینه طبیعی) توسعه گردشگری هستند؛ به نحویکه شناسایی
این گونه ظرفیتها و بهرهگیری از آنها میتواند به طور کامال مستقیمی در رفع مشکالت اجتماعی و اقتصادی این مناطق مؤثر
بوده و زمینههای رشد و ارتقاء وضعیت درآمدی و معیشتی و استقرار پایدار جمعیت در این مناطق را فراهم سازد و از بروز
چالشهای مهم امنیتی در سطح مناطق مزبور نیز جلوگیری نماید .در پایان پیشنهاداتی در بعد پژوهشی و راهکارهایی (با تأکید
بر منطقه مورد مطالعه و سایر مناطق همسان) به شرح ذیل ارایه میگردد:
 تغییر جهت هوشمندانه برنامههای استان در راستای توسعه کارآفرینی در بخش گردشگری مناطق کویری و بیابانی
مانند :آمادهسازی برخی از خانههای روستایی به عنوان اقامتگاه موقت گردشگران بخصوص در زمینه اقامت طبیعت-
گردان و فعالیتهای متناسب با اکوتوریسم ؛ معرفی غذاها ،لباسها ،آداب و رسوم و سنتهای محلی به گردشگران و
 )...؛
 بازاندیشی در پراکنش فضایی جمعیت و فعالیت در سطح استان با تاکید بر توسعه متوازن و متعادل مناطق کم
جمعیت کویری و بیابانی در راستای استقرار پایدار جمعیت؛
 بازنگری در سیاستها و راهبردهای نظام آموزشی در جهت توانمندسازی ،ارتقاء سطح سواد و آگاهی جمعی به ویژه
در مناطق روستایی کویر و بیابان در جهت توسعه پایدار گردشگری؛

 تغییر نگرش در مدیریت منطقهای (استانی و شهرستانی) و محلی (شهری و روستایی) در زمینه ارایه و اجرای طرح-
های متناسب و کارآمد توسعه توریسم در سطح مناطق کویری و بیابانی؛
 بهرهگیری از توان محلی و مشارکت مردم در زمینه توسعه انواع توریسم؛

 بهرهگیری مطلوب از شیوههای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در حوزه توسعه انواع توریسم و ...؛

 توسعه گردشگری علمی با توج به وجود ظرفیت باالی علمی در مراکز دانشگاهی و پژوهشی و نیز نیروی جوان و
تحصیلکرده و با انگیزه ساکن در روستاها و شهرهای استان و یا مهاجرت کرده به سایر استانها با تاکید بر جاذبههای
طبیعی و انسانی -فرهنگی؛
 بهرهگیری ازتنوع مطلوب انسانی و فرهنگی به عنوان ظرفیتی جهت برگزاری انواع جشنوارهها در سطح محلی،
منطقهای ،ملی و بینالمللی (در حوزه گردشگری رویداد ،فرهنگی و )...؛
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 بهرهگرفتن از توان و ظرفیت باالی ناشی از تنوع شدید گیاهی(قابلیت توسعه صنعتی گیاهان دارویی) و
جانوری(قابلیت ایجاد باغ وحشها و  )...و دانش سنتی و بومی موجود در منطقه در جهت توسعه انواع گردشگری؛
 بهبود نظام مدیریت و راهبری توسعه گردشگری از طریق تغییر نگرش در نظام برنامهریزی توسعه (گردشگری) از
متمرکز ،دولت محور ،بخشی و کوتاه مدت به غیرمتمرکز ،مردم -محور ،فضایی ،مشارکتی ،راهبردی و توسعه پایدار
(بویژه در مناطق کویری و بیابانی چون استان کرمان)؛
 ظرفیتسازی قانونی و اداری -اجرایی از طریق تدوین چارچوبهای قانونی الزم ،تامین منابع و نیروی انسانی و
اعتبارات مالی مناسب در جهت پشتیبانی از توسعه انواع گردشگری در سطوح ملی ،منطقهای و محلی(بویژه در
مناطق کویری و بیابانی چون استان کرمان)؛
 تدوین و طراحی سند چشمانداز توسعه گردشگری ملی و منطقهای (بهویژه در مناطق کویری و بیابانی چون استان
کرمان)؛
 ایجاد و توسعه بانک اطالعات جامع ،بروز و دقیق توصیفی و مکانی در زمینه شناسایی منابع و ظرفیتهای مختلف
توریسم در سطوح ملی ،منطقهای و محلی (بویژه در مناطق کویری و بیابانی چون استان کرمان)؛
 تامین زیرساختهای مهم ارتباطی ،خدماتی ،رفاهی و  ...در مناطق مستعد توسعه گردشگری (بویژه در مناطق کویری
و بیابانی چون استان کرمان)؛
 بازاریابی و بهرهگیری بیشتر از شیوههای مختلف تبلیغاتی در زمینه آگاهیبخشی در سطوح جهانی و داخلی در زمینه
شناسایی و معرفی منابع و ظرفیتهای مختلف توریسم در سطوح ملی ،منطقهای و محلی(بویژه در مناطق کویری و
بیابانی چون استان کرمان)؛
 ایجاد زمینهها و بسترهای الزم و تسهیلگری در زمینه جلب مشارکت و سرمایههای بخشهای مختلف خصوصی و
 Ngoها(سازمانهای مردم نهاد) در زمینه توسعه گردشگری (بویژه در مناطق کویری و بیابانی چون استان کرمان)؛

 برگزاری کارگاههای آموزشی ،جشنوارهها ،همایشها و کنفرانسهای مختلف در سطوح محلی ،منطقهای ،ملی و بین-
المللی در جهت هماندیشی بین صاحبنظران ،و بهرهگیری از تجارب موفق در زمینه توسعه گردشگری (به ویژه در
مناطق کویری و بیابانی چون استان کرمان).
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