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تحلیل و تبیین پایداری توسعة گردشگری در مناطق روستایی
(مطالعة موردی :بخش مرکزی شهرستان دماوند)
سعیدرضا اکبریان رونیزی* -استادیار بخش جغرافیا ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شیراز
محمدرضا رضوانی -استاد دانشکدة جغرافیا و عضو قطب علمی برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تهران

پذیرش مقاله 1391/12/16 :تأیید نهایی1392/09/10 :

چکیده
پارادایم توسعة پایدار بهعنوان رویکردی بنیادین برای توسعة فعالیتهای گردشگری از جمله
گردشگری روستایی ،توجه محققان و برنامهریزان این حوزه را بهخود جلب کرده است .توسعة
پایداری گردشگری حاصل تالش در دستیابی به توسعة پایدار در تمام زمینههاست .در این
حوزه ،موضوع شایان توجه ،تبیین و تحلیل پایداری توسعة این فعالیت است؛ چراکه از این
طریق میتوان عوامل و شاخصهای مؤثر در پایداری را شناسایی کرد و در راستای برنامهریزی
مناسب ،برای تقویت و کاهش این عوامل گام برداشت .برهمیناساس ،در این مقاله به ارزیابی
پایداری توسعة گردشگری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان دماوند استان تهران اقدام
شده است .پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی -تحلیلی است.
اطالعات مورد نیاز بر مبنای دو روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) جمعآوری شد .در روش
پرسشنامهای ،دادههای مورد نیاز در قالب سه نوع پرسشنامة سرپرست خانوار ،مدیران محلی
و گردشگران ،در سطح شش روستای نمونه گردآوری شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها،
روشهای آماری توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل واریانس یکطرفه) و روشهای غیر آماری
(بارومتر و رادار پایداری) بهکار گرفته شده است .نتایج نشان از آن دارد که توسعة گردشگری
روستایی در ناحیة مورد مطالعه در سطح پایداری ضعیف قرار دارد که البته در بین روستاهای
نمونه ،از لحاظ وضعیت پایداری گردشگری ،تفاوت معنادار آماری دیده میشود .همچنین نتایج
بیانگر آن است که بین میزان پایداری گردشگری روستاها با معیارهای فاصله از کالنشهر
تهران ،میزان جمعیت و تعداد گردشگران ،رابطة مستقیم معنادار آماری وجود دارد.

کلیدواژهها :بارومتر پایداری ،توسعة پایدار ،شهرستان دماوند ،گردشگری روستایی.

* نویسندة مسئول09125854245 :

Email: akbarian@shirazu.ac.ir
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مقدمه
گردشگری روستایی یکی از انواع گردشگری است که با بسیاری از الگوهای دیگر گردشگری پیوند دارد ،ولی وجه
مشخصة آن استقرار در نواحی روستایی است .گردشگری روستایی ،امروزه یکی از مردمیترین اشکال گردشگری
محسوب میشود (قدیری معصوم و دیگران )2 :1389 ،که برای اولین بار با عالقه به تفریح در مناطق روستایی آغاز شد،
در واکنش به افزایش شهرنشینی و صنعتیشدن در قرن  19رشد یافت ( , 2004 ,11تیوا ) و طی سالیان اخیر ،توسعه و
رونق آن بهعنوان یکی ار راهبردهای مهم و اساسی در رشد و توسعة نواحی روستایی ،توجه صاحبنظران و اندیشمندان،
بهویژه متخصصان مسائل روستایی را به خود جلب کرد و بهعنوان راهبردی برای توسعة محلی و منطقهای قلمداد شد
(شارپلی .)234 :2002 ،گردشگری روستایی از یکسو نقش مهمی در متنوعسازی اقتصاد جوامع روستایی در قالب صنعت
گردشگری ایفا میکند و از سوی دیگر وسیلهای برای تحریک رشد اقتصاد ملی ،از طریق غلبه بر انگارههای توسعه
نیافتگی و بهبود استاندارد زندگی مردم محلی بهشمار میرود (کریمزاده .)25 :1389 ،در این میان ،با مطرحشدن رویکرد
پایداری در مباحث مربوط به توسعه ،این رویکرد درمورد گردشگری روستایی از سوی بسیاری از اندیشمندان -که بیشتر
نگران حفظ اقتصاد و محیط زیست هستند -پذیرفته شده است .این اعتقاد وجود دارد که گردشگری و تفریح بیش از
پیش در حال تبدیلشدن به بخش مهمی از ساختار اجتماعهای روستایی است که این امر بهطور غیر مستقیم پایداری را
مد نظر قرار میدهد (باتلر و هال)249 :1998 ،؛ بنابراین ،توسعة فعالیتهای گردشگری در نواحی روستایی ،بدون توجه به
مباحث و مفاهیم پایداری ،امکانپذیر نیست .توسعة گردشگری صرف در این نواحی ،راه به جایی نمیبرد و آیندة
فعالیتها و عرصههای گردشگری روستایی را با چالشها و موانعی روبهرو میسازد .اگر گردشگری روستایی با رویکرد
پایداری بهنحوی مناسب ،برنامهریزی و مدیریت شود ،ممکن است خالق یا محرك یک فرایند توسعه در نواحی روستایی
و نیز پایداری جوامع محلی در تمامی زیرشاخههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و همچنین خود فعالیت گردشگری باشد
(علیقلیزاده)7 :1387 ،؛ چراکه توسعة پایدار گردشگری ،1شیوهای مثبت برای کاهش هیجانها و تنشهایی است که از
تأثیرهای متقابل صنعت گردشگری و بازدیدکنندگان ،محیط زیست و جوامع میزبان بهوجود آمده است .همچنین روشی
است که برای توسعة گردشگری بهکار میرود؛ بهویژه در مناطق روستایی که وابستگی گردشگری و محیط زیست در آن
مشهود است (شارپلی .)119 :1380 ،از جمله نواحی روستایی که گسترش و توسعة گردشگری در آنها روزبهروز درحال
افزایش است ،روستاهای واقع در مناطق کوهستانی و جنگلی است .اینگونه روستاها ،تفرجگاههایی برای گذران اوقات
فراغت شهروندان محسوب میشوند و پاسخگوی تقاضای گردشگران در بازار گردشگری تعطیالت ،بهویژه آخر هفتهها
شناخته میشوند .روستاهای بخش مرکزی شهرستان دماوند ،از جملة این نوع روستاها بهشمار میآیند که روزبهروز شاهد
توسعة گردشگری در آنها هستیم .محیط مناسب ناحیه ،بهدلیل برخورداری از ویژگیها و توانمندیهای منحصربهفرد
نظیر آبوهوای مناسب ،نزدیکی به پیست اسکی آبعلی ،وجود دریاچهها ،آبشار و از طرفی نزدیکی به کالنشهر تهران و
وجود مسائل و مشکلهایی (مانند آلودگی زیستمحیطی ،ازدحام جمعیت و )...که دامنگیر شهر تهران است ،سبب شده
است تا این ناحیه ،فضای مناسبی برای حضور گردشگران بهویژه شهروندان تهرانی در فصول مختلف سال باشد و بهتبع
این فعالیت ،آثار و پیامدهای گوناگونی در این نواحی برجای گذارد .نیل به توسعة پایدار گردشگری در این روستاها نیازمند
درك و شناخت جامعی از عوامل مؤثر در پایداری گردشگری است؛ بنابراین ،در اینجا تبیین پایداری گردشگری ،الزامی
بهنظر میرسد .برهمیناساس ،این مقاله با هدف تحلیل و تبیین پایداری گردشگری در روستاهای بخش مرکزی
شهرستان دماوند تدوین یافته است تا ضمن تعیین سطح پایداری گردشگری ،عوامل مؤثر در پایداری گردشگری در این
نواحی تعیین شود؛ بنابراین ،در این زمینه ،سه پرسش مطرح شده است:
 توسعة گردشگری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان دماوند در چه سطحی از پایداری قرار دارد؟1. Sustainable Tourism Development

تحلیل و تبیین پایداری توسعة گردشگری در مناطق روستایی...

�83

 چه تفاوتی بین پایداری گردشگری در روستاهای مورد مطالعه وجود دارد؟ -بین میزان پایداری گردشگری در روستاها و عوامل مکانی -فضایی ،چه رابطهای وجود دارد؟

مبانی نظری
توسعة پایداری گردشگری حاصل تالش در دستیابی به توسعة پایدار در تمام زمینههاست .این پارادایم در مواجهة نیازهای
گردشگران و مناطق میزبان ،فرصتها را برای آینده افزایش میدهد و درعین حال ،از آنها محافظت میکند (رضوانی و
دیگران .)37 :1390 ،هرچند بررسی توسعة پایدار در گردشگری ،از اواخر دهة  1980در مطالعهها و پژوهشهای
گردشگری آغاز شد ،نخستین توجه به گردشگری پایدار ،به دهة  1960برمیگردد .گردشگری پایدار ،ابعاد اجتماعی،
اقتصادی و زیستمحیطی را دربرمیگیرد .این نوع گردشگری بهعنوان نقطة مقابل گردشگری انبوه مطرح شده است
(موتیار)584 :2006 ،؛ چراکه در گردشگری انبوه ،توسعة گردشگری بدون توجه به تأثیرهای گردشگری بر طبیعت ،هوا،
آب ،زمین ،پوشش گیاهی و جانوری ،مردم و چشماندازهای مقصد صورت میپذیرفت؛ بهطوریکه بعد از سرمایهگذاری و
گسترش فعالیتهای گردشگری ،پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی و اکولوژیکی بروز میکرد و افزایش مییافت (هاردی و
بتون)170 :2001 ،؛ بنابراین ،از آن زمان به بعد ،حساسیتها درمورد پیامدهای گردشگری انبوه بیشتر شد و کارشناسان و
متولیان به گردشگری پایدار توجه نشان دادند.
بهطور کلی ،مفهوم گردشگری پایدار به این موضوع اشاره دارد که توسعة گردشگری به شکل سنتی برای محیطهای
طبیعی ،اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی ،آثار منفی در پی دارد و ادامة رویههای غلط ،آسیبهای جدی به این محیط وارد
میکند (کاظمی ،)128 :1385 ،اما موضوعی که دربارة مفهوم گردشگری پایدار مطرح بوده و سبب شده است تا این
مفهوم در سطح جهان مورد پذیرش همگان واقع نشود ،دورماندن آن از موضوع اساسی توسعة پایدار است؛ بهعقیدة هانتر
( )1997مفهوم گردشگری پایدار بر موضوع پایدارکردن گردشگری و نه پایدارکردن اجتماع یا محیطی که گردشگری در
آن قرار دارد ،استوار است؛ درحالیکه این موضوع برای فعالیتهای گردشگری ،مورد نیاز و مهم است (رضوانی:1387 ،
 .)128برایناساس ،در توسعه و برنامهریزی فعالیتهای گردشگری در قالب رویکرد پایداری باید به پایداری عرصهها،
محیطهای جغرافیایی و نیز پایداری فعالیتهای گردشگری بهطور جامع و سیستماتیک توجه شود.
بر این مبنا ،در سال  1992در کنفرانس نشست زمین در ریو ،بهویژه در قطعنامة  21آن ،برای تحقق رهیافت جدیدی
از گردشگری ،یعنی توسعة پایدار گردشگری و ارزیابی پیامدهای آن در جوامع میزبان ،پیشنهادهایی از سوی سازمان
جهانی گردشگری و شورای جهانی سفر و گردشگری ارائه شد و توجه برنامهریزان و محققان را به خود جلب کرد .این
پیشنهادها عبارت بودند از :ارزیابی ظرفیت موجود اقتصادی بهمنظور تحقق گردشگری پایدار ،ارزیابی عوامل محیطی،
فرهنگی و اقتصادی متأثر از عملیات گردشگری ،اندازهگیری موفقیت در دستیابی به توسعة پایدار گردشگری در سطح
ملی ،منطقهای و محلی ،ارزیابی همکاری و مشارکت تمام بخشهای جامعه برای دستیابی به توسعة پایدار گردشگری و...
(افتخاری و دیگران .)6 :1390 ،رویکرد توسعة پایدار گردشگری ،تحولی از رویکردهای سنتی اقتصاد نئوکالسیک در
زمینة توسعة گردشگری به رویکرد کل است که در این رویکرد ،نه تنها نیازهای بازار مورد توجه است ،بلکه به نیازهای
جامعه و محیط زیست طبیعی نیز توجه میشود (چوی و سیراکایا .)1274 :2006 ،در همین زمینه ،اجماع نظر
صاحبنظران بر این رویکرد و نیز عنایت به کارآمدی آن در مقابل دیگر رویکردها سبب شد رویکرد توسعة پایدار مورد
استقبال محققان و صاحبنظران در راستای توسعة گردشگری روستایی واقع شود (شارپلی.)233 :2002 ،
توسعة پایدار گردشگری ،فرایندی دشوار است .ممکن است تأثیری منفی بر گروههای خاصی بگذارد و گروهی دیگر
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از آن سود ببرند .برای اینکه توسعة پایدار گردشگری بیشترین شانس موفقیت را داشته باشد ،ضرورت دارد که در آن به
ذینفعان توجه شود .سازمان جهانی گردشگری بیان میدارد که دخالت ذینفعان در این فرایند ،یکی از شرایط الزم برای
شکلگیری توسعة پایدار گردشگری است (جر .)28 :2003 ،گردشگری فعالیتی است که در بستری با عنوان محیط شکل
میگیرد .این بستر چنان اهمیتی دارد که بدون آن هرگز گردشگری شکل نخواهد گرفت .در کنار این عامل مهم ،جامعه
و گردشگری قرار میگیرند که هرسه با روابط متقابلی که دارند ،بهعنوان ذینفعان عمدة گردشگری مطرح میشوند.
مدیران منابع (محیط) ،ساکنان محلی و گردشگران ،نمایندگان این ذینفعان بهشمار میآیند و با تأثیری که بر یکدیگر
دارند ،نقش مهمی در توسعة گردشگری ایفا میکنند .از لحاظ نظری ،یک الگو و پارادایم گردشگری موفق ،نیروی
جنبشی خود را از این سه ذینفع عمده بهدست میآورد (روس و وال .)674 :1999 ،در همین زمینه ،توسعة پایدار
گردشگری ،فرایندی است که ضمن تأمین نیازهای جوامع محلی و ساکنان مناطق میزبان و نیازهای گردشگران ،از
فرصتهای آینده حمایت و آن را تقویت میکند .درواقع ،در این فرایند ،حرکت بهگونهای است که پیشبینی میشود
بهشیوهای به مدیریت تمامی منابع منجر شود که نیازهای اقتصادی ،اجتماعی ،زیباییشناسی و اکولوژیکی ،قابل تأمین
باشند و یکپارچگی فرهنگی ،انرژی ،آب ،هوا ،زیستگاه ،زباله ،حیات وحش ،فرایندهای اصلی اکولوژیک ،تنوع زیستی و...
حفظ شود .بهاینترتیب میتوان توسعة پایدار گردشگری را در سه بعد عمده به شرح زیر تقسیمبندی کرد:
 بعد پایداری اقتصادی با معیارهایی چون سهم گردشگری در کاهش فقر ،فرافقربودن گردشگری یا ضد فقربودن،توزیع درآمد ،ثروت و منابع قدرت اقتصادی ،معیشت پایدار ساکنان محلی و ...؛
 بعد پایداری زیستمحیطی نظیر مشارکت در حفظ طبیعت ،دسترسی به منافع ناشی از مشارکت و ...؛ پایداری اجتماعی -فرهنگی که با معیارهایی مانند رعایت حقوق زمین و مردم محلی ،رعایت زندگی شرافتمندانه ودرخور ،افزایش رضایتمندی مردم ،توانمندسازی و مشارکت فعاالنة مردم در توسعه ،رعایت روابط جنسیتی و حقوق
زنان و رعایت حقوق کار مشخص میشود (افتخاری و دیگران.)1390 ،
پایداری اجتماعی -فرهنگی
 رعایت حقوق زمین و مردم محلی رعایت زندگی شرافتمندانه توانمندسازی و مشارکت فعاالنة مردم در توسعه -رعایت روابط جنسیتی و رعایت حقوق کار

پایداری اقتصادی

 کاهش فقر توزیع درآمد ،ثروت و منابع معیشت پایدار ساکنان محلی و...توسعة پایدار گردشگری

پایداری زیستمحیطی
 مشارکت در حفظ طبیعت، دسترسی به منافع ناشی از مشارکت.شکل  .1ابعاد توسعة پایدار گردشگری

با این توصیف ،هدف توسعة پایدار گردشگری ،برابری بیننسلی ،برابری دروننسلها ،حفاظت از محیط طبیعی،
استفادة حداقل از منابع تجدیدناپذیر ،بقای اقتصادی ،تنوع ،جامعة خوداتکا ،رفاه فردی و رفع نیازهای اساسی افراد جامعه
است .درمجموع ،با عنایت به آنچه مطرح شد ،توسعة پایدار گردشگری ،سطح استانداردهای زندگی جوامع را بهبود
میبخشد؛ در پی ارتقای کیفیت تجربة گردشگران است و حفظ محیط زیست را -که جامعة میزبان و گردشگران به آن
وابستهاند -بهدنبال دارد (رضوانی.)122 :1387 ،
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حال با توجه به مفهوم ابعاد و اهداف توسعة پایدار گردشگری ،میتوان توسعة پایدار گردشگری روستایی را فرایندی
دانست که بر تأمین نیازهای توسعة اجتماع محلی ،بهبود زنجیرة عرضة تولیدهای محلی ،تشویق صنایع و حرفههای
محلی ،توسعة متناسب با ظرفیت زیستمحیطی و اجتماعی محلی و افزایش ثبات درآمد گردشگری تأکید دارد .در همین
زمینه باید اشاره کرد نیل به توسعة پایدار گردشگری روستایی ،خود نیازمند تبیین ،شناخت و تحلیل پایداری گردشگری
است که برای این منظور ،ارزیابی پایداری توسعة گردشگری مطرح میشود.
تا امروز بحثهای زیادی درمورد فرایند ارزیابی پایداری مطرح شده است که بعضی از آنها بیانگر آن است که این
موضوعها از سؤال قدیمی«زندگی خوب چیست» -که یونانیان باستان آن را مطرح کردهاند -نشئت گرفته است .در
سالهای اخیر ،درمورد پرسشهای زیادی نظیر اینکه توسعة پایدار گردشگری چگونه باید ارزیابی شود و چه کسی باید
پایداری آن را ارزیابی کند ،بهطور فزایندهای در سرتاسر جهان بحث شده است (کو .)434 :2005 ،مدل ارزیابی پایداری
گردشگری ،باید فرایندی نظاممند برای سازماندهی ،ترکیب و اندازهگیری شاخصها فراهم آورد؛ بهطوریکه سیاستگذاران
بتوانند رفاه اکوسیستم انسانی و اکوسیستم طبیعی را برای یک مقصد گردشگری ترسیم کنند (کو .)817 :2001 ،در همین
زمینه ،کو ( 2001و  )2005مدلی را برای ارزیابی پایداری با تأکید بر ارزیابی پایداری گردشگری ارائه داده است که
ترکیبی از دو رویکرد مطرح در ارزیابی پایداری است .پژوهشها و مباحث زیادی درمورد چگونگی ارزیابی پایداری وجود
دارد .بحث درمورد ارزیابی پایداری ،به دو رویکرد جزءنگر و کلنگر تقسیم شده است .رویکرد جزءنگر را میتوان
انعکاسدهندة الگوی علمی درنظر گرفت که در سنت پژوهشهای غربی رایج شده و با یک جایگزین -که آن را رویکرد
کلنگر یا نظاممند میگویند -به چالش کشیده شده است .رویکرد ارزیابی پایداری ممکن است با اطالعات مطلق ،سنتی
و جزءنگر امکانپذیر نباشد؛ چون پایداری با مؤلفههای منفرد تعیین نمیشود .همچنین پایداری را نمیتوان بهتنهایی با
کلنگری توضیح داد و ارزیابی کرد؛ زیرا همانطورکه بعضی از طرفداران این رویکرد عنوان کردهاند ،محدودیت اصلی
این رویکرد آن است که در ارائة روش ،تحلیل ارزیابی پایداری ناکام مانده است .شکی نیست که رویکرد کلنگر ،مزایای
بسیاری در فرایند ارزیابی پایداری دارد ،اما در بخشهای ارزیابی ،بهویژه در فرایندهای تحلیل دادهها ،روش متداول
ریاضیاتی یا فنی باید بهطور اجتنابپذیری معرفی شود .اگر بخواهیم رویکرد کلنگر به یک ابزار ارزیابی قابل قبول تبدیل
شود ،باید دو رویکرد مطرحشده را ترکیب و تلفیق کنیم .در این مدل ترکیبی ،فرایند ارزیابی شامل هشت مرحلة شناسایی
اکوسیستم (انسانی و طبیعی) ،شناسایی ابعاد اصلی پایداری ،شناسایی شاخصهای پایداری ،تعیین مقیاس پایداری ،تعیین
درجهبندی پایداری (بخشهای یک مقیاس) ،بهرهگیری از ابزارهای گرافیکی و نمایشی در فرایند ارزیابی پایداری
گردشگری ،تداوم ارزیابی پایداری در طول زمان و نتایج ارزیابی و بررسی آن است (کو.)436 -443 :2005 ،
درجمعبندی کلی از مباحث مطرحشده میتوان گفت نواحی روستایی با توجه به توانمندیها و ویژگیهای خاصی که
دارند ،از جمله عرصههای گردشگرپذیری بهشمار میآیند که امروزه گردشگری آن ،روزبهروز در حال گسترش است.
توسعة گردشگری در این نواحی ،آثار و پیامدهایی چون بروز آثار نامطلوب و ناپایداری اکوسیستم طبیعی و انسانی را
بهدنبال دارد؛ بنابراین ،توسعة گردشگری ،نیازمند تبیین وضعیت پایداری و تحلیل عوامل مؤثر در پایداری و ناپایداری
گردشگری است .البته باید گفت تبیین و تحلیل پایداری ،نیازمند یک رهیافت و رویکرد کلنگر و یکپارچه است؛ بنابراین،
توسعة پایدار گردشگری رویکردی است همهجانبه و کلنگر که در مقابل ناکارآمدی رویکردهای قبلی مطرح شده است و
امروزه بهعنوان رویکردی بنیادین در توسعة گردشگری پذیرفته شده است؛ بنابراین ،در این پژوهش با مبنا قراردادن
رویکرد توسعة پایدار گردشگری ،پایداری گردشگری در نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان دماوند ،تبیین و تحلیل
میشود (شکل .)2
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توسعة گردشگری روستایی
بروز آثار و پیامدهای گردشگری

زیستمحیطی

اجتماعی فرهنگی

اقتصادی

اکوسیستم طبیعی

ناپایداری

رفاه انسانی

پایداری

رویکرد توسعة پایدار گردشگری

ابعاد توسعة پایدار گردشگری
اقتصادی

زیستمحیطی

اجتماعی -فرهنگی

شاخصهای پایداری توسعة گردشگری

سطح پایداری توسعة گردشگری

تفاوت /شباهت بین پایداری روستاها

بازخورد

تبیین و تحلیل پایداری توسعة گردشگری روستایی
عوامل مؤثر در پایداری گردشگری

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی -تحلیلی است .گردآوری دادهها به روش اسنادی و
میدانی انجام شده است که روش میدانی مبتنی بر ابزار پرسشنامه است .همانگونه که گفته شد ،ناحیة مورد مطالعة این
پژوهش ،روستاهای بخش مرکزی شهرستان دماوند است ،اما براساس معیارهایی نظیر داشتن  50خانوار و بیشتر،
جمعیت ،مدیران محلی (شورا و دهیاری) و نیز موقعیت مکانی آنها ،شش روستا بهعنوان روستاهای نمونه انتخاب شدهاند.
جامعة آماری این پژوهش ،شامل ساکنان محلی ،مدیران محلی و گردشگران است .در روش پرسشنامه 180 ،سرپرست
خانوار ( 10درصد از مجموع خانوارها) 18 ،مدیر محلی (در هر روستا سه مدیر) و  180گردشگر بهعنوان حجم نمونه
درنظر گرفته شدهاند .در این پژوهش ،شاخصها و نماگرها با روش دلفی و با بهرهمندی از دیدگاه متخصصان و استادان
دانشگاه تبیین شدهاند .همچنین سنجش پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ انجام شد که در جدول 1
آمده است .همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهایآماری (آمار توصیفی و استنباطی) و روشهای غیر آماری
(بارومتر پایداری و رادار پایداری) استفاده شده است.
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جدول  .1شاخصها و نماگرهای تبیین و تحلیل پایداری توسعة گردشگری
بعد

شاخص

نماگر

فعالیت و اشتغال

ایجاد فرصتهای شغلی برای جامعة میزبان (جوانان ،زنان و ،)...استخدام ساکنان محلی ،تنوع

میزان آلفای
کرونباخ

فرصتهای شغلی ،امنیت شغلی ،استمرار و گسترش فعالیتهای کشاورزی (زراعت ،باغداری و دامداری)
درآمد و ثروت

افزایش درآمد جامعة میزبان ،ایجاد درآمد برابر برای جامعة میزبان ،ثبات درآمد ،افزایش درآمد
کسبة محلی ،ایجاد درآمد برای نهادهای محلی ،کاهش فقر

اقتصادی

هزینة زندگی

توانایی خانوارها برای تأمین هزینة زندگی ،افزایش قیمت زمین ،توانایی خانوارها در تهیة مسکن،
قدرت خرید ساکنان محلی

سرمایهگذاری

0/834

ایجاد مؤسسههای اقتصادی جدید مربوط به بخش گردشگری ،سرمایهگذاری در زمینة خدمات
رفاهی مربوط به گردشگری ،سرمایهگذاری در زمینة فعالیتهای تولیدی مربوط به گردشگری،
سرمایهگذاری افراد بومی در بخش گردشگری ،سرمایهگذاری در خدمات آموزشی ترویجی و
اطالعرسانی

امکانات و خدمات

بهبود کیفیت خدمات مربوط به گردشگری ،بهبود امکانات و خدمات آموزشی ،فرهنگی ،تفریحی،
بهبود یا توسعة شبکههای ارتباطی ،بهبود امکانات و خدمات بهداشتی -درمانی ،گسترش امکانات
رفاهی برای جامعة میزبان ،گسترش امکانات رفاهی برای گردشگران

آگاهی جامعة میزبان

سطح آگاهی ساکنان محلی درمورد اهمیت منابع طبیعی ،سطح آگاهی ساکنان محلی درمورد
اهمیت گردشگری ،سطح آگاهی و حساسیت مسئوالن و مدیران محلی درمورد اهمیت منابع
طبیعی ،سطح آگاهی مدیران محلی درمورد خواستهها و نیازهای عرفی گردشگران ،اطالعرسانی
دربارة گردشگری

اجتماعی -فرهنگی

مشارکت و همبستگی

ایجاد نهادهای محلی جدید (تشکلها ،صندوقهای حمایتی و ،)...مشارکت ساکنان محلی در توسعه
و عمران روستا ،مشارکت ساکنان محلی در برنامهریزیهای مربوط به بخش گردشگری ،مشارکت
گردشگران در امر حفاظت و صیانت از منابع طبیعی ،تعامل بین گردشگران و جامعة میزبان

رضایت گردشگران

0/702

رضایتمندی گردشگران از کیفیت محیط گردشگری ،رضایتمندی گردشگران از فرهنگ
گردشگرپذیری ،رضایتمندی گردشگران از امکانات و تسهیالت عرضهشده

رضایت جامعة میزبان

رضایت از توسعة گردشگری ،رضایتمندی از دسترسی به امکانات و خدمات با توجه به حضور

(ساکنان و مدیران محلی) گردشگران از حضور و نحوة برخورد گردشگران
فرهنگ

حفظ و احیای آدابورسوم سنتی جامعة محلی ،نبود تعارض فرهنگی بین گردشگران و جامعة
میزبان ،ایجاد فرصت تبادل فرهنگی بین مردم محلی و گردشگران

امنیت و رفاه اجتماعی

ازدحام و شلوغی درنتیجة توسعة بخش گردشگری ،سلب آسایش برای جامعة محلی بهدلیل
حضور گردشگران ،درگیریهای خانوادگی و اجتماعی در اثر رونق خریدوفروش زمین و ملک،
بروز ناهنجاریهای اجتماعی ،رعایت حقوق مردم و مکانها ،رعایت حقوق کار

منابع سرزمین

کاهش سطح اراضی زراعی ،کاهش سطح اراضی باغی ،تخریب منابع طبیعی در نتیجة توسعة
ساختوسازهای مربوط به گردشگری ،تغییر کاربری اراضی روستا ،افزایش فشار ساکنان در

زیستمحیطی

بهرهبرداری از منابع ،افزایش میزان ساختوسازهای کنترلنشده و بیرویه ،ایجاد پیوند و دلبستگی
میان مردم محلی و منابع ،تخریب حیات وحش ،تخریب مراتع ،تخریب چشماندازهای طبیعی
آلودگی

آلودگی هوا ،افزایش حجم زباله ،آلودگی صوتی ،آلودگی آب ،آلودگی خاك

بهبود محیط زیست

بهبود کیفیت محیط زیست روستا بهدلیل حضور گردشگران ،توجه مدیران محلی در حفاظت از

روستا

محیط زیست روستا ،توجه ساکنان محلی در حفاظت از محیط زیست روستا ،توجه و برنامهریزی

0/763

در راستای دفن مناسب مواد زائد ،توجه مدیران محلی به حفاظت از جاذبههای طبیعی روستا

شناخت اجمالی ناحیه و روستاهای مورد مطالعه
دماوند ،یکی از شهرستانهای استان تهران است که در فاصلة  65کیلومتری شهر تهران قرار دارد .در طبقهبندی ارتفاعی
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شهرهای ایران ،دماوند از جمله مرتفعترین شهرهای کشور است و از اینرو ،ویژگیهای خاصی از دیدگاه جغرافیایی دارد.
بخش مرکزی ،یکی از دو بخش شهرستان دماوند است که  23روستا با  50خانوار و بیشتر دارد .جامعة نمونة پژوهش
حاضر ،شامل شش روستای بخش مرکزی است که پرجمعیتترین و کمجمعیتترین آنها بهترتیب ،روستاهای سربندان
و حصارپایین هستند .از جمله جاذبههای گردشگری در روستاهای نمونه ،در کنار آبوهوای مناسب میتوان به مجاورت و
دسترسی به رودخانه ،دسترسی به پیست اسکی و وجود چشمه اشاره کرد که سبب شده است اشکال و الگوهای مختلفی
از گردشگری در آنها رواج پیدا کند .در کنار الگوی رایج گردشگری روزانه که در این روستاها رواج و رونق زیادی دارد،
گردشگری خانههای دوم ،از دیگر الگوهای گردشگری بهشمار میآید که در سالیان اخیر ،توسعه و رونق آن در این نواحی
روبهفزونی است و با آثار و پیامدهای مختلف در کنار دیگر الگوی گردشگری ،بهعنوان یک پدیده بروز یافته است .جدول
 2تعداد خانوارهای روستاهای نمونه را نشان میدهد.
جدول  .2تعداد خانوار ،جمعیت و گردشگر در روستاهای نمونه
روستا

خانوار

تعداد

جمعیت

آیینهورزان

246

1074

مرای

238

815

سربندان

618

2306

حصارباال

175

695

حصارپایین

109

421

مشاء

454

1542

جمع

1840

6853
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یافتههای پژوهش
ویژگی حجم نمونه

از مجموع سرپرستان خانوار 93/5 ،درصد مرد و  6/5درصد زن هستند که بیشتر آنها ( 44/2درصد) تحصیالت متوسطه
داشتهاند .از لحاظ وضعیت شغلی 51/38 ،درصد آنها در بخش خدمات فعالیت دارند .بررسی وضعیت شغلی پاسخگویان
نشان میدهد  37/6درصد آنها وابستگی شغلی به بخش گردشگری دارند .همچنین از مجموع  12مدیر محلی ،همه مرد
هستند و تحصیالت بیشتر آنها متوسطه است .حجم نمونة گردشگران ،شامل  180نفر است که از این تعداد64/44 ،
درصد مردان و  35/56درصد زنان هستند که بیشتر آنها ( 46درصد) تحصیالت لیسانس و باالتر دارند 87/7 .درصد
گردشگران در کالنشهر تهران و بقیه ،در شهرها و روستاهای اطراف تهران ساکناند.
وضعیت پایداری توسعة گردشگری
1

نتایج وضعیت پایداری توسعة گردشگری در روستاهای مورد مطالعه نشان میدهد که امتیاز پایداری گردشگری 0/382
است که این میزان ،بین  0/707در روستای مشاء تا  0/102در روستای حصارپایین نوسان دارد .همچنین وضعیت
پایداری گردشگری به تفکیک هریک از ابعاد (شکل  )4بیانگر آن است که امتیاز پایداری برای بعد اقتصادی0/425 ،
است که از  0/836تا  ،0/107بهترتیب در روستاهای مشاء و حصارپایین در نوسان است .در بعد اجتماعی ،امتیاز پایداری،
 0/383است که این میزان از  0/772در روستای مشاء تا  0/136در روستای حصارپایین در نوسان است .در بعد
زیستمحیطی ،امتیاز پایداری  0/338محاسبه شده است که از  0/539در روستای آیینهورزان تا  0/062در روستای
حصارپایین در نوسان است (جدول .)3
جدول  .3امتیاز پایداری گردشگری در روستاهای نمونه به تفکیک ابعاد
وضعیت پایداری

بعد اقتصادی

بعد اجتماعی

بعد زیستمحیطی

پایداری کل

روستا

مشاء

0/836

0/772

0/486

0/707

سربندان

0/736

0/460

0/480

0/559

حصارباال

0/216

0/339

0/323

0/293

آیینهورزان

0/395

0/438

0/539

0/457

حصارپایین

0/107

0/136

0/062

0/102

مرای

0/232

0/153

0/137

0/174

کل

0/425

0/383

0/338

0/382
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 .1شایان ذکر است برای تبدیل محاسبههای کیفی به کمی ،از طبقات پنجگانة پرسکات آلن استفاده شده است ( 0/2 -0ناپایدار 0/4 -0/2 ،پایداری ضعیف 0/6 -0/4 ،پایداری
متوسط 0/8 -0/6 ،پایداری خوب و  1 -0/8پایدار).
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شکل  .4امتیاز ابعاد پایداری گردشگری

نتایج پایداری گردشگری براساس روش بارومتر نشان از آن دارد که امتیاز شاخص رفاه انسانی 0/404 ،و رفاه
اکوسیستم 0/338 ،است .این نتیجه بیانگر آن است که در محدودة پژوهش ،شاخصهای اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی
در تناظر با شاخصهای زیستمحیطی (بهدلیل آثار نامطلوب گردشگری بر منابع طبیعی و نیز آلودگیهایی که در پی
دارد) از وضعیت مناسبتری برخوردار است .امتیاز پایداری گردشگری به تفکیک روستاها نشان از آن دارد که در شاخص
رفاه انسانی ،بیشترین و کمترین امتیاز مربوط به روستاهای مشاء و حصارپایین و در رفاه اکوسیستم روستاهای آیینهورزان
و حصارپایین ،بهترتیب بیشترین و کمترین مقدار را بهخود اختصاص دادهاند .بهطور کلی ،همانطورکه جدول  4نشان
میدهد ،در روستاهای نمونه ،گردشگری در سطح ضعیف پایداری قرار دارد .همچنین در بین روستاها ،گردشگری در
مشاء ،سربندان و آیینهورزان در سطح متوسط ،حصارباال در سطح ضعیف و در دو روستای مرای و حصارپایین ،گردشگری
در سطح ناپایدار قرار دارد (جدول  .)4در همین زمینه باید افزود که گردشگری در روستاهای مشاء ،سربندان و آیینهورزان،
بهدلیل قدمت ،شهرت و بالطبع تعداد بیشتر گردشگر ،در مقایسه با دیگر روستاها از پایداری بیشتری برخوردار است.
جدول  .4وضعیت پایداری گردشگری براساس روش بارومتر
وضعیت پایداری

رفاه انسانی

رفاه اکوسیستم

پایداری کل

روستا

امتیاز

وضعیت

امتیاز

وضعیت

مشاء

0/818

پایدار

0/486

متوسط

متوسط

سربندان

0/598

متوسط

0/480

متوسط

متوسط

حصارباال

0/278

ضعیف

0/323

ضعیف

ضعیف

آیینهورزان

0/417

متوسط

0/539

متوسط

متوسط

حصارپایین

0/122

ناپایدار

0/062

ناپایدار

ناپایدار

مرای

0/193

ناپایدار

0/137

ناپایدار

ناپایدار

کل

0/404

متوسط

0/338

ضعیف

ضعیف

منبع :نگارندگان

همانگونه که رادار پایداری (شکل  )5نشان میدهد ،میزان پایداری تمامی شاخصها ،پایینتر از حد متوسط ()0/6
است و در کل ،شاخصهای درآمد ،سرمایهگذاری و رضایت جامعة میزبان ،بیشترین امتیاز پایداری و شاخص منابع
سرزمین ،کمترین میزان پایداری را بهخود اختصاص دادهاند.
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شکل  .5رادار شاخصهای پایداری گردشگری

با تحلیل تفاوت پایداری گردشگری در بین روستاهای مورد مطالعه به روش تحلیل واریانس یکطرفه ( )AVOVAبا
توجه به مقدار  P Valueکه کمتر از  0/05بهدست آمده است (جدول  ،)5میتوان پذیرفت که بین پایداری گردشگری در
روستاهای نمونه ،تفاوت معناداری وجود دارد .در همین زمینه ،با استفاده از آزمون  L.S.Dتفاوت بین روستاها بررسی شده
که در جدول  6آمده است .روستاهای متفاوت در پایداری گردشگری ،با عالمت ستاره مشخص شدهاند.
جدول  .5نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای تبیین معناداری تفاوت پایداری روستاهای نمونه
نتایج

مجموع مجذورات

MS

 Fمحاسبهشده

سطح معناداری

بینگروهی

1403/831

280/766

63/456

0/000

میانگروهی

769/871

4/425

منبع تغییرها

2173/701

جمع

منبع :نگارندگان
جدول  .6نتایج آزمون  L.S.Dدرمورد تفاوت پایداری روستاهای نمونه
نتایج

تفاوت میانگین

سطح معناداری

روستا

مشاء

سربندان

حصارباال

فاصلة اطمینان 0/95
حد پایین

حد باال

سربندان

)*(3/50900

0/000

2/4371

4/5809

حصارباال

)*(6/23100

0/000

5/1591

7/3029

آیینهورزان

)*(4/27900

0/000

3/2071

5/3509

حصارپایین

)*(8/39800

0/000

7/3261

9/4699

مرای

)*(7/44800

0/000

6/3761

8/5199

مشاء

)*(-3/50900

0/000

-4/5809

-2/4371

حصارباال

)*(2/72200

0/000

1/6501

3/7939

آیینهورزان

0/77000

0/158

0/3019

1/8419

حصارپایین

)*(4/88900

0/000

3/8171

5/9609

مرای

)*(3/93900

0/000

2/8671

5/0109

مشاء

)*(-6/23100

0/000

-7/3029

-5/1591

سربندان

)*(-2/72200

0/000

-3/7939

-1/6501

آیینهورزان

)*(-1/95200

0/000

-3/0239

-0/8801

حصارپایین

)*(2/16700

0/000

1/0951

3/2389
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ادامة جدول  .6نتایج آزمون  L.S.Dدرمورد تفاوت پایداری روستاهای نمونه
تفاوت میانگین

نتایج

سطح معناداری

روستا

آیینهورزان

حصارپایین

مرای

فاصلة اطمینان 0/95
حد پایین

حد باال

مرای

)*(1/21700

0/026

0/1451

2/2889

مشاء

)*(-4/27900

0/000

-5/3509

-3/2071

سربندان

-0/77000

0/158

-1/8419

0/3019

حصارباال

)*(1/95200

0/000

0/8801

3/0239

حصارپایین

)*(4/11900

0/000

3/0471

5/1909

مرای

)*(3/16900

0/000

2/0971

4/2409

مشاء

)*(-8/39800

0/000

-9/4699

-7/3262

سربندان

)*(-4/88900

0/000

-5/9609

3/8171

آیینهورزان

)*(-2/16700

0/000

-3/2389

-1/0951

حصارباال

)*(-4/11900

0/000

-5/1909

-3/0471

مرای

-0/95000

0/082

-2/0219

0/1219

مشاء

)*(-7/44800

0/000

-8/5199

-6/3761

سربندان

)*(-3/93900

0/000

-5/0109

-2/8671

حصارباال

)*(-1/21700

0/026

-2/2889

-0/1451

آیینهورزان

)*(-3/16900

0/000

-4/2409

-2/0971

حصارپایین

0/95000

0/082

-0/1219

2/0219
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تحلیل رابطة میان میزان پایداری گردشگری و عوامل مکانی -فضایی
با توجه به دسترسی به اطالعات مورد نیاز ،چهار معیار فاصله از کالنشهر تهران (بهدلیل آنکه بخش عمدة گردشگران
ناحیة مورد مطالعه را ساکنان شهر تشکیل میدهند) ،تعداد جمعیت ،تعداد گردشگران خانههای دوم و نیز گردشگران
روزانه ،بهعنوان عوامل مکانی -فضایی مؤثر در پایداری گردشگری درنظر گرفته شده است .در همین زمینه ،با استفاده از
روش ضریب همبستگی پیرسون ،به تبیین رابطة میان عوامل مذکور و میزان پایداری گردشگری پرداخته شده است .بر
مبنای نتایج ،مالحظه میشود که بین میزان پایداری گردشگری و هریک از معیارهای مذکور ،رابطة مستقیم و معنادار
آماری وجود دارد (جدول  .)7بهعبارتی با افزایش میزان و تعداد هریک از این عوامل ،میزان پایداری گردشگری در
روستاهای مورد مطالعه افزایش مییابد.
جدول  .7ضریب همبستگی بین میزان پایداری و عوامل مکانی -فضایی
معیارها

فاصله

خانههای دوم

گردشگر روزانه

جمعیت

همبستگی

پیرسون
سطح معناداری

)*(0/816

)*(0/830

)**(0/941

)*(0/838

0/048

0/041

0/005

0/037

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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نتیجهگیری
توسعة پایدار گردشگری ،رویکرد جدیدی است که از اواخر دهة  1980در مقابل ناکارآمدی رویکردها و رهیافتهای گذشته
(گردشگری انبوه و گردشگری پایدار) مطرح شده است و امروزه صاحبنظران و برنامهریزان به آن توجه دارند .در همین
زمینه ،بهدلیل آثار و پیامدهای نامطلوب این نوع فعالیت در نواحی روستایی ،بر رویکرد پایداری در گردشگری روستایی هم
تأکید شد .در این میان ،موضوع درخور توجه ،ابزارهای گامبرداشتن و نیل به توسعة پایدار گردشگری است که مهمترین
اقدام ،تبیین میزان پایداری و عوامل مؤثر در پایداری گردشگری است؛ بنابراین ،مقالة حاضر با هدف تبیین میزان پایداری و
تحلیل عوامل مؤثر در پایداری توسعة گردشگری ،در روستاهای بخش مرکزی شهرستان دماوند بهاجرا درآمد .نتایج نشان
داد بر مبنای روش بارومتر ،توسعة گردشگری در روستاهای مورد مطالعه در سطح ضعیف پایداری قرار دارد که در بین ابعاد
توسعة پایدار گردشگری ،بعد اقتصادی بیشترین امتیاز و بعد زیستمحیطی کمترین امتیاز را داشتند .در بین شاخصهای
پایداری نیز بررسیها بیانگر آن بود که شاخصهای درآمد ،سرمایهگذاری و رضایت جامعة میزبان بیشترین امتیاز را داشتند
که این وضع با این دیدگاه که منافع اقتصادی گردشگری بر میزان گرایش و نیز رضایتمندی جامعة میزبان تأثیرگذار است،
مطابقت دارد (لیندبرگ و جانسون1997 ،؛ هورن و سیمونز2002 ،؛ کینگ و دیگران .)1992 ،در همین زمینه ،باید گفت
بررسیها نشان داد شاخص منابع سرزمین ،کمترین میزان پایداری را دارد؛ بنابراین ،میتوان عنوان کرد که آنچنانکه باید در
توسعة گردشگری به چشماندازهای طبیعی ،حیات وحش ،تخریب منابع طبیعی ناشی از ساختوساز ،تغییر کاربری اراضی
روستا ،افزایش فشار ساکنان در بهرهبرداری از منابع ،افزایش میزان ساختوسازهای کنترلنشده و بیرویه توجه نشده است.
همچنین نتایج نشان داد که از لحاظ وضعیت و میزان پایداری ،تفاوت معنادار آماری بین روستاهای مورد مطالعه وجود دارد.
در همین زمینه مشخص شد که فاصلة روستاها از تهران ،میزان جمعیت و نیز تعداد گردشگران الگوهای رایج در این نواحی،
از جمله عوامل مؤثر در میزان پایداری گردشگری در روستاها هستند؛ بهطوریکه با افزایش میزان فاصله و تعداد گردشگران،
میزان پایداری گردشگری روستاها افزایش مییابد.
درمجموع ،نتایج نشاندهندة ضعیفبودن سطح پایداری گردشگری در روستاهاست و بیانگر آن است که در این
نواحی ،چنانکه باید به پایداری گردشگری توجه نشده است و تا دستیابی به توسعة پایدار گردشگری ،فاصلة زیادی وجود
دارد؛ بنابراین ،باید برای نیل به پایداری گردشگری ،اقدامهای مؤثری انجام گیرد؛ بنابراین ،با عنایت به یافتهها و نیز
مشاهدههای میدانی ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 تهیه و تصویب طرحهای زیستمحیطی :همانگونه که یافتهها نشان داد ،کمترین میزان پایداری ،مربوط به بعدزیستمحیطی ،بهویژه دو شاخص منابع سرزمینی و آلودگی است که با مشاهدههای میدانی نیز مطابقت دارد؛
بنابراین ،در این روستاها که خود از سرمایههای ارزشمند بهشمار میآیند و با پذیرفتن این موضوع که محیط
زیست و منابع آن ،رکن اساسی توسعه و رونق گردشگری است و اگر نباشد این فعالیت شکل نخواهد گرفت ،برای
حفاظت از آن ،تهیه و تصویب طرحهای جامع گردشگری ضروری بهنظر میرسد؛
 تبیین مکانیسمهای کارآمد مدیریت آثار گردشگری و الگوهای آن با رویکرد سیستمی :توسعة گردشگری باپیامدهای مثبت خود ،توسعة پایدار نواحی روستایی را بهارمغان میآورد؛ البته مشروط بر آنکه بهصورت مناسب و
سازگار مدیریت شود .مدیریت آثار گردشگری ،رکن مهم توسعة گردشگری است که آثار مثبت را افزایش و آثار
منفی را کاهش میدهد؛
 افزایش سطح آگاهی مدیران محلی درمورد صنعت گردشگری و آثار آن از طریق برگزاری کالسها و کارگاههایآموزشی با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط ،بهویژه سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی و
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور؛
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 ایجاد تشکلها و سازمانهای مردمی و تبیین سیاستها و برنامههای هدفمند و متناسب با ویژگیهای محلی درراستای توسعة سرمایهگذاریهای مختلف در بخش گردشگری؛
 فراهمکردن بستر مناسب برای درگیرکردن گردشگران بهویژه گردشگران خانههای دوم در طرحها و برنامههایتوسعة گردشگری در روستاها؛
 تغییر تفکر برنامهریزی بخشی به فرابخشی دستگاهها و نهادهای اجرایی در فرایند برنامهریزی و توسعة گردشگری؛ توسعة کمی و کیفی امکانات و خدمات مورد نیاز بخش گردشگری روستایی و در کنار آن ،توجه به برنامهریزیبرای تأمین خدمات مورد نیاز جامعة میزبان بهعنوان یکی از عناصر و ذینفعان مهم در توسعة پایدار گردشگری؛
 توسعه و بهرهمندی نظاممند و اصولی از قابلیتها و توانمندیهای گردشگری در روستاها.منابع
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