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تحلیلی بر تأثیر ابعاد توسعة پایدار اجتماعات محلی بر توسعة گردشگری طبیعی
با نظرسنجی از ساکنان روستایی شهرستان نقده


حسن اسماعیلزاده -استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی
شمسی صالحپور* -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه خوارزمی

پذیرش مقاله 1392/05/02 :تأیید نهایی1394/06/10 :
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جاذبههای طبیعی در شهرستان نقده
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تحلیلخوشهایسلسلهمراتبی،آنالیزواریانسدوطرفهوآزمونتعقیبیتوکیاستفادهشد .
میدهد روستاهای حسنلو ،بالیقچی ،گرده قیط و درگه سنگی ،بهعلت برخورداری از
نشان  
پتانسیلهای طبیعتگردی ،در باالترین سطح پایدار (فراجذاب)قرار دارند و روستاهای طالقان و
گروهبندی
شدهاند.در  
ساخسیتپه ،بهعلت فقر منابع طبیعی ،در مکان ناپایدار (فروجذاب)واقع  
نمرههای
شاخصهای مورد مطالعه با استفاده از تحلیل خوشهای به روش ادغام «وارد» بر  
سهگانۀ توسعۀ پایدار ،چهار خوشه در هر بعد مشخص شد که بهترتیب
شاخصهای ابعاد  
برنامهریزی دولتی ،ارتقای کیفیت زندگی و

عبارتاند از :بعد اقتصادی (اشتغال و درآمد ،
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زیستمحیطی (حفاظت از منابع طبیعی ،
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میسازد.
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مقدمه1
امروزه گردشگری طبیعی ،بخش مهمی از فعالیتهای جهانگردی را در دنیا تشکیل داده است .در این نوع فعالیت،
جهانگردان برای بهرهگیری از زیباییهای طبیعی و جلوههای حیرتانگیز خلقت ،به رشتهکوههای مرتفع ،کوهستانها،
کوهپایهها ،جنگلها و جلگهها ،درههای عمیق ،بیابانها (رضوانی ،)234 :1380 ،سواحل دریاها ،دریاچهها و تاالبها
(نوری و مهدینسب )58 :1389 ،سفر میکنند .این گرایش قوی و تمایل خاص به بهرهمندی از طبیعت (رضوانی:1380 ،
 )224که پذیرش مفهوم توسعۀ پایدار و ارزش میراث طبیعی در مباحث گردشگری ،به پیدایش آن منجر شده (توالیی،
 ،)122 :1386اکوتوریسم نام گرفته است (رضوانی .)234 :1380 ،اکوتوریسم 2که در ادبیات فارسی ،طبیعتگردی نام
گرفته و پدیدهای نسبتاً تازه در صنعت جهانگردی است ،تنها بخشی از آن را تشکیل میدهد .طبیعتگردی با پیروی از
فلسفۀ حیاتمدار و تکیه بر ارزشهای ذاتی و درونی ،از طریق حفاظت از عرصههای طبیعی ،انتفاع اجتماعات محلی،
تقویت ویژگیهای خردهفرهنگها ،فراهمآوردن فرصتهای آموزشی و یادگیری ،تقویت اشتغالزایی و جلوگیری از
مهاجرت ،التزام به مصرف کمتر منابع تجدیدناپذیر ،فراهمآوردن فرصتهای مشارکت محلی ،آموزشهای زیستمحیطی
و بهعبارتی ترکیب مناسب توسعه و حفاظت از محیطزیست ،میراثهای فرهنگی و پایداری را امکانپذیر میسازد .با
کسب درآمد از طریق گردشگری طبیعی ،میزان اشتغال برای افراد محلی ،افزایش و سطح بهداشت و آموزش آنان نیز
ارتقا مییابد .این پیشرفتهای آموزشی و بهداشتی را میتوان تا مرحلۀ فقرزدایی و حل مشکالت ناشی از رشد جمعیت و
توزیع اراضی ادامه داد و از دامنۀ تخریب منابع طبیعی و خسارت به تنوع زیستی کاست (شایان و پارسایی-154 :1386 ،
)155؛ بنابراین ،با توجه به موارد ذکرشده ،گردشگری و محیط طبیعی وابستگی متقابل دارند .از اینرو ،سازگاربودن توسعۀ
گردشگری با محیط طبیعی ،عامل اساسی در توسعۀ پایدار بهشمار میآید (سازمان جهانی گردشگری .)73 :1379 ،توسعۀ
پایدار بهصورت جریانی پایدار در تغییرات اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و محیطی برای افزایش و ترقی رفاه و خوشبختی
طوالنیمدت کل اجتماع تعریف میشود و پویشی چندبعدی است که بهگونهای پایدار ،درصدد وحدت اهداف اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و محیطی است (موزلی)112 :2002 ،؛ بنابراین ،زمانی باید توسعۀ گردشگری را پایدار بنامیم که
مخرب نیست ،امکان حفظ منابع آبوخاک ،منابع ژنتیکی ،گیاهی و جانوری را برای آیندگان فراهم میکند و منافعی
برای اجتماعات محلی دارد .درواقع ،گردشگری پایدار در یک محیط ،در زمان نامحدود ادامه یابد و از نظر انسانی و
فیزیکی به محیطزیست صدمه نزند و تا آن حد فعال باشد که به توسعۀ فعالیتها و فرایندهای اجتماعی لطمهای وارد
نسازد (باتلر )29 :2000 ،و درنهایت ،موجب توسعۀ پایدار شود .بدینترتیب ،الزم است برنامههای توسعۀ گردشگری
براساس شناخت و توان محیطی اجرا شوند تا هم بهرهبرداری درخور و مستمر از محیط صورت گیرد و هم ارزشهای
طبیعی محیط حفظ شود (نوری و آوارگانی.)14 :1386 ،
ایران از نظر جاذبههای اکوتوریستی و تنوع اقلیمی ،جزء پنج کشور برتر دنیاست ،اما از این موهبت بهنحوی مناسب
در راستای سودآوری برای منطقه استفاده نشده است (کرمی دهکردی و دیگران .)101 :1391 ،در این میان ،در کشور
مناطقی وجود دارد که بهلحاظ زیبایی و جاذبههای گردشگری در حد بسیار مطلوبی قرار گرفتهاند که اگر بهنحوی مناسب
برنامهریزی و مدیریت شوند ،یک فرایند توسعه برای حصول به توسعۀ پایدار در اجتماعات محلی فراهم خواهند کرد .در
این زمینه ،شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی با توجه به موقعیت راهبردی خاص (قرارگرفتن در نزدیکی مرز
دو کشور ترکیه و عراق) ،آبوهوای فرحبخش آن ،نزدیکی به دریاچۀ ارومیه ،گذر رودخانۀ گدار ،جاذبههای تاالبی ،چشمۀ
آبمعدنی جوشان و به دالیل طبیعی دیگر از جمله حوزههای جغرافیایی ،برای توسعۀ گردشگری طبیعی پرجاذبه بهشمار
 .1مقالۀ حاضر برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد شمسی صالحپور به راهنمایی دکتر حسن اسماعیلزاده است.
2. Ecolojical Tourism
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میرود و قابلیت آن را دارد که در سطح استان و کشور ،پذیرای گردشگران بسیاری باشد ،اما متأسفانه این منطقه با وجود
جاذبههای بکر طبیعی و دستنخورده که هریک تأثیر زیادی در جذب طبیعتگرد و ارتقای سطح اقتصادی ،اجتماعی و
اکولوژی -زیستمحیطی اجتماعات محلی دارد ،تاکنون مورد توجه نبوده است .این منطقه درصورتی مسیر توسعۀ پایدار را
طی میکند که توسعۀ گردشگری و تأثیرهای آن بر توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و اکولوژی -زیستمحیطی
منطقه بررسی شود .از اینرو ،برای انجام این تحقیق مناسب است و ضرورت توجه به توسعۀ گردشگری در آن،
بیشازپیش اهمیت مییابد.
با توجه به موارد فوق ،پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر ابعاد توسعۀ پایدار اجتماعات محلی در توسعۀ گردشگری
طبیعی با نظرسنجی از ساکنان روستایی شهرستان نقده در پی پاسخ به سؤاالت زیر است:
آیا ابعاد توسعۀ پایدار اجتماعات محلی بر توسعۀ گردشگری طبیعی تأثیر دارد؟
در میان ابعاد توسعۀ پایدار ،کدام بعد بیشتر از سایر ابعاد بر توسعۀ گردشگری اثرگذار است؟

مبانینظریپژوهش
در عصر حاضر ،گردشگری و اقتصاد گردشگری با تبدیلشدن به یکی از سریعترین صنایع روبهرشد جهان و ابزاری برای
ایجاد درآمد ملی ،از مهمترین ارکان اقتصادی جهان و نیز از مفاهیم ،اشکال و ارکان توسعۀ پایدار قلمداد میشود
(راتانسیونگ .)2 :1998 ،از طرفی گردشگری اشکال مختلفی دارد که اکنون شکل نوین و گزیدهای از آن با عنوان
گردشگری طبیعی (ووپل و گودوین ،)5 :2000 ،بهصورت سفر به مناطق طبیعی بکر با هدف مطالعه ،تحسین و لذت از
مناظر ،جانوران ،گیاهان وحشی ،کوهستانها ،جنگلها ،دریاها ،دریاچهها ،تاالبها و( ...هاشمی )176 :1389 ،تعریف
میشود .همچنین گردشگری طبیعی ،مسافرت به محیط طبیعی همراه با احساس مسئولیت است و حفاظت و حمایت از
محیط زیست و بهبودی سطح زندگی مردم محلی (بومی) را بهدنبال دارد (هیونیگرد )25 :1994 ،و دربردارندة ارزشها و
آثار متفاوتی برای محیط زیست روستا ،اعم از طبیعی و انسانی است (سترایرز .)617 :2002 ،بدینترتیب ،گردشگری
طبیعی ،شاخهای از گردشگری است که حفاظت از محیط زیست را ترویج میدهد و از توسعۀ پایدار حمایت میکند.
براساس این تعریف ،صنعت گردشگری طبیعی دارای اصولی به قرار زیر است:
تأثیرگذاری بر محیط را به حداقل میرساند؛ احترام و آگاهی زیستمحیطی و فرهنگی را ارتقا میبخشد؛ برای
بازدیدکنندگان تجربهای مثبت ارائه میدهد که بهیادماندنی است؛ سبب میشود حفاظت از محیطزیست از نظر اقتصادی
سودمند باشد؛ حاوی فواید مالی و مقتدرسازی برای ساکنان محلی است؛ حساسیتهای الزم را به محیط اجتماعی-
زیستمحیطی ایجاد میکند؛ از حقوق بشر و توافقهای کارگری حمایت میکند (کروبی.)17 :1387 ،
از اینرو ،گردشگری طبیعی که نقش آن در توسعۀ پایدار اجتماعات محلی بهتازگی تأیید شده است (افتخاری و
دیگران ،)4 :1389 ،با هدف توسعۀ پایدار بهعنوان ابزاری برای توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی ،به
یکی از مهمترین مشاغل مدرن در این اجتماعات تبدیل شده است .این درحالی است که از دهۀ  ،1980بهدنبال
گزارشهای متعدد تهیهشده توسط صدها محقق ،کارشناس دولتی و دانشگاهی و نهضت طرفداران محیط زیست،
رویکردهای توسعۀ گردشگری بهمنظور بازساخت چارچوب سنتی آن ،همسو با رویکرد توسعۀ پایدار به شکلی که الزامها و
استانداردهای جدید طرفداران محیط زیست و پایداری یک سطح بهینه از منابع اقتصادی و اجتماعی را تعیین کند ،به
چالش کشیده شدند و تحت فشار قرار گرفتند (چوی .)77 :2003 ،بدینترتیب ،از دهۀ  1990مفهوم توسعۀ پایدار وارد
ادبیات گردشگری شد (قدمی و علیقلیزاده فیروزجایی .)82 :1391 ،توسعۀ پایدار بهمعنای مدیریت و حفاظت منابع طبیعی
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پایه و جهتدادن به تحوالت فناوری و نهادی است؛ بهترتیبی که نیازهای انسان و نسلهای کنونی و آیندة بشریت
بهصورت مستمر و پایدار تأمین شود (آسایش.)19 :1379 ،
توسعۀ پایدار گردشگری ،فرایندی است که با بهبود کیفیت زندگی میزبانان ،تأمین تقاضای بازدیدکنندگان و به همان
نسبت حفاظت از منابع محیط طبیعی و انسانی در ارتباط است .بعضی از نویسندگان ،گردشگری پایدار را رویکردی تعریف
میکنند که مستلزم عملکردی برای حیات و کیفیت بلندمدت هم منابع طبیعی و هم انسانی است (هانتر و گرین:1995 ،
 .)22سازمان جهانی گردشگری 1معتقد است که گردشگری پایدار در دنیای امروز ،رهیافت جامعی است که خواهان رشد
بلندمدت صنعت گردشگری بدون تأثیرگذاری مخرب بر زیستبومهای طبیعی است و بر این نکته تأکید دارد که بشر در
قالب توسعۀ گردشگری قادر خواهد بود که جوانب مشخصی از محیط را درجهت مثبت یا منفی تعدیل و دستکاری کند
(افتخاری و دیگران .)6 :1389 ،همین تعدیل نیز بهدلیل ایجاد تغییرات مثبت و منفی با استفاده از گردشگری طبیعی،
توسعهای همراه با حفاظت از محیط زیست را بهدنبال خواهد داشت که باز هم جوهرة توسعۀ پایدار بهشمار میرود .از
اینرو ،در رهیافت توسعۀ گردشگری پایدار ،2گردشگری ،چرخهای برای توسعۀ پایدار قلمداد میشود و راهبردی جدید
برای کمک به احیای ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جوامع محلی بهشمار میرود (هالاند و دیگران)23 :2003 ،؛
بهطوریکه مطابق گفتۀ گانون در سال  ،1994توسعۀ گردشگری در نواحی روستایی ،زمینهساز رشد اقتصادی ،تنوعبخشی
به اقتصاد روستایی ،ایجاد اشتغال و درآمد ،کاهش مهاجرتهای خارجی و امکان جمعیتپذیری ،بهبود زیرساختها و
دیگر موارد در اجتماعات محلی میشود (مهدوی و دیگران.)45 :1387 ،
با توجه به مطالعات انجامشده ،گردشگری طبیعی را میتوان بهعنوان رویکردی جامع برای توسعۀ اجتماعات محلی
مدنظر قرار داد؛ بهطوریکه منفعتهایی را برای نسل حاضر و نسل آینده بههمراه دارد (دوها بوچسبام .)2 :1384 ،با این
نگرش گردشگری ،راهبردی برای نیل به توسعۀ پایدار بهشمار میرود و تالش میکند در درازمدت زمینۀ رشد و
شکوفایی اجتماعات محلی را در تمامی حوزههای اقتصادی -نهادی ،اجتماعی -فرهنگی و اکولوژی -زیستمحیطی
فراهم سازد.
با توجه به تعریف نظریهای از توسعۀ پایدار گردشگری و اجتماعات محلی و پژوهشهای عملیاتیکردن آن بهنظر
میرسد پذیرفتهشدنیترین رهیافت برای اندازهگیری پایداری و توسعۀ پایدار ،بهکارگیری معرفها و شاخصهاست
(افتخاری و دیگران .)10 :1389 ،شکل  1شاخصهای مورد مطالعۀ پژوهش را در قالب مدل مفهومی پژوهش نشان
میدهد.
ابعاد

شاخصها

توسعۀ گردشگری
طبیعی

اجتماعی -جمعیتی

مشارکت ،رضایت ،دانش و آموزش ،امنیت ،گسترش خدمات اجتماعی،
حفظ فرهنگ و هویت محلی

اکولوژیکی -زیستمحیطی

حفاظت از اکوسیستمها ،آلودگی ،تغییر کاربری اراضی ،افزایش بهبود
خدمات و امکانات زیربنایی ،هماهنگساختن توسعۀ زیرساختهای
گردشگری

توسعۀ پایدار اجتماعات
محلی

اقتصادی -نهادی

ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد ،سرمایهگذاری مجدد در زیرساختهای
تولیدی ،افزایش رفاه و کیفیت زندگی مردم ،همکاری نهادهای دولتی و
غیردولتی

شکل.1مدلمفهومیپژوهش
1. WTO
2. Sustainable Tourism Development
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تاکنون مطالعات گوناگونی در زمینۀ توسعۀ گردشگری طبیعی صورت گرفته است .از آن جمله میتوان به مطالعۀ
نوری و نوروزی آوارگانی ( )1386اشاره کرد .آنها در ارزیابی توان محیطی دهستان چغاخور برای توسعۀ توریسم به این
نتیجه رسیدند که محدودة مورد مطالعه ،دارای توانها و منابع متنوع محیطی و پدیدههای طبیعی و انسانی جاذب
گردشگری است و تمامی سطح منطقه ،از توان باالیی برای توسعۀ گردشگری (شامل تفرج گسترده و متمرکز) برخوردار
است .نوحهگر و دیگران ( )1388در «ارزیابی قابلیتهای طبیعتگردی جزیرة قشم با بهرهگیری از مدیریت استراتژی
 »SWOTبه مطالعۀ توانمندیها و قابلیتهای جزیرة قشم در زمینۀ گردشگری طبیعی پرداختند و راهبرد حداکثر استفادة
اقتصادی از ورود طبیعتگردان با حفظ ارزشهای جزیره را بهعنوان بهترین گزینه برای توسعۀ گردشگری جزیرة کیش
معرفی کردند .امیریان ( )1383نشان داد که توسعۀ گردشگری در ایران سبب بهبود درآمد و اشتغالزایی میشود .رضوانی
( )1380در پژوهشی با عنوان اکوتوریسم و نقش آن در حفاظت محیط زیست ،به نقش مهم اکوتوریسم در حفاظت محیط
زیست و رسیدن به توسعۀ پایدار اشاره کرد .کمپبل ( )1999در استیونال واقع در کاستاریکا ،مطالعهای با عنوان
«اکوتوریسم در جوامع روستایی درحالتوسعه» انجام داد و در آن ،به بررسی طبیعتگردی و منابع منتج از آن برای
اجتماعات محلی پرداخت .بالنگی و مهتا ( )2006به نقش مهم احیای اکولوژیکی مناطق در زمینۀ اکوتوریسم اشاره کردند
و آن را نگرشی مهم برای برنامهریزی گردشگری دانستند .به اعتقاد آنها ،احیای اکولوژیکی مهمترین نقش را در
اکوتوریسم دارد که سبب رشد سریع فعالیت گردشگری و توسعۀ پایدار در ابعاد مختلف آن میشود .همچنین سو (،)2006
محمدی دهچشمه و زنگیآبادی ( )1378و شهیدی و دیگران ( )1388نیز مطالعاتی در زمینۀ گردشگری و پایداری آن
انجام دادند.
مروری بر پژوهشهای داخلی و خارجی در زمینۀ توسعۀ پایدار گردشگری بیانگر آن است که توسعۀ گردشگری
عالوهبر منافع اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی برای ساکنان اجتماعات محلی ،افزایش حساسیتهای زیستمحیطی و
حفاظت بیشتر از اکوسیستمهای طبیعی را بهدنبال دارد .پژوهش حاضر ،براساس نظرسنجی از ساکنان روستایی و با
نگاهی به پژوهشهای پیشین ،با رویکردی جامع ،تأثیر ابعاد سهگانۀ توسعۀ پایدار را بر توسعۀ گردشگری طبیعی سنجش
و ارزیابی میکند.

محدودةموردمطالعه
نقده از شهرستانهای جنوبی استان آذربایجان غربی در  36درجه و  57دقیقۀ عرض شمالی و  45درجه و  23دقیقۀ طول
شرقی عرض نصفالنهار گرینویچ واقع شده است .این شهرستان از شمال به شهرستان ارومیه و دریاچۀ ارومیه ،از جنوب
به شهرستان پیرانشهر ،از شرق به شهرستانهای میاندوآب و مهاباد و از غرب به شهرستان اشنویه محدود میشود.
واقعشدن در شاهراه ارتباطی پنج شهر و دریاچۀ ارومیه و جادة منتهی به عراق ،موقعیت و جاذبۀ خاصی به این شهرستان
بخشیده است .شهرستان مورد مطالعه ،از نظر گردشگری طبیعی دارای قابلیتها و پتانسیلهای فراوانی است که از آن
جمله میتوان به آبوهوای معتدل کوهستانی ،تاالبهای بینالمللی یادگارلو ،شورگل ،درگه سنگی (سیران گلی) ،سلدوز،
سواحل جنوبی دریاچۀ ارومیه ،چشمۀ جوشان و معدنی شیخمعروف ،شکارگاهها ،ساحل سرسبز و بکر رودخانۀ گدار ،مراتع
بکر و طبیعی تاالب سیران گلی ،دریاچۀ سد حسنلو ،درة سرسبز سلطان یعقوب ،تفرجگاه هفتچشمه و ...اشاره کرد که
چشماندازی زیبا به این شهرستان بخشیدهاند .نقده براساس آخرین تقسیمات سیاسی و کشوری ،دارای دو نقطۀ شهری به
نامهای محمدیار و نقده ،چهار دهستان و  118آبادی است (جدول  .)1مطابق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال
 1390این شهرستان  121،602نفر جمعیت دارد که از این تعداد 84154 ،نفر شهری و  37448نفر روستاییاند.
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جدول.1تقسیماتسیاسیشهرستاننقده
جمع

شهرستانوبخش

نامشهر

محمدیار

محمدیار

مرکزی

نقده

36
27
37
35

نامدهستان

حسنلو
المهدی
بیگم قلعه
سولدوز

جمع

29
20
32
36

تعدادآبادیها
دارایسکنه

25
18
32
31

خالیازسکنه

4
2
0
5

منبع:سالنامۀآماریاستانآذربایجانغربی55:1389،


روشپژوهش
با توجه به هدف تحقیق و شاخصهای مورد بررسی ،نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی -تحلیلی و پیمایشی
است .جامعۀ آماری آن شامل تمام روستاهای شهرستان نقده است که براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1390
برابر با  37448نفر است .بهعنوان حجم نمونه ،براساس فرمول کوکران ،درمجموع  384نفر برای سنجش تأثیر
گردشگری طبیعی بر توسعۀ پایدار جوامع محلی انتخاب شدند .این انتخاب براساس نظرسنجی از روستاییان شهرستان
نقده صورت گرفت ،اما بهدلیل کثرت روستاها و نبود امکان بررسی همۀ آنها ،طی مصاحبهای با کارشناسان و
متخصصان این حوزه و استادان فن در این حوزه ،روستاهای دارای جاذبۀ گردشگری طبیعی (درمجموع ده روستا) برای
پرسشگری انتخاب و بررسی شدند .روش نمونهگیری برای اندازهگیری شاخصهای مورد مطالعه ،ابعاد سهگانۀ توسعۀ
پایدار و نمونهگیری منطبق با تخصیص بهینه براساس جمعیت هر روستاست (جدول  .)2ابزار گردآوری اطالعات برای
بررسی  16شاخص برمبنای  30مؤلفه (جدول  ،)3در سه بعد توسعۀ پایدار (اقتصادی -نهادی ،اجتماعی -فرهنگی و
اکولوژیکی -زیستمحیطی) ،پرسشنامه است .برای سنجش این شاخصها از طیف لیکرت در مقیاس رتبهای استفاده
شده است .سنجش پایایی پرسشنامهها ،با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی آن بهصورت صوری و محتوایی است.
ضریب آلفای کرونباخ  0/83درصد بهدست آمد که پایایی قابلقبول آن را نشان میدهد .همچنین در تجزیه و تحلیل
دادهها ،ابتدا برای تقلیل مؤلفههای مورد مطالعه ،شاخصها با استفاده از تحلیل خوشهای سلسلهمراتبی و براساس نمرهها،
در ابعاد سهگانۀ توسعۀ پایدار خوشهبندی شدند و شاخصهای ناهمگن از یکدیگر جدا شدند .مدل تحلیل خوشهای
سلسلهمراتبی ،روش آماری اصلی برای یافتن خوشههای نسبتاً همگن از مواردی است که براساس مشخصههای
اندازهگیریشده قرار گرفتهاند .این تحلیل با هر مورد یا متغیر بهعنوان یک خوشۀ مجزا آغاز میشود .در این روند ،به
اندازة موارد یا متغیرها خوشه وجود دارد .از الگوریتمی استفاده میشود که خوشهها را بهترتیب ترکیب کند و تعداد
خوشهها را در هر قدم تا جایی کاهش میدهد که فقط یک خوشه باقی بماند (بایزیدی و دیگران .)227 :1391 ،تجزیه و
تحلیل سلسلهمراتبی ،با استفاده از روش تراکمی یا تفکیکی انجام میپذیرد (آسایش و استعالجی.)172 :1382 ،
روشهای مختلفی برای تشکیل خوشههای تراکمی در تحلیل خوشهای سلسلهمراتبی وجود دارد که عبارتاند از :پیوند
تکی ،پیوند متوسط ،پیوند کامل ،روش وارد و روش مرکز ثقل (حکمتنیا و موسوی .)237 :1385 ،در این پژوهش ،درجۀ
ناهمانندی مؤلفهها به کمک فاصلۀ اقلیدسی ،اندازهگیری و سپس برای ترکیب خوشهها ،از روش ادغام «وارد» 1استفاده
شد« .در این روش ،ابتدا میانگینهای متغیرها در هر خوشه محاسبه میشود .سپس برای هر مشاهده ،مربع فاصلۀ
اقلیدسی میانگینهای خوشهها محاسبه میشود .این فاصله ،برای تمامی مشاهدات جمع میشود .در هر مرحله دو
خوشهای ترکیب میشوند که کوچکترین افزایش در مجموع مربعات فواصل داخلخوشهای را داشته باشند» (زارع
1. Wards
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چاهوکی .)22 :1389 ،سپس با استفاده از مدل تحلیل خوشهای ،اجتماعات محلی همگن دارای قابلیت گردشگری به
روش سلسلهمراتبی و با توجه به شاخصهای مورد مطالعه دستهبندی شدند .درنهایت ،پس از تجزیۀ توکی و مشخص
کردن میزان تأثیر هریک از خوشههای ابعاد سهگانه ،برای بررسی تأثیر ابعاد توسعۀ پایدار بر توسعۀ گردشگری طبیعی از
آزمونهای آماری آنالیز واریانس چندعامله و آزمون در نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
نمونههادرجامعۀآماری

جدول.2نامروستاهاوتعداد
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نامروستا

حسنلو
بالیقجی
گرده قیط
درگه سنگی
مهماندار
یادگارلو
جاشیران
شیخ معروف
طالقان
ساخسی تپه
جمع

جمعیت

تعدادافرادنمونه

1273
850
763
645
612
532
334
314
270
161
5754

65
50
45
40
40
38
30
30
20
20
384

منبع:مرکزآمارایران1390،


مؤلفههایموردمطالعه

شاخصهاو

جدول.3
ابعاد

اقتصادی -نهادی

شاخصها

ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد ،سرمایهگذاری مجدد در
زیرساختهای تولیدی ،افزایش رفاه و کیفیت زندگی
مردم ،همکاری نهادهای دولتی و غیردولتی

زیستمحیطی -کالبدی

تأثیر ابعاد سهگانۀ توسعۀ پایدار اجتماعات محلی
بر توسعۀ گردشگری طبیعی

اجتماعی -فرهنگی

مشارکت ،رضایت ،دانش و آموزش ،امنیت ،گسترش
خدمات اجتماعی ،حفظ فرهنگ و هویت محلی

حفاظت از اکوسیستمهای موجود ،آلودگی ،تغییر کاربری
اراضی ،افزایش بهبود خدمات و امکانات زیربنایی،
هماهنگساختن توسعۀ زیرساختهای گردشگری

منبعAPO: 2005:؛پژوهشهایپیشینونگارندگان1391،

مؤلفهها

ایجاد فرصتهای شغلی جدید در منطقه ،گسترش مشاغل
خدماتی ،توسعۀ بازارهای محلی ،تنوعبخشی به منابع درآمدی
ساکنان منطقه ،افزایش درآمد روستاییان ،حمایت دولت به-
لحاظ منابع مالی و اعتباری (جذب بیشتر منابع مالی و
بودجههای دولتی) ،افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی،
نقش گردشگری در افزایش قیمت زمین ،تغییر شیوة زندگی و
معیشت مردم (ارتقای سطح زندگی روستاییان) ،افزایش
همکاری بین مردم و مسئوالن ،کاهش تولیدات کشاورزی
افزایش مشارکت ساکنان در فعالیتهای جمعی با گردشگری،
افزایش رضایت روستاییان از حضور گردشگر در منطقه ،افزایش
دانش و باالرفتن سطح آگاهی مردم ،افزایش امنیت روستا،
گسترش ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی ،مصرفگرایی و
الگوبرداری روستاییان از گردشگران ،باالرفتن کیفیت اطالعرسانی
و راهنمایی گردشگران ،شهرت بیشتر منطقه
افزایش حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی (پرندگان،
جانوران و ،)...حضور گردشگر و میزان آسیبرسانی به منابع
طبیعی و تنوع زیستی ،آلودگی آبهای منطقه مانند تاالبها،
رودخانهها و چشمهها ،تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات،
گسترش فضاهای سبز و افزایش تمایل مردم به زیباسازی،
بهبود وضعیت معابر و راههای ارتباطی روستاها ،گسترش
امکانات بهداشتی و درمانی ،بهبود الگو و بافت مساکن
روستاها ،افزایش دسترسی به امکانات و خدمات حملونقل،
داشتن قابلیتهای الزم برای توسعۀ گردشگری طبیعی ،توسعۀ
زیرساختهای گردشگری

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورة،48شمارة،2تابستان1395


320

بحثویافتهها
براساس سؤال پژوهش که بیان میکند توسعۀ گردشگری طبیعی ،بر توسعۀ پایدار اجتماعات محلی منطقۀ مورد مطالعه و
ابعاد اقتصادی -نهادی ،اجتماعی -فرهنگی و اکولوژی -زیستمحیطی آن تأثیرگذار است ،ابتدا برای تقلیل مؤلفههای
مورد مطالعه ،با استفاده از تحلیل خوشهای سلسلهمراتبی و برپایۀ نمرههای شاخصهای مطالعهشده در ابعاد سهگانۀ
توسعۀ پایدار ،خوشهبندی صورت گرفت و شاخصهای ناهمگن از یکدیگر جدا و نامگذاری شدند .پس از مشخصشدن
تعداد خوشهها و نامگذاری آنها ،میزان پایداری /ناپایداری هریک ،با استفاده از روش میانگین ساده محاسبه شد .سپس
اجتماعات محلی براساس شاخصهای مورد استفاده سطحبندی شدند .درادامه ،از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه برای
مشخصکردن میزان تفاوتها بین سه بعد بهواسطۀ خوشههایشان و سپس از آزمون توکی برای مشخصکردن میزان
تأثیر هریک از خوشههای ابعاد سهگانه استفاده شد.
الف)بعداقتصادی-نهادی

با توجه به نتیجۀ تحلیل خوشهای یازده شاخص در بعد اقتصادی -نهادی توسعۀ پایدار ،چهار خوشه بهعنوان خوشههای
اصلی این بعد شناسایی شدند .براساس جدول  ،4بیشترین تعداد متغیرها در خوشۀ اول دستهبندی شدند و شاخصهای
تنوعبخشی به منابع درآمدی ساکنان منطقه و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در منطقه ،بهترتیب با میانگینهای  3/88و
 3/76از اولویت اول و دوم برخوردارند .با توجه به اینکه میانگین سه شاخص (گسترش مشاغل خدماتی ،توسعۀ بازارهای
محلی و افزایش درآمد روستاییان) نیز در حد قابلقبول و بیشتر از حد متوسط است ،در این خوشه ،متغیرهای دستهبندی
شده بهطور نسبی همگن هستند .سه شاخص حمایت دولت بهلحاظ منابع مالی و اعتباری (جذب بیشتر منابع مالی و
بودجههای دولتی) ،افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی ،افزایش همکاری بین مردم و مسئوالن در خوشۀ دوم و نقش
گردشگری در افزایش قیمت زمین ،تغییر شیوة زندگی و معیشت و درنهایت ،شاخص کاهش تولیدات کشاورزی در خوشۀ
چهارم قرار میگیرند.
شاخصهایبعداقتصادی-نهادیدراجتماعاتمحلیشهرستاننقده

خوشهبندی

جدول.4
خوشهها


شاخصها


تعداد

خوشۀ اول

ایجاد فرصتهای شغلی جدید در منطقه
گسترش مشاغل خدماتی
توسعۀ بازارهای محلی
تنوعبخشی به منابع درآمدی ساکنان منطقه
افزایش درآمد روستاییان

5

خوشۀ دوم
خوشۀ سوم
خوشۀ چهارم

حمایت دولت بهلحاظ منابع مالی و اعتباری
افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی
افزایش همکاری بین مردم و مسئوالن
نقش گردشگری در افزایش قیمت زمین
تغییر شیوة زندگی و معیشت مردم
کاهش تولیدات کشاورزی

3
2
1

امتیازپایداری/ناپایداری

3/76
3/35
3/48
3/88
3/43
4/73
3/60
4/70
4/66
4/45
3/35

منبع:نگارندگان1391،


با توجه به بررسی ادبیات موضوع ،این چهار خوشه بهصورت زیر نامگذاری میشوند:
 .1ایجاد فرصتهای شغلی جدید در منطقه ،گسترش مشاغل خدماتی ،توسعۀ بازارهای محلی ،تنوعبخشی به منابع

321

تحلیلی بر تأثیر ابعاد توسعة پایدار اجتماعات محلی بر توسعة گردشگری طبیعی با ...

درآمدی ساکنان منطقه و افزایش درآمد روستاییان ،زیرمجموعۀ مؤلفۀ اول (اشتغال و درآمد) با امتیاز  3/58درصد
قرار میگیرند.
 .2حمایت دولت بهلحاظ منابع مالی و اعتباری (جذب بیشتر منابع مالی و بودجههای دولتی) ،افزایش سرمایهگذاری
بخش خصوصی ،افزایش همکاری بین مردم و مسئوالن ،زیرمجموعۀ مؤلفۀ دوم (برنامهریزی دولتی) با امتیاز
 4/34درصد قرار میگیرند.
 .3نقش گردشگری در افزایش قیمت زمین ،تغییر شیوة زندگی و معیشت مردم ،زیرمجموعۀ مؤلفۀ سوم (ارتقای
کیفیت زندگی) با امتیاز  4/55قرار میگیرند.
 .4کاهش تولیدات کشاورزی ،زیرمجموعۀ مؤلفۀ چهارم (کشاورزی) با امتیاز  3/35درصد قرار میگیرد.
ب)بعداجتماعی-فرهنگی

نتایج پژوهشهای انجامشده با تحلیل خوشهای هشت شاخص بعد اجتماعی -فرهنگی براساس جدول  5بیانگر آن است
که دو شاخص افزایش دانش و باالرفتن سطح آگاهی مردم و افزایش مشارکت ساکنان در زمینۀ انجام فعالیتهای جمعی
با گردشگری در خوشۀ اول دستهبندی میشوند .متغیرهای افزایش رضایت روستاییان از حضور گردشگر در منطقه،
مصرفگرایی و الگوبرداری روستاییان از گردشگران و دو متغیر افزایش امنیت روستا ،گسترش ناهنجاریهای اجتماعی و
فرهنگی و درنهایت ،شاخصهای باالرفتن کیفیت اطالعرسانی و راهنمایی گردشگران و شهرت بیشتر منطقه ،بهترتیب
در خوشههای دوم ،سوم و چهارم قرار میگیرند .نتایج نشان میدهد متغیرهای دستهبندیشده در بعد اجتماعی -فرهنگی،
با توجه به میزان آنها ،بهطور نسبی همگن و پایدارند.
شاخصهایبعداجتماعی-فرهنگیدراجتماعاتمحلیشهرستاننقده

خوشهبندی

جدول.5
خوشهها


خوشۀ اول
خوشۀ دوم
خوشۀ سوم
خوشۀ چهارم

شاخصهایهمگن


تعداد

افزایش دانش و باالرفتن سطح آگاهی مردم
افزایش مشارکت ساکنان در زمینۀ اجرای فعالیتهای جمعی با گردشگری
افزایش رضایت روستاییان از حضور گردشگر در منطقه
مصرفگرایی و الگوبرداری روستاییان از گردشگران
افزایش امنیت روستا
گسترش ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی
باالرفتن کیفیت اطالعرسانی و راهنمایی گردشگران
شهرت بیشتر منطقه

2
2
2
2

امتیازپایداری/ناپایداری

4/40
4/25
3/91
3/77
3/50
2/25
4/04
4/66

منبع:نگارندگان1391،

با توجه به بررسی ادبیات موضوع ،این چهار خوشه بهصورت زیر نامگذاری میشوند:
 .1افزایش دانش و باالرفتن سطح آگاهی مردم و افزایش مشارکت ساکنان در فعالیتهای جمعی با گردشگری،
زیرمجموعۀ مؤلفه اول (مشارکت) با امتیاز  4/32درصد قرار میگیرند.
 .2افزایش رضایت روستاییان از حضور گردشگر در منطقه و مصرفگرایی و الگوبرداری روستاییان از گردشگران،
زیرمجموعۀ مؤلفۀ دوم (رضایت و الگوبرداری) با امتیاز  3/84درصد قرار دارند.
 .3افزایش امنیت روستا و گسترش ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی ،زیرمجموعۀ مؤلفۀ سوم (امنیت) با امتیاز
 2/87درصد قرار میگیرند.
 .4باالرفتن کیفیت اطالعرسانی و راهنمایی گردشگران و شهرت بیشتر منطقه ،زیرمجموعۀ مؤلفۀ چهارم (تبلیغات و
اطالعرسانی) با امتیاز  3/84درصد قرار میگیرند.
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نتایج تحلیل خوشهای نشان میدهد در بعد اجتماعی -فرهنگی ،پایداری جوامع محلی مورد مطالعه ،با توسعۀ
گردشگری بهغیر از مؤلفۀ سوم که در حد پایین و ناپایدار ارزیابی شده است ،بقیۀ موارد به حد متوسط و روبهباال و تا
حدودی پایدار سنجش شده است .بدینترتیب ،ضرورت دارد برای توسعۀ گردشگری در منطقه به آن توجه شود.
ج)بعداکولوژی-زیستمحیطی

در بعد اکولوژی -زیستمحیطی ،ده شاخص با استفاده از تحلیل خوشهای دستهبندی شدند .با توجه به جدول ،6
شاخصهای افزایش حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی (پرندگان ،جانوران و )...و داشتن قابلیتهای الزم برای توسعۀ
گردشگری طبیعی در خوشۀ اول ،شاخصهای حضور گردشگر و میزان آسیبرسانی به منابع طبیعی و تنوع زیستی و
آلودگی آبهای منطقه مانند تاالبها رودخانهها و چشمهها در خوشۀ دوم و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها،
گسترش فضاهای سبز و افزایش تمایل مردم به زیباسازی ،در خوشۀ سوم گروهبندی شدهاند .درنهایت ،پنج شاخص
توسعۀ زیرساختهای گردشگری ،بهبود وضعیت معابر و راههای ارتباطی روستاها ،گسترش امکانات بهداشتی و درمانی،
بهبود الگو و بافت مساکن روستاها ،افزایش دسترسی به امکانات و خدمات حملونقل در خوشۀ سوم قرار گرفتهاند.

ستمحیطیاجتماعاتمحلیشهرستاننقده
شاخصهایبعداکولوژی-زی 

خوشهبندی

جدول.6
خوشهها


خوشۀ اول
خوشۀ دوم
خوشۀ سوم

خوشۀ چهارم

شاخصهایهمگن


افزایش حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی (پرندگان ،جانوران و،)...
داشتن قابلیتهای الزم برای توسعۀ گردشگری طبیعی
حضور گردشگر و میزان آسیبرسانی به منابع طبیعی و تنوع زیستی
آلودگی آبهای منطقه مانند تاالبها ،رودخانهها و چشمهها
تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها
گسترش فضاهای سبز و افزایش تمایل مردم به زیباسازی
توسعۀ زیرساختهای گردشگری
بهبود وضعیت معابر و راههای ارتباطی روستاها
گسترش امکانات بهداشتی و درمانی
بهبود الگو و بافت مساکن روستاها
افزایش دسترسی به امکانات و خدمات حملونقل

تعداد

2
2
2

5

امتیازپایداری/ناپایداری

4/07
4/69
3/53
3/66
3/22
3/27
3/12
3/96
3/11
3/38
3/55

منبع:نگارندگان1391،


با توجه به بررسی ادبیات موضوع ،این چهار خوشه بهصورت زیر نامگذاری میشوند:
 .1افزایش حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی (پرندگان ،جانوران و )...و داشتن قابلیتهای الزم برای توسعۀ
گردشگری طبیعی ،زیرمجموعۀ مؤلفۀ اول (حفاظت از منابع طبیعی) با امتیاز  4/38درصد قرار میگیرند.
 .2حضور گردشگر و میزان آسیبرسانی به منابع طبیعی و تنوع زیستی ،آلودگی آبهای منطقه مانند تاالبها،
رودخانهها و چشمهها ،زیرمجموعۀ مؤلفۀ دوم (حساسیتهای زیستمحیطی) با امتیاز  3/60درصد قرار میگیرند.
 .3تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها و گسترش فضاهای سبز و افزایش تمایل مردم به زیباسازی ،زیرمجموعۀ
مؤلفۀ سوم (تغییر کاربری اراضی) با امتیاز  3/24درصد قرار میگیرند.
 .4توسعۀ زیرساختهای گردشگری ،بهبود وضعیت معابر و راههای ارتباطی روستاها ،گسترش امکانات بهداشتی و
درمانی ،بهبود الگو و بافت مساکن روستاها ،افزایش دسترسی به امکانات و خدمات حملونقل ،زیرمجموعۀ مؤلفۀ
چهارم (خدمات ارتباطی و زیرساختی) با امتیاز  3/42درصد قرار میگیرند.
نتایج نشان میدهد توسعۀ گردشگری طبیعی در روستاها بهلحاظ بعد زیستمحیطی -کالبدی ،در گروه حساسیتهای

تحلیلی بر تأثیر ابعاد توسعة پایدار اجتماعات محلی بر توسعة گردشگری طبیعی با ...
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زیستمحیطی و تغییر کاربری اراضی ،سبب ناپایداری منطقه و ایجاد پیامدهای منفی میشود؛ بنابراین ،گردشگری طبیعی
موجب برانگیختهشدن حساسیتهای زیستمحیطی خواهد شد .بدینترتیب ،برای پایداری گردشگری و اجتماعات محلی،
حفظ محیط زیست و ارتقای آن از اولین ضرورتها بهشمار میرود.
با توجه به شکل  ،2اجتماعات محلی مورد مطالعه ،با استفاده از شاخصهای بهکاررفته در ابعاد سهگانۀ مؤثر توسعۀ
پایدار بر توسعۀ گردشگری طبیعی ،با استفاده از تحلیل خوشهای سلسلهمراتبی ،به سه سطح فراجذاب (پایدار) ،میانجذاب
(تا حدودی پایدار) و فروجذاب (ناپایدار) تقسیم شدند .حسنلو ،بالیقچی ،گردهقیط و درگه سنگی ،بهدلیل شرایط مکانی و
برخورداری از پتانسیلها ،در باالترین سطح (فراجذاب) قرار دارند .در این سطح ،حسنلو با دریافت رتبۀ اول ،باالترین توان
را برای توسعۀ گردشگری طبیعی دارد .بالیقچی با رتبۀ دوم نیز خوشۀ جداگانهای تشکیل داده است و روستاهای گردهقیط
رتبۀ سوم ،درگه سنگی رتبۀ چهارم و مهماندار رتبۀ پنجم را دارند .روستاهای یادگارلو ،جاشیران و شیخمعروف بهترتیب
رتبههای  6تا  8را دارند .بدینترتیب ،مکانهای میانجذاب تا حدودی پایدار بهشمار میآیند .درنهایت ،در گروه سوم،
طالقان و ساخسیتپه در رتبههای  9و  10قرار میگیرند و بهعلت نداشتن پتانسیلهای مناسب گردشگری ،در محدودة
فرو جذاب ناپایدار بهشمار میآیند .نتایج حاصل ،نبود همگنی این دو روستا را با سایر نواحی مورد مطالعۀ دارای پتانسیل
گردشگری طبیعی نشان میدهد .با توجه به امتیازهای اولیه نمیتوان این دو منطقه را برای توسعۀ گردشگری طبیعی
مناسب قلمداد کرد .مقایسۀ نتایج اجرای مدل تحلیل خوشهای بر مناطق دارای جاذبههای گردشگری با تجارب محلی
نگارندگان ،بیانگر تفاوتهایی در زمینۀ رتبهبندی و بازدیدکنندگان فعلی است .آنچه در سطح ناحیه مشهود است ،جذابیت
ویژة روستای درگه سنگی است که پس از بالیقچی ،سومین مکانی است که بهلحاظ جاذبۀ طبیعتگردی مورد توجه
بازدیدکنندگان واقع میشود .پس از حسنلو و بالیقچی ،روستای جاشیران بهدلیل مجاورت با رودخانۀ گدار در ایام پرآبی
بهعنوان چهارمین مکان برای بازدید انتخاب میشود و روستاهای شیخمعروف ،یادگارلو و مهماندار در رتبههای پنجم تا
هفتم قرار میگیرند .پس از آن ،طالقان و ساخسی تپه در رتبههای  9و  10قرار دارند که تفاوتهایی را با نتایج مدل
تحلیل خوشهای نشان میدهند .این تفاوت به دلیل اطالعنداشتن بازدیدکنندگان از قابلیتهای طبیعتگردی منطقه،
چندان مورد توجه نیست .نتایج بهطور خالصه در جدول  7آمده است.

شکل.2نمودارقندیلعمودیبرایاجتماعاتمحلیموردمطالعهدرشهرستاننقده
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سهگانۀتوسعۀپایدار
شاخصهایابعاد 

سطحبندیاجتماعاتمحلیموردمطالعهبهلحاظ

جدول.7
ردیف

گروهها
نام 

روستاهایهمگن

تعداد

سطوحپایداری

1

گروه اول

حسنلو ،بالیقچی ،گرده قیط ،درگه سنگی

4

پایدار (فرا جذاب)

2

گروه دوم

یادگارلو ،جاشیران ،شیخمعروف

3

تا حدودی پایدار (میان جذاب)

3

گروه سوم

مهماندار ،طالقان ،ساخسیتپه

3

ناپایدار (فرو جذاب)

منبع:نگارندگان1391،

نتایج آزمون آنالیز واریانس چندعامله برای تعیین تفاوت سطح معناداری بین ابعاد سهگانۀ توسعۀ پایدار اجتماعات
محلی و توسعۀ گردشگری طبیعی از دیدگاه ساکنان اجتماعات روستا نشان میدهد بین ابعاد سهگانۀ توسعۀ پایدار و
توسعۀ گردشگری طبیعی (اقتصادی -نهادی ،اجتماعی -فرهنگی و اکولوژی -زیستمحیطی) با فاصلۀ اطمینان 0/095
درصد تفاوت وجود دارد و هرسه بعد در توسعۀ گردشگری طبیعی نقش دارند (جدول  .)8با توجه به نتایج تحلیل واریانس
چندعامله ،در ستون آخر جدول  ،8سطح معناداری بیانگر آن است که مقدار  sigبرای بعد اقتصادی -نهادی برابر 0/000
است و تأثیر توسعۀ بعد اقتصادی -نهادی بر توسعۀ گردشگری طبیعی را نشان میدهد .این مقدار برای ابعاد حوزة
اجتماعی جمعیتی و اکولوژی -زیستمحیطی  sig=0/000بهدست آمده است که نشان میدهد توسعۀ این ابعاد بر توسعۀ
گردشگری مؤثر است ،اما درمورد اثر متقابل ابعاد (بعد اقتصادی -نهادی و اجتماعی -جمعیتی با سطح معناداری ،)0/872
(بعد اقتصادی -نهادی و اکولوژی -زیستمحیطی با سطح معناداری ( ،)0/448بعد اقتصادی -نهادی و اجتماعی-
جمعیتی و اکولوژی -زیستمحیطی با سطح معناداری  )0/328و (بعد اجتماعی و زیستمحیطی با سطح معناداری
 )0/033میتوان گفت که اثر متقابلی بین ابعاد اجتماعی و زیستمحیطی (بهعلت کوچکتربودن مقدار  )sig=0/033وجود
ندارد .بدینترتیب ،اثر متقابل این ابعاد از الگو ،حذف و نتیجۀ نهایی بهصورت جدول  8نشان داده میشود .همچنین نتایج
مجموع مربعات محاسبهشده نشان میدهد ضریب تعیین بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته  0/785درصد است؛ یعنی
 0/785درصد از تغییرات (واریانس) متغیر وابسته را میتوان بهوسیلۀ متغیرهای مستقل بیان کرد.
بنابراین ،از دیدگاه ساکنان روستایی ،میان ابعاد سهگانۀ شناساییشده برای توسعۀ گردشگری طبیعی (اقتصادی-
نهادی ،اجتماعی -فرهنگی و اکولوژی -زیستمحیطی) تفاوت وجود دارد و هریک از این ابعاد ،اثرگذاری متفاوتی بر
توسعه و شکلگیری گردشگری طبیعی دارند؛ بنابراین ،این بخش از سؤال پژوهش تأیید میشود.
جدول.8نتایجتحلیلواریانسچندعامله
متغیروابسته:میانگینتوسعۀگردشگریطبیعی
Sig.

F

میانگینمربعات

درجۀآزادی

مجموعمربعات

منبعتغییرات

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/033

57/830
103534/334
38/689
53/896
24/277
2/186

0/84
1503/895
0/562
0/783
0/353
0/030
0/015

9
1
3
3
3
8
151
161
160

7/560
1503/895
1/686
2/349
1/058
0/244
2/193
3151/209
9/753

مدل تصحیحشده
بخش جداشده
بعد اقتصادی
بعد اجتماعی
بعد زیستمحیطی
اجتماعی و زیستمحیطی
خطا
جمع کل

منبع:نگارندگان1391،

a

Corrected Total
) =0/772تعدیلشدة ضریب تعیین(  =0/785ضریب تعیین a.
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تحلیلی بر تأثیر ابعاد توسعة پایدار اجتماعات محلی بر توسعة گردشگری طبیعی با ...

درادامه ،براساس نتایج آزمون توکی ،1میزان تأثیر خوشههای هریک از ابعاد سهگانه (اقتصادی -نهادی ،اجتماعی-
فرهنگی و اکولوژی -زیستمحیطی) بر توسعۀ گردشگری طبیعی تحلیل میشود .از دیدگاه ساکنان اجتماعات محلی ،با
توجه به مقادیر سطح معناداری با اطمینان  0/095درصد در مقایسۀ زوجی ،ابعاد سهگانۀ توسعۀ پایدار (اقتصادی -نهادی،
اجتماعی -فرهنگی و اکولوژی -زیستمحیطی) ،بین ابعاد اقتصادی -نهادی ،اجتماعی -فرهنگی و اکولوژی-
زیستمحیطی تفاوت معناداری وجود دارد .بهعبارت دیگر ،از دیدگاه ساکنان اجتماعات روستایی ،خوشههای ابعاد
اقتصادی -نهادی ،اجتماعی -فرهنگی و اکولوژی -زیستمحیطی در موازات یکدیگر نیستند و کامالً با یکدیگر تفاوت
دارند (جدولهای  9تا .)11
خوشههایبعداقتصادی-نهادیمؤثربرتوسعۀگردشگریطبیعیازدیدگاهاجتماعاتروستایی

جدول.9نتایجمعناداریتفاوتمیان
فاصلۀاطمینان95درصدی
تفاوتمیانگیندو
سطح
خطایاستاندارد
خوشه()I-J
معناداری
حدباال
حدپایین

0/2898
0/0692
-0/2733
-0/1385
-0/1239
-0/4672
0/0611
0/2963
-0/2659
0/4098
0/6442
0/4253
* 0/05

0/1358
-0/0611
-0/4098
-0/2898
-0/2963
-0/6442
-0/0692
0/1239
-0/4253
0/2733
0/4672
0/2659

0/000
0/998
0/000
0/000
0/000
0/000
0/998
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

0/02914
0/02508
0/02626
0/02914
0/03317
0/034038
0/02508
0/03317
0/03068
0/02626
0/03408
0/03068

*0/2142
0/0041
*-0/3416
*-0/2142
*-0/2101
*-0/5557
-0/0041
*0/2101
*-0/3456
*0/3416
*0/5557
*0/3456

خوشۀJ

برنامهریزی دولتی
ارتقای کیفیت زندگی
کشاورزی
اقتصاد و درآمد
ارتقای کیفیت زندگی
کشاورزی
اقتصاد و درآمد
برنامهریزی دولتی
کشاورزی
اقتصاد و درآمد
برنامهریزی دولتی
ارتقای کیفیت زندگی

خوشۀI

اقتصاد و درآمد

برنامهریزی دولتی

ارتقای کیفیت زندگی
کشاورزی

منبع:نگارندگان1391،


خوشههایبعداجتماعی-فرهنگیمؤثربرتوسعۀگردشگریطبیعیازدیدگاهاجتماعاتروستایی

جدول.10نتایجمعناداریتفاوتمیان
فاصلۀاطمینان95درصدی
تفاوتمیانگین
سطحمعناداری خطایاستاندارد
دوخوشه()I-J
حدپایین
حدباال

0/2019
-0/1079
-0/4987
-0/0556
-0/2144
-0/6139
0/2279
0/3790
-0/3245
0/7177
0/8601
0/5561
* 0/05

0/0556
-0/2279
-0/7177
-0/2019
-0/3790
-0/8601
0/1079
0/2144
-0/5561
0/4987
0/6139
0/3245

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

0/02816
0/02311
0/04213
0/02816
0/03169
0/04739
0/02311
0/03169
0/04457
0/04213
0/04739
0/04457

*0/1288
*-0/1679
*-0/6082
*-0/1288
*-0/2967
*-0/7370
*0/1679
*0/2967
*-0/4403
*0/6082
*0/7370
*0/4403

خوشۀJ

رضایت و الگوبرداری
امنیت
تبلیغات و اطالعرسانی
مشارکت
امنیت
تبلیغات و اطالعرسانی
مشارکت
رضایت و الگوبرداری
تبلیغات و اطالعرسانی
مشارکت
رضایت و الگوبرداری
امنیت

خوشۀI

مشارکت

رضایت و الگوبرداری
امنیت
تبلیغات و اطالعرسانی
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زیستمحیطیمؤثربرتوسعۀگردشگریطبیعیازدیدگاهاجتماعاتروستایی

خوشههایبعداکولوژی-

جدول.11نتایجمعناداریتفاوتمیان
فاصلۀاطمینان95درصدی
خطای تفاوتمیانگین
سطحمعناداری
استاندارد )I-Jدوخوشه(
حدپایین
حدباال

0/0710
0/1679
-0/1437
0/0678
0/1759
-0/1365
-0/0401
-0/0290
-0/2437
0/2839
0/2943
0/3920
* 0/05

-0/0678
0/0401
-0/2839
-0/0710
0/0290
-0/2943
-0/1679
-0/1759
-0/3920
0/1437
0/1365
0/2437

1/000
0/000
0/000
1/000
0/002
0/000
0/000
0/002
0/000
0/000
0/000
0/000

0/0016
*0/1040
*-0/2138
-0/0016
*0/1024
*-0/2154
*-0/1040
*-0/1024
*-0/3178
*0/2138
*0/2154
*0/3178

0/02671
0/02460
0/02698
0/02671
0/02828
0/03037
0/02460
0/02828
0/02854
0/02698
0/03037
0/02854

خوشۀI

خوشۀJ

حساسیتهای زیستمحیطی
تغییر کاربری اراضی
خدمات ارتباطی و زیرساختی
حفاظت از منابع طبیعی
تغییر کاربری اراضی
خدمات ارتباطی و زیرساختی
حفاظت از منابع طبیعی
حساسیتهای زیستمحیطی
خدمات ارتباطی و زیرساختی
حفاظت از منابع طبیعی
حساسیتهای زیستمحیطی
تغییر کاربری اراضی

حفاظت از منابع طبیعی
حساسیتهای
زیستمحیطی
تغییر کاربری اراضی
خدمات ارتباطی و
زیرساختی

منبع:نگارندگان1391،

همچنین براساس نتایج ،برای مشخصکردن میزان تفاوتها در تأثیرگذاری هریک از خوشههای ابعاد سهگانه بر
توسعۀ گردشگری طبیعی ،گروههای همگن شکل گرفته است .در خوشههای بعد اقتصادی -نهادی سه گروه همگن
وجود دارد که در گروه اول ،خوشۀ برنامهریزی دولتی با میانگین  ،4/1717در گروه دوم خوشۀ ارتقای کیفیت زندگی با
میانگین  4/3818و خوشۀ اشتغال و درآمد با میانگین  4/3858و در گروه سوم خوشۀ کشاورزی با میانگین  4/7272تأثیر
بیشتری بر توسعۀ گردشگری طبیعی دارند .در خوشههای بعد اجتماعی -فرهنگی ،چهار گروه همگن شکل گرفته است
که در گروه اول خوشۀ رضایت و الگوبرداری با میانگین  ،4/2322در گروه دوم خوشۀ مشارکت با میانگین  ،4/3610در
گروه سوم خوشۀ امنیت با میانگین  4/5289و در گروه چهارم خوشۀ تبلیغات و اطالعرسانی با میانگین  4/9692از تأثیر
باالتری بر توسعۀ گردشگری طبیعی برخوردارند .همچنین با توجه به میانگینهای بهدستآمده ،از میان چهار خوشه،
تبلیغات و اطالعرسانی تأثیری بیشتر از سایر خوشهها داشته است .همچنین در خوشههای بعد اکولوژی -زیستمحیطی،
سه گروه همگن شکل گرفته است که در گروه اول خوشۀ تغییر کاربری اراضی با میانگین  ،4/2995در گروه دوم خوشۀ
حساسیتهای زیستمحیطی با میانگین  4/4019و خوشۀ حفاظت از منابع طبیعی با میانگین  4/4035و در گروه سوم
خوشۀ خدمات ارتباطی و زیرساختی با بیشترین تأثیر در مقایسه با سایر خوشهها با میانگین  4/6173از تأثیر باالتری بر
توسعۀ گردشگری طبیعی برخوردارند (جدول  12تا  .)14مطابق نتایج بهدستآمده از نظرهای ساکنان اجتماعات روستایی،
بعد اجتماعی -فرهنگی با میانگین  4/5229بیشترین تأثیر را بر توسعۀ گردشگری طبیعی دارد.
با توجه به مطالب ذکرشده میتوان گفت توسعه از طریق ابعاد متعدد (اقتصادی -نهادی ،اجتماعی -فرهنگی،
اکولوژی -زیستمحیطی) توسعۀ گردشگری طبیعی را محقق میسازد.


خوشههایچهارگانۀبعداقتصادی-نهادیمؤثربرتوسعۀگردشگریطبیعی

تفاوتهامیان

جدول.12میزان
Subset for alpha = 0.05
خوشهها

تعدادمتغیرها
گروههمگناول
گروههمگندوم
گروههمگنسوم

4/1717
4/3818
4/3858
4/7274
1/000
منبع:نگارندگان1391،

0/999

1/000

5
1
12
2

برنامهریزی دولتی
ارتقای کیفیت زندگی
اشتغال و درآمد
کشاورزی
Sig.
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تحلیلی بر تأثیر ابعاد توسعة پایدار اجتماعات محلی بر توسعة گردشگری طبیعی با ...
خوشههایچهارگانۀبعداجتماعی-فرهنگیمؤثربرتوسعۀگردشگریطبیعی

تفاوتهامیان

جدول.13میزان
Subset for alpha = 0.05
حوزةاجتماعی
تعدادمتغیرها
گروههمگنچهارم گروههمگنسوم گروههمگندوم گروههمگناول

2
4
11
3

4/2322
4/3610
4/5289
4/9692
1/000

1/000

1/000

رضایت و الگوبرداری
مشارکت
امنیت
تبلیغات و اطالعرسانی
sig

1/000

منبع:نگارندگان1391،
زیستمحیطیمؤثربرتوسعۀگردشگریطبیعی

خوشههایچهارگانۀبعداکولوژی-

تفاوتهامیان

جدول.14میزان
Subset for alpha = 0.05
گروههمگناول
گروههمگندوم
گروههمگنسوم

تعدادمتغیرها

خوشه

5

تغییر کاربری اراضی

4/4019

3

حساسیتهای زیستمحیطی

4/4035

5

حفاظت از منابع طبیعی

6

خدمات ارتباطی و زیرساختی

4/2995

4/6173
1/000

1/000

1/000

sig

منبع:نگارندگان1391،

نتیجهگیری

امروزه گردشگری طبیعی ،بخش مهمی از فعالیتهای جهانگردی دنیا را تشکیل میدهد که پذیرش مفهوم توسعۀ پایدار
و ارزش میراث طبیعی در مباحث گردشگری ،به پیدایش آن منجر شده است .توسعۀ پایدار ،جریانی پیوسته در تغییرات
اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و محیطی برای افزایش رفاه و خوشبختی طوالنیمدت کل اجتماع تعریف میشود و
پویشی چندبعدی است که بهگونهای پایدار ،درصدد ایجاد وحدت میان اهداف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیطی
است .بدینترتیب ،گردشگری طبیعی بیشترین سازگاری را با توسعۀ پایدار دارد .این گونۀ توسعه بهعنوان شکلی از
گردشگری پایدار عمل میکند و منفعتهایی را برای نسل حاضر و نسل آینده بههمراه میآورد؛ بهطوریکه گردشگری
طبیعی ابزاری نیرومند درجهت ایجاد فرصتهایی است که با بهرهگیری از آن میتوان مشکالتی مانند بیکاری و رکود
اقتصادی را برطرف کرد و بستری مناسب برای ایجاد اشتغال ،درآمد ،همکاری ارگانهای دولتی و غیردولتی ،مشارکت
مردمی ،افزایش حساسیتهای زیستمحیطی ،استفادة بهینه از منابع طبیعی و ...فراهم ساخت و نتایج مثبت متعددی را به
بار آورد .در راستای پرسش پژوهش که بیان میکند برای توسعۀ گردشگری طبیعی در منطقۀ مورد مطالعه ،ابعاد سهگانۀ
اقتصادی -نهادی ،اجتماعی -فرهنگی و اکولوژی -زیستمحیطی بر توسعۀ پایدار اثرگذارند ،در ابتدا با استفاده از تحلیل
خوشهای سلسلهمراتبی و براساس نمرههای شاخصها ،مؤلفهها برای تقلیل خوشهبندی شدند .بدینترتیب ،برای هریک از
ابعاد ،سه خوشۀ مجزا بهدست آمد و سپس براساس مطالب نظری نامگذاری شد .پس از مشخصشدن تعداد خوشهها و
نامگذاری آنها ،میزان پایداری /ناپایداری هریک از آنها با استفاده از روش میانگین ساده محاسبه شد .سپس اجتماعات
روستایی مورد مطالعه ،براساس شاخصهای مورد استفاده سطحبندی شدند .درنهایت ،حسنلو بهعنوان پایدارترین مکان از
نظر قابلیتهای گردشگری در رتبۀ اول و در مکان فراجذاب قرار گرفت و ساخسیتپه با رتبۀ دهم بهعنوان ناپایدارترین
مکان بهلحاظ نداشتن توانمندیهای گردشگری طبیعی در مکان فروجذاب معرفی شد .درادامه ،بهدنبال شناسایی
مهمترین عامل اثرگذار بر توسعۀ گردشگری طبیعی در منطقۀ مورد مطالعه ،با نظرسنجی از اجتماعات محلی ،از آزمون
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آنالیز واریانس دوطرفه برای مشخصکردن وجود تفاوت میان ابعاد سهگانه و از آزمون توکی برای تعیین میزان
تأثیرگذاری هریک از این ابعاد استفاده شد .نتایج نشان داد که از دیدگاه اجتماعات محلی ،هرسه بعد توسعۀ پایدار
(اقتصادی -نهادی ،اجتماعی -فرهنگی و اکولوژی -زیستمحیطی) با توجه به سطح معناداری  0/05درصد ،در توسعۀ
گردشگری طبیعی مؤثرند .در زمینۀ میزان تأثیرگذاری خوشههای بهدستآمده از تحلیل خوشهای در هریک از ابعاد ،برای
توسعۀ گردشگری طبیعی از آزمون توکی استفاده شد که نشان میدهد از دیدگاه اجتماعات روستایی ،بیشترین میانگین
مربوط به خوشۀ تبلیغات و اطالعرسانی در بعد اجتماعی -فرهنگی است و این بعد با میانگین  4/5229بیشترین تأثیر را
بر توسعۀ گردشگری دارد؛ بنابراین ،پرسش پژوهش تأیید میشود .بدینترتیب ،میتوان گفت در توسعۀ گردشگری
طبیعی ،ابعاد سهگانۀ توسعۀ پایدار (اقتصادی -نهادی با شاخصهایی مانند اشتغال ،درآمد ،همکاری نهادهای دولتی و
غیردولتی ،سرمایهگذاری ،برنامهریزی دولتی و ، ...اجتماعی -فرهنگی با شاخصهایی مانند مشارکت مردمی ،آموزش،
امنیت ،تبلیغات و اطالعرسانی و ...و اکولوژی -زیستمحیطی با شاخصهای حفاظت از منابع طبیعی ،کاهش آلودگی،
بهبود زیرساختهای گردشگری و )...از الزامها و پایههای اساسی برای شکلگیری و توسعۀ گردشگری طبیعی است و
بهدنبال آن ،فراهمبودن شرایط محیطی و نهادی نیز ساکنان اجتماعات روستایی را به مشارکت در توسعۀ گردشگری
طبیعی ترغیب میکند.
با توجه به موارد یادشده برای توسعۀ گردشگری طبیعی با تکیهبر ابعاد توسعۀ پایدار پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
•

حمایت از مشارکت هدفمند ساکنان اجتماعات محلی؛

•

تقویت نظام بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی؛

•

تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در این صنعت؛

•

خلق مزیت اقتصادی در میان اجتماعات محلی؛

•

ساماندهی حملونقل و خدماترسانی رفتوآمد به منطقه؛

•

برقراری نظم و امنیت در منطقه؛

•

تبلیغات و اطالعرسانی از سوی ارگانهای مربوط؛

•

حفاظت از منابع گردشگری طبیعی دربرابر هر نوع برخورد مخرب و غیرمسئوالنه؛

•

اتخاذ سیاستها و تدابیر الزم برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و جلوگیری از انواع آلودگی.
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