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 دهیچک
 و است پایدار گردشگری های برنامه اجرای موفقیت ةکنند تضمین ،ساکنان همکاری و مشارکت

 نگرش سنجش سبب، ینهم به. شود  یم ها  آن یشکست اجرا موجبمشارکت  ایننبود 

 موضوع این یبررس به حاضر پژوهش .ددار بسیار اهمیت ،رپایدا گریگردش توسعة به ساکنان

مطالعه  بابلسر شهر در یزن را پایدار گریگردش توسعة زا ساکنان حمایت میزان و پردازد می

 و پایدار های فعالیت به گردشگری نفعان ذی نگرش بررسی ،پژوهش این هدف. کند  یم

 و پایدار گریگردش توسعة هب طوبمر های فعالیت به هایشان نگرش براساس ها آن بندی طبقه

. است تحلیلی -توصیفی ،تحقیق روش. است طبقه هر شناختی جمعیت های ویژگی بررسی نیز

 بنابر .است (خانوار 13،486)درمجموع،  بابلسر شهر خانوارهای شامل پژوهش آماری ةجامع

 برای. ندشد انتخاب قضاوتی گیری نمونه روش به نمونه 380 ها آن میان از ،مورگان جدول

 مرحله سه در ها داده تحلیل .شد استفاده SUS-TAS مقیاس از ،ساکنان نگرش سنجش

 با تأییدی یعامل تحلیل از ،نامهپرسش ةساز روایی تعیین برای نخست، ةمرحل در. گرفت انجام

 ةمرحل در. گرفت صورت نامهپرسش روایی ییدتأ و شد استفاده Lisrel افزار نرم از استفاده

 در پایدار های فعالیت به ها آن نگرش اساسبر متجانس های گروه به ها نمونه تقسیم برای ،دوم

 به ها نمونه و شد استفاده SPSS افزار نرم از استفاده با ای خوشه تحلیل از گری،گردش توسعة

 برای ،ومس ةمرحل در. سرسخت حامیان و متوسط حامیان بدبینان، :شدند تقسیم گروه سه

 مورد متغیرهای مقیاس برحسب ،طبقه هر خاص شناختی جمعیت های تفاوت کردن              مشخص

 استفاده والیس -کروسکال و( ANOVA) طرفه یک واریانس تحلیل های آزمون از مقایسه،

 وضعیت و منطقه در سکونت مدت متغیرهای توزیع نظر از ها گروه  آزمون، این نتایج بقاطم. شد

 ارتباط و ماهیانه درآمد میزان تحصیالت، سطح ،جنس  سن، متغیرهای نظر از و اند  نهمگو تأهل

 .ندردا معنادار تفاوت گردشگری با شغل
 

  .نگرش ،SUS-TAS مقیاس یدار،پا گردشگری  ،گردشگری نفعان ذی توسعه،: کلیدی های واژه

                                                                                                                                                                          
 Email: bazrafshanshima@yahoo.com 09384003477: مسئول نویسندۀ *

  27/02/1394 تأیید نهایی:        03/11/1393پذیرش مقاله: 

mailto:bazrafshanshima@yahoo.com


 1395زمستان ، 4 شمارة، 48 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 802

 مقدمه

 بر گریگردش توسعة ،گذشته در .آید می شمار به توسعه مهم ابزار ،دنیا کشورهای از ریبسیا برای گردشگری

 امروزه اما ،داشت جوامع ساکنان و طبیعی منابع به اندکی توجه و کرد می تأکید وکار کسب صاحبان سود ساختنحداکثر

 دادنقرار محور با ،چارچوب این. است کرده ظهور گردشگری ادبیات در پایدار گریگردش توسعة نام به جدیدی پارادایم

 (.381 :2005 سیراکایا، و چوی) است داده ارتقا را توسعه و گردشگری ریزی برنامه هب طوبمر های چارچوب سایر  ،ساکنان

 تجربیات بهبود ،میزبان ةجامع زندگی کیفیت بهبود پی در جایگزین، گردشگری از شکلی عنوان به پایدار گردشگری

 به چشمگیری طور به ،پایدار گریگردش توسعة دیگر، سوی از. است مقصد زیست محیط کیفیت حفظ و بازدیدکنندگان

 ضروری امری ،پایدار گردشگری آمیز موفقیت عملکرد و توسعه در ها آن حمایت و دارد بستگی میزبان ةجامع نیت  حسن

 گریگردش توسعة جامعه، ساکنان حمایت و مشارکت بدون زیرا ؛(36 -35: 1388 دیگران، و فیروزجایی زاده علیقلی) است

 منطقه، یک در آن ثبات همچنین و گردشگری موفقیت(. 27: 2000 وگت، و آندرک) بود خواهد دشوار جامعه در پایدار

 اه  ادراک ،ها نگرش شناخت ،مثبتی تعامل چنین تسهیل برای. است گردشگران و محلی ساکنان میان مثبت تعامل نیازمند

 خواستار ،وکارها کسب و گذاران سیاست ،ها دولت اگر. ددار بسیار اهمیت ،گردشگری از ساکنان مندیرضایت سطوح و

 برآیند ها آن رضایت کسب و ساکنان های خواسته و نیازها درک درصدد باید هستند، پایدار گریگردش توسعة

 در باید ،ها آن های اولویت و عالیق از آگاهی و ساکنان نگرش سنجش ،رو این از (.46: 2008 تنگ، و کیتنونتاویوات)

 در باید جامعه اعضای ةهم که است نآ یامعن  به جامعه، مشارکت. گیرد قرار گردشگری ریزان برنامه کارهای اولویت

 درستی به اگر و است بر زمان بسیار یفرایند ،عمومی مشارکت که درحالی ؛کنند مشارکت گردشگری ریزی برنامه فرایند

 شوند، داده مشارکت گردشگری ریزی برنامه فرایند در باید که نفعانی ذی تعداد. بود خواهد حاصل بی کاری نشود، مدیریت

 و ها ارزش عقاید، عالیق، ،جامعه اعضای ،اینبر  عالوه .است غیرممکن گاهی و دشوار ها آن همة شناسایی و زیاد بسیار

 .افزاید می ریزان برنامه کار یدشوار بر خود امر این و دارند گریگردش توسعة دربارۀ متناقضی گاه و متفاوت های نگرش

 تا کند  می کمک گردشگری ریزان برنامه به نظری، چارچوب عنوان به نفعان ذی رویکرد از استفاده با ،پژوهش این

 به ،پایدار گریگردش توسعة به هایشان نگرش اساسبر را ها آن و کنند شناسایی را منطقه در نفع ذی های گروه ترین مهم

 و نگرش از آگاهی با. دنکن مشخص را زیرگروه هر شناختی جمعیت های ویژگی و تقسیم متجانس های زیرگروه

. شد خواهد تسهیل پایدار گریگردش توسعة در ها آن مشارکت و شناسایی فرایند  زیرگروه، هر شناختی جمعیت های ویژگی

 توجه توان می ،ددار بیشتری اهمیت نفعان ذی برای پایدار گریگردش توسعة از هایی فعالیت چه ینکها از آگاهی با همچنین

 حاصل نیز نفعان ذی حمایت و رضایت پایدار، گریگردش توسعة بر  عالوه ،طریق این از تا داشت ها فعالیت آن به بیشتری

 نفع ذی های گروه مطالعه، مورد ةمنطق جمعیت در آیا: است اساسی پرسش دو به پاسخ پی در پژوهش این ،رو این از .شود

 های ویژگی چه ها گروه این از یکهر د؟ندار وجود گریگردش توسعة پایدار های فعالیت به متفاوت های نگرش با

 .دهد می قرار گردشگری ریزان برنامه اختیار در مفیدی اطالعات ها  پرسش این به پاسخ دارند؟ شناختی جمعیت

 در اندکی یاه  همقال ،شده انجام گریگردش توسعة به محلی ةجامع نگرش ارزیابی ةزمین در فراوانی مطالعات ینکها با

 ۀدربار شینیپ مطالعات از بسیاری ،اینبر  عالوه. است شده انجام پایدار گریگردش توسعة به ساکنان نگرش سنجش ینةزم

 ،کنند می سفر شهرها به گردشگران ربیشت که واقعیت این رغم علی و گرفته صورت روستایی مناطق در ،ساکنان نگرش

 ترین مهم نگرش مقاله این ،رو این از(. 160: 2003 چاپ، و دادز) است محدود بسیار شهری مناطق در مشابه مطالعات

 ساحلی شهر. کند  می بررسی گریگردش توسعة در پایدار های فعالیت به را بابلسر شهر (ساکنان) گردشگری نفعان ذی

 و ها جاذبه با ،خزر دریای کنار در که است مازندران استان در گردشگری ةزمین در پرجاذبه و زیبا شهرهای از یکی ،بابلسر

 زیادی گردشگران و مسافران ساالنه و است بوده گردشگران توجه مورد دیرباز از خدادادی، مواهب و طبیعی های زیبایی



 803 ...  پایدار گردشگری توسعة پارادایم از حمایت در ساحلی مناطق نفعان ذی شناسی گونه

 برای یتر  مطلوب موقعیت دارای آسان، دسترسی و تهران شهر به نزدیکی دلیل  به شهر این ینهمچن .کند می جذب را

 نظارت بدون و رویه بی گسترش و گردشگران تعداد افزایش پرشتاب روند به توجه با رسد می نظر  به. است گردشگر جذب

 و گردشگری و پذیرایی های کاربری سطح افزایش گردشگری، قبیل از هایی فعالیت یزن و دوم های خانه مناسب

 کردن              تجربه حالدر شهر ینا است، آمده وجود به آن در یگردشگر های فعالیت توسعة اثر رب که مختلفی های آلودگی

 از  گری،گردش توسعة در پایدار های فعالیت به ساکنان نگرش بررسی ،زمینه این در. است ناپایدار توسعة از ای  گونه

 .است بررسی درخور موضوعات ترین مهم

 

 ینظر یمبان

 پایدار گریگردش توسعة

 پیامدهای بر همواره و شد  یم معرفی دود بدون و طالیی فعالیتی عنوان به گردشگری ،(1970) شمسی 1350 ةده اواخر تا

 با ،1970 ةده از(. 80: 1391 یروزجایی،ف زاده یقلیعلو  قدمی) شد  می تأکید آن اقتصادی منافع ویژه به ،آن منافع و مطلوب

 پیامدهای ینةزم در متعدد های گزارش و انبوه گریگردش توسعة از حاصل منفی نتایج شدن              آشکار و زمان گذشت

 در ،گیرندگان تصمیم و گرفت شکل پایدار گردشگری مپارادای ،ردشگریگ فرهنگی و اجتماعی ،محیطی زیست

(. 1274: 2006 سیراکایا، و چوی) برآمدند جایگزین گردشگری ریزی برنامه و مدیریت  توسعه، های گزینه جویو  جست

 و علمی مجامع در پایدار توسعة پارادایم شمول جهان پذیرش با همسو ،پایدار گریگردش توسعة رویکرد ،ترتیب  یندب

 این از حمایت (.3: 1997 دیگران، و جروسکی) شد گردشگری ادبیات وارد بعد به (1990) 1370 ةده از ،گیری تصمیم

 موجب گردشگری: »است آمده برلین بیانیة در جمله از. است شده منعکس نیز المللی بین های بیانیه از بسیاری در ،تغییر

 طبیعی، محیط نرفت  بیناز موجب بالقوه طور  به حال درعین اما  شود،  می فرهنگی تبادل و اجتماعی -اقتصادی توسعة

 حفظ را منابع این که یابد توسعه مسیری در باید گردشگری ،رو این از. دشو  می فرهنگی میراث و اجتماعی ساختارهای

 سمت  به ،رایج اقتصادمحور توسعة از ،گریگردش دهد  می نشان جهان در بسیار شواهد (.1 :1997 برلین، ةبیانی) «کند

 تأثیرگذاری با. کند  می تعدیل را پایداری بعد سه میان فشار پایدار گردشگری و است یافته سوق پایدار اجتماعات توسعة

 اقتصاد توسعة در محلی جوامع تمشارک جلب ضمن ،محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، پایداری بعد سه در یدهپد ینا

 دیگران، و افتخاری الدین  رکن) شود می حاصل نیز پایداری ،زیست محیط و طبیعی منابع از حمایت و حفظ پتانسیل با ملی

1389: 5- 6.) 

 و توسعه با مترادف را آن برخی. اند  کرده درک یمتفاوت های  شکل به را پایدار گردشگری مفهوممختلف،  های گروه

 یتلق انبوه گردشگری مقابلدر و گردشگری جایگزین شکل را آن دیگران که درحالی ؛گیرند می نظردر گردشگری افزایش

 گردشگری و پایداری تعریف برای بسیاری اسناد ،گذشته ةده دو یط (.211: 2012 راکیسویک، و آنگلوسکا) کنند  یم

 سردرگمی موجب ،آن از متفاوت تفسیرهای و تعاریف با هم و کردند کمک موضوع درک به هم که شدند منتشر پایدار

 ،پایدار گردشگری از مختلف تعاریف وجود با. شدند محلی های دولت و هاوکار کسب ،ساکنان بازدیدکنندگان، محققان،

 هماهنگی از سطحی ایجاد برای تالش در ،پایدار گریگردش توسعة که است این تعاریف این یتمام مشترک موضوع

 دیگران، و آن) کنند ایجاد خود برای را پایداری و مطلوب زندگی بتوانند ها آن تا دهد  می رخ نفع ذی های گروه میان

 گردشگری دهندگان ارائه برای هم و گردشگران برای هم ،ها آن به عمل و پایدار گردشگری اصول دانستن(. 1: 2002

 گردشگری کارکنان و بازدیدکنندگان ساکنان، زندگی کیفیت افزایش بسب ،یکسان طور به چراکه دارد؛ بسیار اهمیت

 (.208: 2014 کوسایت، و کاوالیاسک) شود می
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 ساکنان نگرش اهمیت

 از که هایی مکان در آسایش و راحتی برای ،گردشگران که نیست تعجب جای ،رو این از. است خدماتی صنعتی گردشگری،

 ،کننده تعیین عوامل همة میان از (.360: 2006 ریچی، و گلدنر) باشند قائل زیادی ارزش ،کنند می استفاده ها آن خدمات

 اگر ،رو این از. است برخوردار بیشتری اهمیت از ،گردشگران با محلی ساکنان رفتار و برخورد سفر، در رضایت و لذت

 یا گردشگران با ها آن تعامل طریق از نارضایتی این  باشند، ناراضی خود ةمنطق در گردشگری یا گردشگران از ساکنان

 یک در گردشگری شکوفایی برای (.212: 1976 ژندر،) دشو می آشکار گریگردش توسعة موفقیت با مغایر اقدام هرگونه

 آثار از ،محلی ساکنان کهآنجا از. باشد داشته آن به مثبتی دید میزبان ةجامع و دوش حداقل باید آن منفی آثار ،مقصد

: 1992 آپ،) آیند می حساب به گریگردش توسعة فرایند از مهمی بخش ،یرندپذ می تأثیر منطقه در گریگردش توسعة

 ةجامع حمایت کیفیت درک و شناخت مستلزم ،گردشگری ۀپروژ هر موفقیت پایدار، گریگردش توسعة رویکرد در (.665

 و نیازها است الزم ،ندهست پایدار گریگردش توسعة درصدد گردشگری ریزان برنامه و ها دولت چنانچه .است میزبان

: 2008 تنگ، و کیتنونتاویوات) آورند دست به را جامعه حمایت ،ها آن کردن              برآورده با و سندشناب را میزبان جامعة تمایالت

 توسعة اما ،است وابسته خدمات و ها جاذبه به و شود  می محسوب محور منبع یفعالیت گردشگری طورکلی،  به(. 46

 و عالقگی بی بدرفتاری، که طوری به ؛دارد بستگی نیز میزبان ةجامع طرف از استقبال و نوازی همانم به آن آمیز موفقیت

 بازدید به گردشگران نداشتن  تمایلاست سبب  ممکن و دوش  می منتقل گردشگران به نهایتدر ،محلی جامعة سوءظن

 به دستیابی منظور به نگرش این بر مؤثر عوامل و محلی ةجامع واکنش درک سان بدین. شود مذکور مقصدهای از مجدد

 باید پایدار گردشگری برای ریزی برنامه بنابراین، ؛است ضروری امری ،گریگردش توسعة از جامعه مطلوب حمایت

 های فعالیت سطح کنند می پیشنهاد و ندور  یم فراتر این از برخی حتی. باشد ساکنان های اولویت و اهداف اساسبر

 (.36: 1388 دیگران، و فیروزجایی زاده علیقلی) یابد ارتقا ساکنان از اجازه کسب از پس تنها ،محلی گردشگری

 به آن، از حمایت یا آن با مخالفت در آنان و دارد بستگی متعددی موارد به گردشگری، به محلی جامعة رفتار و نگرش

 یمختلف عوامل از ممکن است گردشگری به ساکنان نگرش شده،  انجام های  پژوهش بقاطم. کنند نمی عمل شکل یک

 انسجام و یکپارچگی ،(1994 دیگران، و جانسون) منطقه اقتصادی وضعیت :از اند  عبارت ها  آن از برخی که بپذیرد تأثیر

 از ترس ،(1995 مادریگال،) گردشگری های کانون به نزدیکی و مجاورت ،(1994 مارتین، و مکول) مقصد ةجامع اجتماعی

 و لئو) منطقه در گردشگری بلوغ سطح یا گردشگری جریانات برقراری مدت حوزه، وسعت محلی، هویت رفتن  بیناز

 ،(1980 هوی، و بلیس) گریگردش توسعة ةمرحل ،(1978 پیزام،) منطقه در گردشگران تراکم میزان ،(1987 دیگران،

 و محلی و شخصی روابط زبان، سن، ،(2002 دیگران، و گرسوی) میزبان مندی عالقه سطح و پایه منابع از استفاده میزان

 جنس، نیز و (38: 1388 دیگران، و فیروزجایی زاده علیقلی از نقل به 1981 باتلر، و بروگام) ساکنان اقامت طول

 .(415: 2006 ونگ،) تولد محل و گردشگری با شغلی ارتباط اشتغال، تحصیالت،

 

 نفعان ذی رویکرد

 (.63: 2014 دیگران، و فان سوک) دارند مشروع منافع ،جامعه یا سازمان یک در که هستند افرادی یتمام ،نفعان ذی از منظور

 تشکیل مختلف افراد و ها گروه از ،سازمان یک که است آن بر -ساخت مطرحرا  آن فریمن بار نخستین که -نفعان ذی رویکرد

 های فعالیت و اهداف بر هم و بگیرند تأثیر آن های فعالیت و اهداف از توانند می هم که هستند کسانی سازمان نفعان ذی و شده

 و) بودن برای و دنکن توجه ند،اثرگذار سازمان بر که هایی گروه یا افراد به باید بودن  اثربخش برای انمدیر. بگذارند اثر آن

 سازمان ،نفعان ذی رویکرد. باشند داشته توجه ،باشد اثرگذار ها آن بر تواند می سازمان که کسانی به باید( بلندمدت در اثربخشی

 (.46: 1984 فریمن،) باشد داشته توجه نفعان ذی های خواسته به ،راهبردی و عملی یاه  تصمیم اتخاذ در باید
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 هایفرایند در که را هایی گروه و افراد همة بتوانند تا کنند استفاده رویکرد این از توانند می گردشگری ریزان برنامه

 از استفاده برای چالشی ،نفعان ذی همة شناسایی اگرچه. کنند شناسایی ،دارند نقش گردشگری نتایج و اجرا  ،ریزی برنامه

 هایوکار کسب: کرد بندی طبقه ترتیب این به طورکلی به را گردشگری نفعان ذی توان می ،شود می محسوب رویکرد این

 ،نفعان ذی این البته. کارکنان و دولت رقبا، ملی، وکار کسب های زنجیره گردشگران، اجرایی، های گروه ،ساکنان محلی،

 منطقة یک در گریگردش توسعة بر که را کسانی باید ریزان برنامه و باشند متفاوت است ممکن مختلف یهامقصد برای

 اشتباه  به ،نفعان ذی یتمام اهمیت ،رویکرد این در (.315: 1999 لیزن، و ساتر) کنند شناسایی ،یرندپذ می یرتأث خاص

 ترین مهم شناسایی ،است دشوار ریزی برنامه فرایند در نفعان ذی همة مشارکت و شناساییآنجاکه  از. شود  می تلقی یکسان

 رویکرد، این استناد به (.50: 1996 جان، و هریسون) شود  می محسوب آنان مؤثر مدیریت نیازهای پیش از یکی ،نفعان ذی

 نفعان ذی ،رو این از. دارد نیاز منابع سایر و زمان مالی، منابع به عمل در ها آن نگرش سنجش و نفعان ذی یتمام شناسایی

 برای فعالیت ةادام به قادر سازمان ها آن مشارکت و همکاری بدون که اولیه نفعان ذی: کرد تقسیم گروه دو به توان می را

 .نیستند ضروری سازمان حیات ةادام برای ،اثرگذارند سازمان بر اگرچه که ثانویه نفعان ذی و نیست طوالنی مدت

 و منافع ،ها گروه این از یکهر. دارند نقش آن در نفع ذی عنوان به مختلف های گروه که است پیچیده ای پدیده ،گردشگری

 کل نگیرد، قرار خود مناسب جای در تکه یک اگر. دهند می تشکیل را پازل از هایی تکه و دارند را خود خاص عالیق

 مشروع نفعان ذی ترین مهم عنوان به ،محلی جوامع (.2 -1 :2011 دیگران، و سفتیک) شد خواهد ضایع گردشگران ةتجرب

 پایدار گریگردش توسعة های برنامه از ،ها آن منافع چراکه ؛شوند می گرفته نظردر پایدار گریگردش توسعة در اخالقی و

 (.55: 2013 دیگران، و موگاندا) دگذار می ثیرتأ نیز ها آن بر و پذیرد می تأثیر

 2اینسکیپ ،(353: 1994) 1گان. است شده ارائه نیز دیگر محققان از بسیاری توسط «نفعان ذی رویکرد» اساسی مفهوم

 نفعان ذی 1 شکل .کنند می تأکید ریزی برنامه ابتدایی مراحل در نفعان ذی مشارکت بر (37: 1983) 3رفیمو و (236: 1991)

 .دهد می نشان ساحلی جوامع برای را( نفعان ذی ترین مهم و ثانویه نفعان ذی اولیه، نفعان ذی شامل) گردشگری
 

 
 

 ساحلی جوامع برای نفعان ذی مدل. 1 شکل

 (1999) نلیز و ساتر: منبع

                                                                                                                                                                          
1. Gunn 

2. Inskeep 

3. Murphy 

 گذارانسیاست
 محلی

 وکارهایکسب
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 منطقه

 هایگروه
 وکارکسب

 کارکنان

 هایگروه
 فعال

 زیستمحیط

 هایگروه
 محافظ
 میراث

 ساکنان
 محلی

 محیطیزیست آثار
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 مطالعه مورد منطقة

 در رود بابل رودخانة مصب در هکتار 1350 مساحت با شهرستان این. است مازندران استان شهرستان 22 از یکی ،بابلسر

 43 و درجه 36 و جغرافیایی طول ةثانی 30 و دقیقه 39 و درجه 52 جغرافیایی مختصات در و خزر دریای جنوبی کرانة

 جنوب از جویبار، شهرستان به شرق از خزر، دریای به شمال از ،شهرستان این .است گرفته قرار جغرافیایی عرض ةدقیق

 شهرستان به غرب از و آمل شهرستان به غربی جنوب از بابل، شهرستان به جنوب از قائمشهر، شهرستان به شرقی

 حد و خزر دریای جنوبی های کرانه در ،شهر این. است شهرستان این مرکز ،بابلسر شهر. است شده محدود محمودآباد

 شامل شهر کلی جلوۀ .است عامل دو این از متأثر ،آن جغرافیایی های ویژگی و گرفته قرار بابلسر رودخانة دلتای انتهایی

 و سبز و باز فضاهای همراه به مسکونی بافت آن، شرق در رود شازده و مرکز در رود بابل رودخانة ،نآ شمال در خزر دریای

 4/18 سالیانة دمای میانگین و است گرفته قرار گرم معتدل مدار در شهر این .است شهر جنوب در کشاورزی های زمین

 و ای جلگه بخش در شهر سراسر ،رافیتوپوگ نظر از. دارد رطوبت درصد 79 و متر میلی 791 سالیانه بارش ،سانتیگراد درجة

 خزر دریای سوی به البرز های کوه رشته سوی از ،مالیمی شیب با و است هموار تقریباً که دارد قرار ساحلی موقعیت در

 ،حاضر حالدر. دارد قرار مازندران دریای سطح از باالتر متر 7 و آزاد دریاهای سطح از تر پایین متر 21 شهر. دارد امتداد

 مرکزیت به) بهنمیر و (هادی شهر مرکزیت به) رودبست ،(بابلسر شهر مرکزیت به) مرکزی بخش سه از بابلسر شهرستان

 (.1بابلسر فرمانداری سایت) است شده تشکیل( بهنمیر شهر

 

 پژوهش روش

 از. است بابلسر شهرستان در ساکن خانوار 13،486شامل  آن آماری ةجامع. است گرایی اثبات مطالعات نوع از تحقیق این

 این در گیری نمونه ارچوبچ نبودن  مشخص به توجه با. شدند انتخاب نمونه 380 مورگان، جدول از استفاده با ،ها آن میان

 .است شده استفاده قضاوتی غیراحتمالی گیری نمونه از پژوهش،

2 ةنامپرسش از ،گریگردش توسعة در پایدار های فعالیت به افراد نگرش سنجش منظور به
SUS-TAS در کهشد  استفاده 

 این .کند می گیری اندازه را پایدار گریگردش توسعة به ساکنان نگرش و شد معرفی 3سیراکایا و چوی توسط 2005 سال

 اجتماعی، مبادله نظریة اصول کردن              یکپارچه با و پایدار گریگردش توسعة به جامعه احساسات ارزیابی منظور به ،مقیاس

 پایداری: از اند عبارت که است شاخص هفت شامل و شده انجام پایدار توسعة و 4(4NEP) جدید محیطی پارادایم

 گریگردش توسعة ،زیست محیط حفظ برای ها تالش افزایش طبیعی، تنوع حفظ مقصد، زیست محیط حفظ) محیطی زیست

 تدوین مثبت، محیطی زیست اخالق ترویج طبیعی، های زیستگاه و وحش حیات حفظ ،طبیعی محیط با هماهنگ

 کاهش) شده ادراک اجتماعی های هزینه ،(آینده های نسل برای زیست محیط بهبود ،محیطی زیست نظارتی استانداردهای

 سریع رشد منطقه، ازحد بیش شلوغی تفریحی، اماکن از گردشگران ازحد بیش ۀاستفاد آزردگی، احساس زندگی، کیفیت

 اقتصاد به کمک قوی، اقتصادی عامل یک به گردشگری تبدیل درآمدزایی،) شده ادراک اقتصادی منافع ،(گردشگری

 درآمدهای ایجاد صنایع، سایر به سودرسانی محلی، اقتصاد تنوع محلی، محصوالت برای جدید بازارهای ایجاد منطقه،

 زمانی افق آینده، برای ریزی برنامه ،ریزی برنامه ةپیشرفت های راهبرد تدوین) بلندمدت ریزی برنامه ،(دولت برای مالیاتی

 محور جامعه اقتصاد ،(ریزی برنامه مداوم بهبود  آینده، بازدیدکنندگان برای کیفیتبا تجارب ایجاد ،ریزی برنامه در بلندمدت

 حوزۀ کارکنان از نیمی حداقل استخدام محلی، ةجامع از بازدیدکنندگان نیاز مورد خدمات و کاالها از نیمی حداقل تأمین)
                                                                                                                                                                          
1. www.farmandari-babolsar.ir 

2. Sustainable Tourism Attitude Scale 

3. Choi & Sirakaya 
4. New Environmental Paradigm 
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 ،(گردشگری در گذاری سرمایه برای جامعه به دادن  فرصت ،محلی جامعة درآمد افزایش محلی، ةجامع از گردشگری

 تجارب از اطمینان ،گانبازدیدکنند رضایت بر نظارت بازدیدکنندگان، نیازهای به توجه) بازدیدکنندگان رضایت از اطمینان

 بخشی مشارکت گردشگری، هب طوبمر یاه  تصمیم در جامعه کامل مشارکت) جامعه مشارکت و( بازدیدکنندگان باکیفیت

 34 قالب در درمجموع ها  شاخص این. (جامعه افراد یتمام های ارزش دادنقرار مدنظر گری،گردش توسعة در جامعه افراد از

 لیکرت ای گزینه پنج طیف از ،ها پرسش از یکهر سنجش برای (.601: 2013 گرسوی، و سیراکایا) ندشد مطرح پرسش

 هر برای بیشتر حمایت گرنشان ،تر بزرگ اعداد تا شد معکوس کدگذاری این. شد استفاده( زیاد بسیار= 5 تا کم بسیار= 1)

 .باشند پایدار فعالیت

 از پس و گرفت قرار گردشگری متخصصان از تعدادی اختیار در نامهپرسش ،محتوایی و صوری روایی بررسی منظور به

 نگرش مقیاس آیا ینکها و سازه روایی سنجش برای .شد هایین نامهپرسش ،الزم اصالحات دادن  انجام و ها آن نظر اعمال

 بارهای. شد گرفته کار  به Lisrel افزار نرم از استفاده با عاملی تحلیل ،خیر یا دارد برازش ایرانی جامعة در ،پایدار توسعة به

 ؛است 96/1 از تر بزرگ تی ارزش و 4/0 از تر بزرگ ،آمده دست به افزار نرم این از که ساختاری معادالت مدل در عاملی

 آلفای ضریب از ،نامهپرسش پایایی سنجش برای. است سازه روایی دارای نامهپرسش که گرفت نتیجه توان می بنابراین،

 اجتماعی های هزینه) درصد 70 از بیش ،نامهپرسش های قسمت از یکهر برای ضریب مقدار .شد استفاده کرونباخ

 ،78/0= بلندمدت ریزی برنامه ،79/0= محیطی زیست پایداری ،77/0= شده ادراک اقتصادی منافع ،76/0 شده ادراک

 نامهپرسش کل برای و (74/0= جامعه مشارکت و 79/0= بازدیدکنندگان رضایت از اطمینان ،75/0= محور جامعه اقتصاد

 .است تحقیق ابزار بودن  مناسب گرنشان که آمد دست به 80/0

 تأییدی یعامل حلیلت باسازۀ پرسشنامه  ییروا تأیید ،اول ةمرحل در .گرفت انجام مرحله سه در ها داده تحلیل و تجزیه

 اساسبر مشابه های گروه آیا ینکها تعیین منظور به ،دوم ةمرحل در. گرفت انجام Lisrel افزار نرم از استفاده با و

 کار  به SPSS افزار نرم از استفاده با ای دومرحله ای خوشه تحلیل خیر، یا دندار وجود مطالعه مورد ةنمون در هایشان نگرش

 و باشند شبیه یکدیگر به گروه هر مشاهدات تا است متجانس های گروه به مشاهدات تقسیم ،ای خوشه تحلیل. رفت

 با ،ها خوشه شناسایی از پس ،سوم مرحلة در. باشد داشته یکدیگر به را شباهت کمترین ،مختلف های گروه مشاهدات

 یکدیگر با ها خوشه شناختی جمعیت متغیرهای ،والیس -کروسکال و طرفه یک واریانس تحلیل های آزمون از استفاده

 .ندشد مقایسه

 

 ها یافته و بحث

 برای ،افزار نرم این. گرفت صورت Lizrel افزار نرم از استفاده با و تأییدی عاملی تحلیل با ،پرسشنامه سازۀ روایی سنجش

 را پارامترها از یک کدام که دهد می نشان آزمون نای. کند می محاسبه t مقدار یک مدل، در( شدهبرآورد) آزاد پارامتر هر

 تا باشند 96/1 از باالتر مقادیر این که است نآ آل ایده. یابد افزایش 𝑥2مقدار نکهای بدون د،کر حذف مدل از توان می

 درصد یک سطح در ،رو این از .است 96/1 از باالتر پژوهش های شاخص یکهر برای t مقدار. شوند گرفته نظردر معنادار

. باشد 4/0 باالی است بهتر استاندارد، ضرایب حالت در ها شاخص عاملی بارهای همچنین .دشو می هتگرف نظردر معنادار

 در پایدار توسعة به نگرش مقیاس ،رو این از. است بوده 4/0 از تر بزرگ ،ها شاخص تمام عاملی بارهای ،پژوهش این در

 همچنین و معناداری اعداد حالت در را ها شاخص تی ارزش 1 جدول. شود می گرفته نظردر مناسب مطالعه، مورد ةجامع

 .دهد می نشان استاندارد ضرایب حالت در را ها شاخص عاملی بارهای
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 ها شاخص عاملی بارهای و تی شارز .1 جدول

 عاملی بار تی ارزش ها گویه تعداد ها شاخص
 61/0 04/9 8 محیطی زیست پایداری
 63/0 75/8 5 اجتماعی های هزینه

 54/0 04/8 7 اقتصادی منافع
 76/0 57/6 3 جامعه مشارکت

 64/0 99/7 5 بلندمدت ریزی برنامه
 72/0 76/4 3 گردشگران رضایت
 51/0 23/3 3 محور جامعه اقتصاد

 

 مقدار که درصورتی و ددار وجود برازندگی ةمشخص ینچند ،عاملی تحلیل در. است معنادار و 90/37 دو کای مقدار همچنین

 ترین مهم از یکی. شود می گرفته نظردر مناسب ،پیشنهادی مسیر و معنادار مدل اجرای شد،اب قبولی قابل حد در ها آن

 یبرازش که است 05/1 مقدار این پژوهش، این در .است (𝑥2/𝑑𝑓) آزادی ةدرج به کای مجذور نسبت ،برازندگی های شاخص

 باال حجم با های نمونه برای و دارد تورش نمونه حجم به نسبت ،آزادی ةدرج به کای مجذور نسبت .دهد  ینشان م ار مناسب

 شاخص این. شود می استفاده( RMSEA) تقریب مجذورات میانگین خطای ةریش شاخص از ،دلیل همین به .نیست مناسب

 آمده دست به 008/0 حاضر، پژوهش در نیز شاخص این مقدار. است 05/0 باشند، داشته خوبی برازندگی که هایی مدل برای

 همراه به ها مشخصه این 2 جدول در. ستنده مناسب برازندگی نشانگر نیز ها شاخص سایر .کند  می ییدتأ را پژوهش ابزار که است

 .ندتأیید مورد و دهند  می نشان را خوبی برازش نامهپرسش عوامل ،رو این از. شود  می مشاهده ها آن مقادیر

 از پس. شد استفاده ساکنان بندی خوشه برای ها آن از ،SUS-TAS ةنامپرسش های شاخص همة تأیید به توجه با

 و ها خوشه بندی طبقه 3 جدول. گرفت انجام امتیازاتشان میانگین برحسب ها آن گذاری نام ،ها خوشه تعداد شدن              مشخص

 .دهد می نشان را میانگین اساسبر ها آن گذاری نام

 
 SUS-TAS ةنامپرسش برازندگی های شاخص .2 جدول

 𝒙𝟐/𝒅𝒇 RMR GFI AGFI NFI NNFI IFI CFI RMSEA شاخص

 <05/0 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 1 و 0 بین 3 و 2 بین بهینه مقدار
 مقدار

 آمده دست به
05/1 047/0 96/0 91/0 93/0 99/0 96/0 96/0 008/0 

 
 ها آن میانگین و ها  نمونه تعداد ،ها خوشه .3 جدول

 میانگین درصد تعداد نام خوشه
 68/2 74/24 94 بدبینان 1
 43/3 26/35 134 متوسط حامیان 2
 12/4 40 152 سرسخت حامیان 3

 

 های فعالیت از را حمایت کمترین ها آن دهد می نشان امر این .ندردا را میانگین کمترین ،1 خوشة اعضای: بدبینان

 افراد درصد کمترین خوشه این. شد گذاری نام بدبینان ها  آن ةخوش ،رو این از .ندا  هداد نشان گریگردش توسعة در پایدار

 از کمتر امتیاز ،گردشگری پایدار توسعة به نگرش متغیر 7 از متغیر 6 در ،بدبینان .شود می شامل را( درصد 74/24) نمونه

 دست به( 14/3) متوسط از باالتر امتیاز و دارد بیشتری اهمیت ها آن نظر از که شاخصی تنها. آوردند دست به( 3) متوسط

 ها  آن. است شده فراوانی اجتماعی های هزینه سبب گردشگری گروه، این نظر از. است محیطی زیست پایداری ،است هآورد

 تفریحی مراکز و امکانات از گردشگران ازحد بیش ۀاستفاد و ها آن زندگی کیفیت کاهش موجب گریگردش توسعة ندمعتقد



 809 ...  پایدار گردشگری توسعة پارادایم از حمایت در ساحلی مناطق نفعان ذی شناسی گونه

 ورود با ندمعتقد و ندنک می نارضایتی احساس جهت این از .است شده سال فصول از برخی در شهر شلوغی نیز و

 گروهی تنها ها آن .است یافته تنزل زیست محیط کیفیت طبیعی، منابع از ها آن نادرست ۀاستفاد و منطقه به گردشگران

 .ندرندا گردشگری از حاصل اقتصادی منافع به چندانی اعتقاد که ندهست

 های فعالیت از ها خوشه سایر از بیش که دهد می نشان امر این .ندردا را میانگین باالترین 3 ةخوش اعضای: سرسخت حامیان

 سرسخت حامیان و هستند پایدار های فعالیت حامیان ترین سرسخت ،رو این از. ندنک می حمایت گریگردش توسعة در پایدار

 طوبمر ترتیب  به ها آن حمایت بیشترین .دهند می تشکیل را (درصد 40) نمونه حجم بیشترین خوشه این یاعضا .شدند گذاری نام

 میان از که است ای خوشه تنها این همچنین .است گردشگری از حاصل اقتصادی منافع و محیطی زیست پایداری شاخص هب

 هستند گروهی تنها ها آن براین،  عالوه. است داده باالیی امتیاز نیز زیستی تنوع اهمیت به ،زیست محیط هب طوبمر های پرسش

 توسعة برای بازدیدکنندگان رضایت و است بلندمدت ریزی برنامه مستلزم گردشگری آمیز موفقیت مدیریت معتقدند که

 این و آوردند دست به دیگر گروه دو از کمتر یامتیاز ها آن ،اجتماعی های هزینه شاخص در. دارد تضرور منطقه در گریگردش

 .است پایین گردشگری از حاصل اجتماعی مسائل از ها آن ادراک دهد می نشان امر

 متوسط از بیشتر و 3 ةخوش از کمتر ،1 خوشة از بیشتر میانگینی ها شاخص ةهم در که 2 ةخوش افراد: متوسط حامیان

 دو مانند نیز خوشه این. دهند می تشکیل را نمونه حجم از درصد 26/35 ها آن. شدند گذاری نام متوسط حامیان ند،ردا( 3)

 جمله از) محیطی زیست پایداری هب طوبمر های فعالیت را پایدار گریگردش توسعة در فعالیت ترین مهم  دیگر، ةخوش

 های هزینه از بعضی به ها آن .نددان می (محیطی زیست هایداستاندار افزایش و آینده نسل برای زیست محیط از حفاظت

 ها آن همچنین. اند  کرده درک را آن سوم گروه از بیشتر و اول گروه از کمتر اما ،ندردا اذعان گردشگری از حاصل اجتماعی

 بازار ایجاد در گردشگری نقش ویژه به گردشگری از حاصل اقتصادی فعامن یزن و را گریگردش توسعة در جامعه مشارکت

 .ندنک می تلقی مهم را محلی محصوالت برای

 متغیر هر برای والیس -کروسکال و ANOVA های آزمون ،ها آن گذاری نام و ها خوشه کردن              مشخص از پس

 جنسیت، متغیرهای اساسبر ها خوشه بین داریامعن آماری تفاوت آیا شود مشخص تا شدگرفته  کار  به شناختی جمعیت

 عدد که وقتی ،صفر ةفرضی .دارد وجود مقصد در سکونت مدت و درآمد گردشگری، با شغل ارتباط تأهل، تحصیالت، سن،

 یهمگون دارای ها بخش در ،مربوط متغیرهای که امعن  یندب. شود می رد باشد، 05/0 از کمتر (آزمون ۀآمار برای) داریامعن

 .شود  می مشاهده ها خوشه تفاوت های آزمون نتایج ةخالص 4 جدول در. دارند یکدیگر با معناداری اختالف و نیستند

 
 شناختی جمعیت متغیرهای به مربوط والیس -کروسکال و ANOVA های آزمون نتایج .4 جدول

 نتیجه df Sig (2-sided) آزمون نوع متغیرها
 .اند ناهمگون جنسیت لحاظ از ها خوشه ANOVA 5 021/0 جنسیت

 .اند ناهمگون سن لحاظ از ها خوشه K-W 3 032/0 سن
 .اند ناهمگون تحصیالت لحاظ از ها خوشه ANOVA 6 000/0 تحصیالت

 .اند همگون تأهل وضعیت لحاظ از ها خوشه ANOVA 4 064/0 تأهل وضعیت
 .اند ناهمگون درآمد لحاظ از ها خوشه K-W 4 000/0 درآمد

 .اند همگون سکونت مدت لحاظ از ها خوشه K-W 3 712/0 سکونت مدت
 .اند ناهمگون گردشگری با شغل رابطة لحاظ از ها خوشه ANOVA 6 000/0 گردشگری با شغل رابطة

 

 درصد 95 اطمینان سطح در ،منطقه در سکونت مدت و تأهل وضعیت متغیرهای نظر از ها خوشه ،4 جدول به توجه با

 و نیستند همگون درآمد و گردشگری با شغل ةرابط ،سن تحصیالت، جنسیت، متغیرهای در اما ،ندا  هشد شناخته همگون

 دید تا شود  می بررسی ها خوشه از یکهر شناختی جمعیت های  ویژگی ،قسمت این در. دارند یکدیگر با معناداری تفاوت

 .شود ایجاد بخش هر به بهتری
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 باال به سال 50 ها آندرصد  54 همچنین .دهند می تشکیل انمرد را بخش این دهندگان پاسخ درصد 65: بدبینان

 درآمد ها گروه سایر با یسهدر مقا و است ماه در تومان هزار 900 تا هزار 600 بین گروه این افراد یشترب درآمد. دارند

 بیش) طوالنی مدت برای ،گروه این اعضای ربیشت. ندارد گردشگری با ارتباطی ،گروه این افراد بیشتر شغل. دارند کمتری

 .ندهست تر پایین و دیپلم تحصیالت دارای و اند  هلمتأ ها آن ربیشت همچنین. دارند سکونت منطقه در (سال 20 از

 ها آن ربیشت. دهستن همگون تقریباً ،جهت این از و است برابر تقریباً زنان و مردان تعداد 2 ةخوش در: متوسط حامیان

 900 بین درآمدی و لیسانس و دیپلم تحصیالت دارای ،گروه این اعضای بیشتر. ندردا سال 49 تا 39 بین و اند  متأهل

 یا مستقیم ارتباط بدون را شغلشان ها آن درصد 70 همچنین. ندهست ماه در تومان هزار 200 و میلیون یک تا تومان هزار

 .دارند تنوکس منطقه در بینانبد ةخوش از کمتر ها آن ربیشت نیز سکونت مدت لحاظ از. نددان می گردشگری با غیرمستقیم

 دو مانند نیز خوشه این افراد ربیشت. ندهد می تشکیل زنانخوشه را  این گویانپاسخ درصد 69: سرسخت حامیان

 200 و میلیون یک از بیش ها آن ربیشت درآمد. ندردا گردشگری با مرتبط یشغل ،افراد درصد 43. اند  متأهل قبل ةخوش

 سال 39 تا 20 بین ها آن بیشتر نینهمچ. ندباالتر و لیسانس تحصیالت دارای ها آندرصد  45 و است ماه در تومان هزار

 .درندا

 

 گیری نتیجه

 در گروه سه شدن              مشخص. شد سنجش پایدار گردشگری به نگرش مقیاس طریق از ،ساکنان نگرش ،پژوهش این در

 میان در پایدار گریگردش توسعة به نگرش اساسبر را گروه سه که است( 2009) راندیگ و سیراکایا تحقیق مانند ،جامعه

 دوم گروه سرسخت، حامیان ،کردند می تأکید اکولوژیکی پایداری بر که را اول گروه ها آن .کردند شناسایی ترکی ساکنان

 حامیان ،داشتند تأکید اقتصادی مسائل بر که را سوم گروه و متوسط حامیان ،داشتند تأکید اجتماعی پایداری رب که را

 وجود با گروه سههر ،حاضر پژوهش در .است متفاوت سیراکایا تحقیق با ای جنبه از ،تحقیق این نتایج. نامیدند ضعیف

 نیز بدبینان گروه حتی که طوری به ؛کردند حمایت آن از ،محیطی زیست پایداری به امتیازهایشان میانگین در تفاوت داشتن

 از ،ضعیف حامیان گروه ،سیراکایا تحقیق در که درحالی ؛آوردند دست به( 3) میانگین از بیش امتیازی ،شاخص این در تنها

 ةمطالع با ،آمده دست به های خوشه تعداد لحاظ از پژوهش این نتایج .کردند نمی حمایت نیز محیطی زیست پایداری شاخص

 که کردند شناسایی گریگردش توسعة به نگرششان اساسبر را گروه سه ها آن. است مقایسه قابل نیز مونتگومری و رایان

 که -را خشمگینان و -ندنک می حمایت گردشگری از که -را مشتاقان. نامیدند روها میانه و نخشمگینا مشتاقان، را ها آن

 در بدبینان و سرسخت حامیان معادل ترتیب  به توان می -اند  بدبین آن مثبت آثار به و ندردا یمنف دید گردشگری به

 سطمتو حامیان معادل توان می -درندا قرار مذکور ةخوش دو بین که -را روها میانه همچنین. گرفت نظردر حاضر پژوهش

 .آورد حساب به مطالعه این در

 های آزمون از خوشه، هر خاص شناختی جمعیت متغیرهای شناسایی منظور به و پژوهش دوم سؤال به پاسخ برای

ANOVA غیرمستقیم یا مستقیم ارتباط تأهل، وضعیت تحصیالت، سطح ،یتجنس ،سن. شد استفاده والیس -کروسکال و 

 این دادن  انجام از هدف .شدند گرفته نظردر شناختی جمعیت متغیرهای عنوان به ،سکونت مدت و درآمد ،گردشگری با شغل

 اعضای نگرش با گردشگری ریزان برنامه ،طریق آن از تا است خوشه هر شناختی جمعیت اطالعات آوردن  دست به ،آزمون

 .دهند مشارکت گردشگری ریزی برنامه فرایند در و دهند قرار هدف را ها آن ه،توسع های برنامه برای و دونش آشنا جامعه

 در سکونت مدت و تأهل وضعیت متغیرهای در ها خوشه که داد نشان والیس -کروسکال و ANOVA های آزمون ةنتیج

 با شغل ارتباط و درآمد میزان و تحصیالت سطح  جنسیت،  سن، متغیرهای در و ندارند یکدیگر با معناداری تفاوت ،منطقه

 درآمد میزان بیشترین ،زنان تعداد بیشترین 3 ةخوش ،شده مشخص های خوشه بین .ندا  تمتفاو یکدیگر با ،گردشگری
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 افراد بیشتر همچنین. ستها خوشه سایراز  کمتر آن در یزن افراد اغلب سن و ددار را تحصیالت سطح باالترین و ماهیانه

 متغیرها این نظر از 1 و 2 های  خوشه. است گردشگری با ارتباط در نوعی به ها آن شغل که ندهد می تشکیل کسانی را آن

 و افراد اجتماعی پایگاه نایم ةرابط ةزمین در که یاریبس مطالعات بررسی در. گیرند می قرار 3 خوشة از بعد ترتیب  به

 و تر جوان افراد که رسیدند نتیجه این به 2007 سال در رایت  مک و 1ژیو ،شد انجام زیست محیط به ها آن حساسیت

 نگرش دارند، یباالتر تحصیالت که یافراد ،معمول طور  به. دهند می بیشتری اهمیت زیست محیط به ،تر  کرده  تحصیل

 محافظت و اقتصادی رشد نایم توازن بر که دارند محیطی پارادایم مانند محیطی زیست مسائل به تری مثبت

 شغل که افرادی دهد می نشان پژوهش این نتایج همچنین. کند می تأکید محیط با سازگار انسانی حیات و محیطی زیست

 این. کنند می حمایت آن از بیشتر ،برند می اقتصادی منفعت گردشگری از نوعی به و است گردشگری با ارتباط در ها آن

 وابسته گردشگری به اقتصادی نظر از که گویانیپاسخ ،آن در که دارد شباهت( 1986) 2پیزام پژوهش نتیجة به نتیجه

 از بیشتری رفداریط زنان که نتیجه این. ندکرد ارزیابی گویانپاسخ سایر از تر مثبت را گریگردش توسعة بودند،

 ةزمین در که را بسیاری العاتمط ها آن. است شده تأیید یزن دیگران و 3زلزنی توسط ،دارند پایداری های فعالیت

 زیست محیط به نسبت زنان طورکلی به که رسیدند نتیجه این به و کردند بررسی بود، شده انجام زنان گرایی محیط

 .اند  از مردان تر حساس

 عنوان به را ها آن توان نمی و دارند پایدار گریگردش توسعة ۀباررد متفاوتی عقاید ساکنان پژوهش، این نتایج بقاطم

 رثا گردشگری های برنامه موفقیت بر (بدبینان) سوم گروه ناراضی های نگرش کهآنجا از. گرفت نظردر متجانس گروه یک

 توسعة از ها آن حمایت نوعی به شود تالش و دنگیر قرار مدنظر گروه این افراد ،اول قدم عنوان به است بهتر د،گذار  می

 شناسایی رو این از. است دیگر گروه دواز  کمتر ،مطالعه مورد ةنمون در گروه این یاعضا تعداد. شود جلب پایدار گریگردش

 شناختی جمعیت های ویژگی به توجه با توانند می گردشگری ریزان برنامه. گرفت خواهد صورت تر آسان ،ها آن مشارکت و

 این افراد بیشتر کهآنجا از. دهند انجام را ها آن نگرش تغییر برای الزم اتداماق و نندک شناسایی را ها آن گروه، این خاص

 های برنامه است الزم  ،ندهست آن کیفیت تنزل مسبب گردشگران که ندمعتقد و ندهد می اهمیت زیست محیط به گروه

 اهمیت مورددر گردشگران به باید همچنین. دنشو هگنجاند گریگردش توسعة های برنامه در ،زیست محیط از حفاظت

 گردشگری از ساکنان حمایت و بدیا کاهش محیط با ناسازگار های فعالیت تا شود داده آگاهی زیست محیط از حفاظت

 سال فصول از بعضی در منطقه ازحد بیش شلوغی و خود زندگی کیفیت کاهش از گروه این عالوه،  به. کند پیدا افزایش

 .شود برطرف نیز مشکل این ،منطقه در امکانات و تسهیالت افزایش با است الزم ،رو این از. ندنک می نارضایتی اظهار
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