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 چکیده
 ریزی برنامه در اساسی ییخأل گردشگری صنعت های فعالیت در محلی جوامع از غفلت

 توسعة الگوی .شود می محسوب گردشگری پایدار ةتوسع به دستیابی منظور به مشارکتی

 محوریت با حاضر تحقیق .کند پر را اساسی خأل این از بخشی کوشد می محور جامعه گردشگری

 سرعین محلی ساکنان مشارکت وضعیت تعیین دنبال به محور جامعه گردشگری توسعة الگوی

 توسعة برای دیراهبر عنوان به مشارکتی رویکرد معرفی همچنین و پایدار گردشگری زمینة در

 بوده یلیتحل -یفیتوص پژوهش نیا روش .است بوده مطالعه مورد منطقة در گردشگری پایدار

 در .است شده استفاده یدانیم و یاسناد روش دو از نظر مورد موضوع حیتشر و نییتب یبرا و

 همبستگی ضریب از گیری بهره و Spss افزار نرم از استفاده با پیمایشی ةمطالع زمینه، این

 دهد می نشان تحقیق نتایج .است گرفته انجام رمسی تحلیل و چندگانه رگرسیون پیرسون،

 نقشی آن در بومی ساکنان بیشتر که است ای گونه به سرعین در گردشگری صنعت سازوکار

 آن در مشارکتی پتانسیل ،همه این با .ندارند گردشگری های فعالیت در یعین مشارکتی و ندارند

 -تماعیاج الحظاتم طریق از اولویت ترتیببه گردشگری پایدار ةتوسع به یابیتدس منظور به

 با ترتیب به اخیر موارد .است حصول قابل گردشگری محیطی زیست و اقتصادی فرهنگی،

 467/0 تعیین ضریب و 683/0 همبستگی مجموع و 118/0 و 198/0 ،611/0 بتای ایبضر

 در اقتصادی ارکتمش ،ترتیب بدین .اند داشته سرعین گردشگری پایدار ةتوسع در یمؤثر نقش

 -اجتماعی مشارکت بر تأثیرگذاری طریق از دوم ةدرج در محیطی زیست مشارکت و اول درجة

 .سازند می فراهم سرعین در را گردشگری پایدار ةتوسع ةمینز ،ساکنان فرهنگی
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 مقدمه

 و اشلیکی) است شده تبدیل توسعه درحال و یافته توسعه کشورهای در اقتصادی قدرتمند ابزار به امروزه گردشگری صنعت

 یراه دنبالبه عیصنا ریسا مانند یگردشگر صنعت دار،یپا ةتوسع مفهوم گیری شکل به توجه با (.334 :2011 کبودی،

 از شکلی عنوان به پایدار گردشگری (.7 :1387 بخششی، فاضل) است بوده ذکرشده مفهوم با شتریب هرچه ییهمسو برای

 مقصد زیست محیط حفظ و انگردشگر تجربیات ارتقای محلی، ساکنان زندگی کیفیت بهبود پی در جایگزین، گردشگری

 و دارد ارتباط جامعه و مردم با ناپذیری تفکیک طور به ،بنابراین ؛(35 :1388 ،دیگران و فیروزجایی زاده علیقلی) است

 یامر گردشگری صنعت مدیریت و توسعه برای بنیادی ریزی برنامه ةتوسع و تداوم منظور به محلی جوامع مشارکت

 های مؤلفه ترین مهم از یکی عنوان به محلی جوامع تکمشار مفهوم به توجه منظور به (.137 :1993 وودلی،) است یضرور

 یک مانند را آن و کند می استفاده منبع یک عنوان به جامعه از یگردشگر صنعت میبدان باید ،داریپا یگردشگر صنعت

 (.48 :2010 ویسانسینگ،) گذارد می ریتأث جامعه افراد از یکهر یزندگ بر درنهایت و رساند می فروش به محصول

 پایدار ةتوسع تحقق انی،جه تجارب طریق از گردشگری ةتوسع سنتی الگوهای از ناشی مشکالت همچنین،

 توسعة با محور جامعه گردشگری الگوی .است کرده هدایت محور جامعه گردشگری ةتوسع الگوی سمت به را گردشگری

 گوهرریزی، زاده امین) کنند می استفاده مشترکی فرهنگی و طبیعی منابع از دو هر زیرا ،است مرتبط گردشگری پایدار

 و حداکثر به مثبت پیامدهای گردشگری، ةتوسع سطوح و مراحل نمای در مردم مشارکت دلیلبه ،الگو این در (.19 :1390

 که است اجتماعی مشارکت همان این (.1387 بخشی، فاضل) یابد می کاهش حداقل به گردشگری منفی پیامدهای

 محسوب جامعه ساختارهای در حضور و ها گیری تصمیم مشارکتی، کارهای در جامعه فعال مشارکت رایب یسازوکار

 (.21 :2011 ،عارف) شود می

 یا مالک خارجی افراد یا محلی نخبگان فقط اگر پایدار، گردشگری در جامعه دار معنی مشارکت حضور لزوم به توجه با

 گردشگری طریق از گردشگری پایدار ةتوسع به یابیدست منظور به مشارکتی هرگونه باشند، زمین یا عمده صنایع مدیر

 یالگو حال،این با .(19: 1390 گوهرریزی، زاده امین) دوش می مواجه شکست با ناپذیری اجتناب طور به محور جامعه

 به هکای گونه به است؛ غیرفعال تکمشار ران،یا مثل  توسعه درحال یشورهاک در ویژه هب یگردشگر در جوامع تکمشار

 دستیابی برای اصلی منبع باید که محلی جوامع گردشگری، رسمی های فعالیت در درگیر افراد یا رسمی میزبانان یاستثنا

 رندندا گردشگری های فعالیت در میزبان جایگاه در ای رسمی مسئولیت هیچ شوند، گرفته درنظر پایدار گردشگری به

 منابع رفتن تحلیل جرایم، نرخ افزایش ترافیک، تراکم مانند گردشگری منفی آثار فقط اساس، براین (.4 :1389 ،خان کریم)

 ةتوسع اصول به یتوجه بی موازات به که شود می کشورهایی چنین در محلی جوامع نصیب... و زندگی هزینة افزایش آبی،

 گردشگری صنعت در مردم به نگاه درنتیجه، (.38 :2009 رامکیسون، و نانکو) گیرند می خود به ناپذیر اجتناب حالتی پایدار

 در را مردم دیبا بلکه ،باشند عرضه و دیتول دار عهده جامعه از یخاص گروه تنها یا باشد کننده مصرف به نگاه صرف دینبا

 و موانع الت،کمش با و باشند داشته تکمشار ها برنامه یاجرا در تا دکر وارد آن به مربوط های فعالیت و صنعت نیا ةتوسع

 و جغرافیایی ویژة شرایط به توجه با اردبیل استان در واقع سرعین شهر .شوند آشنا خوبی به صنعت نیا از حاصل یایمزا

 به ایران در گردشگری صنعت مهم های قطب از یکی ،معدنی و گرم آب های چشمه جمله از طبیعی فرد منحصربه موقعیت

 مکان این به خارجی و داخلی انگردشگر از ارییبس ساالنه کهطوری به ؛(102 :2014 ،دیگران و رحمانی) رود می شمار

 و توسعه ندیفرا در ،یداریپا یلوا تحت محلی جوامع تکمشار که گیرد می خود به پایدار حالت زمانی روند این .روند می

 محلی ةجامع مشارکت وضعیت عیینت پژوهش نای فهد ،بنابراین ؛باشد داشته مطلوبی وضعیت گردشگری ریزی برنامه

 گردشگری پایدار ةتوسع برای راهبردی عنوان به مشارکتی رویکرد معرفی همچنین و پایدار گردشگری زمینة در سرعین
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 پایدار گردشگری در محلی جوامع مشارکت مناسب های شاخص نخست گام در ،اساسبراین .است مطالعه مورد ةمنطق در

 گام در و شود می تعیین مذکور های شاخص زمینة در عینسر محلی جامعة مشارکت میزان دوم، گام در. شود می انتخاب

 هدف راستای در .شود می وضع راهکارهایی مردم، کتمشار منظر از گردشگری مطلوب وضعیت به رسیدن منظور به سوم

 به مربوط های فعالیت در سرعین شهروندان مشارکت :شود می طرحم شکل ینا هب تحقیق کلی و اصلی پرسش ،یادشده

 دارد؟ قرار وضعیتی چه در پایدار، گردشگری

 

 تحقیق ادبیات بر مروری

 محسوب عرصه این در جدید تقریباً ای پدیده و گردشگری صنعت ةتوسع گمشدة ةحلق مردمی های مشارکت هرچند

 .شود می بیان 1 جدول در ها آن از یبرخ هک اند داده انجام زمینه این در ندهکپرا هایی پژوهش داخلی محققان ،شود می

 
 پایدار گردشگری صنعت در مشارکت با مرتبط مطالعات .1 جدول

 جینتا و شرح مطالعه عنوان محقق

 و یشاپورآباد یاحمد
 (1384) یطارم

 در یمشارکت یگردشگر یزیر برنامه
 توسعه درحال مقصد کی

 (یاندونز تجربة)

 اصول دارد، وجود یاندونز با یمشابه یانسان طیشرا که ییها مکان در
 عوامل آن لیدل نیتر مهم و است رنگ کم یمشارکت یگردشگر یزیر برنامه
 .است یاسیس -یاجتماع

 یبخشش فاضل
(1387) 

 یارکراه ،محور جامعه یگردشگر
 در یگردشگر داریپا توسعة منظور به

 رانیا

 حضور و سو کی از یریگ میتصم یندهایفرا در نییپا به باال یها نگرش
 از مدنظر جامعة از رونیب به حاصل منافع انتقال و یربومیغ گذاران هیسرما

 .است یگردشگر توسعة در یمحل جامعة نگرش ظهور علت گر،ید یسو

 (1389) خان میکر
 در یمحل جامعة مشارکت یابی نهیزم

 یگردشگر داریپا توسعة

 نةیزم در یررسمیغ زبانانیم دادندخالت یمحل جوامع مشارکت مفهوم
 یآمادگ متضمن هم آن که است داریپا کردیرو منظر از یردشگرگ صنعت
 .ستها آن در تصور دجایا و زبانیم جامعة

 یزیگوهرر زاده نیام
(1390) 

 یگردشگر توسعة یها تیفعال یبررس
 ؛یتکمشار ردکیرو با ییروستا داریپا

 استان گرمه یروستا :یمورد مطالعة
 اصفهان

 رونق و شروع با یگردشگر مقصد یروستاها یفراموش و هیتخل روند
 گستردة مشارکت و روستا در لگریتسه یسو از یگردشگر یها تیفعال
 .ابدی یم اتیح دیتجد یاهال

 و یبروجن ضرغام
 (1390) گرانید

 یبرا یمحل جامعة تکمشار نقش
 در یگردشگر داریپا توسعة به یابیدست

 توسعه درحال یشورهاک

 ةتوسع به یابیدست منظور به یزوریاتالک عنوان به محور جامعه یگردشگر
 یارکان رقابلیغ نقش توسعه درحال یشورهاک در ژهیو به ،یگردشگر داریپا
 .دکن یم فایا

 (1391) یکرم
 نگاه از یگردشگر یداریپا سنجش

 :یمورد مطالعة ؛یمحل جامعة

 اسرین شهر

 اسرین شهر داریپا یگردشگر توسعة یاجرا روند در زبانیم جامعة منافع
 یبرا یگردشگر توسعة از یداریپا منافع صنعت نیا نونکتا و نشده لحاظ

 .است نداشته یمحل ساکنان

Alipour Eshliki, 
Sajad & 

Kaboudi Mahdi 
(2011) 

Community Perception of 
Tourism Impacts and Their 

Participation in Tourism 
Planning: A Case Study of 

Ramsar, Iran 

 زانیم و یگردشگر از یناش یزندگ تیفیک شیافزا نیب دار یمعن یارتباط
 .دارد وجود یگردشگر یها برنامه در مردم مشارکت

 نگارندگان :منبع

 

  نظری مبانی

 اند داشته توجه گسترده طور به جهان توسعة ینوشتارها در داریپا توسعة میمفاه به 1980 دهة از نظران صاحب هرچند

 اقتصاد، بر یگردشگر های فعالیت تأثیر و انبوه یگردشگر بالقوة تأثیر ییشناسا با 1960 دهة از ،(135 :1374 سینایی،)

 ،درواقع (.60 :1387 رضوانی،) شد توجه پایدار گردشگری به ،زبانیم مناطق در یستیتور نقاط فرهنگ و زیست محیط

 زیستی های گونه منابع و تنوع ،محیطی زیست اساسی فرایندهای حفظ با توسعه کند می تضمین شناختی بوم پایداری

 مردمی های ارزش و فرهنگ با توسعه کند می تضمین اجتماعی -فرهنگی پایداری (.136 :1374 سینایی،) است سازگار
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 اقتصادی کارایی واجد توسعه کند می تضمین اقتصادی پایداری .کند می حفظ را جامعه هویت و است سازگار آن، از متأثر

 ةتوسع توجه مرکز انسان زیرا ؛(1374 لواسانی،) باشند آینده های نسل پشتیبان که شوند اداره صورتی به باید منابع و است

 اجتماعی، ابعاد ةهم بر ناظر و نگر کلی پایدار ةتوسع جدید مفهوم درنتیجه، (.138 :1386 توالیی،) است شده معرفی پایدار

 (.1381 ،زاده بهرام) است آن نگری جامع ،پایدار ةتوسع ةجاذب ترین مهم و است بشری نیازهای دیگر و فرهنگی اقتصادی،

 مخرب آثار شک بی نباشد، نظر مد اقتصادی های ارزش جز به دیگری های ارزش گردشگری، صنعت توسعة در اگر

 به آن فرهنگی و انسانی های ارزش که ای جامعه و شده تحریک طبیعتی با کوتاه مدتی از پس و ماند می یجا بر فراوانی

 ةتوسع به باید بلکه ،قیمت هر به نه اما ،داد توسعه را گردشگری باید ،درنتیجه .شویم می مواجه است، گراییده سستی

 را وری بهره حداکثر و برسد حداقل به آن از ناشی های آسیب که نحوی به ؛داشت توجه گردشگری پایدار و متعادل متوازن،

 جامعة بین روابط پایدار گردشگری (.1387 منصوری،) یابیم می دست گردشگری پایدار ةتوسع به ،صورتدراین .کند ایجاد

. باشد مخرب یا سازنده و پویا است ممکن رابطه این چراکه ؛کند می تنظیم را گردشگران و گردشگری مکان میزبان،

 حداقل به فرهنگی و محیطی های آسیب تا است عناصر این بین بحران و فشار تعدیل دنبالبه پایدار گردشگری همچنین

 دار،یپا یگردشگر افتیره ،دیگر سخن به .دشو کمک ناحیه اقتصادی رشد به و دشو فراهم بازدیدکنندگان رضایت رسد،ب

 ةجامع و سو یک از آن نیسرزم و زبانیم ةجامع انیم را وارمثلث ةرابط و کند می یبررس مرزها غلبا در را یگردشگر

 مثلث ضلع سه نیب موجود بحران و فشار و سازد می برقرار یگردشگر صنعت با گرید ییسو از گردشگران یعنی همانیم

 (.110 :1393 قاسمی، و مسیحی مرادی) سازد می برقرار ای موازنه مدت طوالنی در و کند می لیتعد را

 

 
 گردشگری پایدار ةتوسع کلیدی های مؤلفه میان وار مثلث ةرابط .1 شکل

 (1388) محسنی :منبع

 

 به انبوه گردشگری از تغییرات سازی پیاده رویکردی چنین چارچوب در 1محور جامعه گردشگری الگوی امروزه

 جوامع ساختن  منتفع برعالوه یگردشگر نوع نیا .است انرژی مصرف حداقل و محلی اقتصاد براساس محلی گردشگری

 منابع حفظ منظور به یابزار محور جامعه یگردشگر (.173 :1996 پرایس،) شود می محیطی زیست یداریپا موجب محلی،

 سمیوتورکا یگاه ،نیبنابرا است؛ سمیوتورکا با یکنزد ارتباط در و یتوانمندساز قیطر از جامعه ةتوسع ،یفرهنگ و یعیطب

 ینوع از است عبارت محور جامعه گردشگری رست، نظر از .(6 -5 :2002 وگل، و هاریس) شود می یدهنام زین محور جامعه

 همین و شود می مدیریت محلی جوامع برای ،دکن می توجه محیطی زیست و یاجتماع ،یفرهنگ یداریپا به هک یگردشگر

 شود می یمحل جامعة درآمد شیافزا موجب گردشگری نوع این همچنین (.14 :2003 سوناسری،) هستند آن کمال جوامع
                                                                                                                                                                          
1. Community- based tourism 

http://abidic.com/word/community-based
http://abidic.com/word/tourism
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 منابع از حفاظت بر زکمتمر شهیهم محور جامعه یگردشگر اهداف البته .است منابع از حفاظت یبرا یمشوق آن بعت به و

 ،ها نسل ای جامعه توانمندسازی فرهنگ، از حفاظت موارد، از یاریبس در و نیست یاقتصاد توسعة با ارتباط در یعیطب

 .شود می محسوب هیاول اهداف جزء زین نفعانیذ سوی از مشارکت بهبود و شیافزا و فقر اهشک

 نقطة یمحل جوامع و است اسیمق کوچک هتوسع ،دارد یاصل گاهیجا تکمشار محور جامعه یگردشگر در هکآنجا از

 21 بیانیة در امر نیا تأیید در .دشو می توجه ییایجغراف دگاهید از جامعه به ،شوند می محسوب یگردشگر توسعة در یانونک

 به پاسخ در یشتریب یهمسان تقریباً کنند می یزندگ کمشتر ییایجغراف ةحوز یک در هک یمردم شد انیب زین یمحل

 تیموفق یبرا یمحل ةجامع تیحما عالوه، به (.67 :2000 چارد،یر و هال) دارند یگردشگر ةتوسع ندیفرا در تکمشار

 در یگردشگر های فعالیت تمام در جامعه حضور به ازین و است یضرور یگردشگر ةتوسع مدت طوالنی های برنامه

 اصول در نیهمچن (.5 :2000 ،کالرک و یادفرگ) شود می حس یگردشگر با مرتبط UNDP و یتیریمد های ریزی برنامه

 و یگردشگر صنعت نیب یارکهم ،شد یطراح انگلستان در 1991 سال در داریپا توسعة به دستیابی  منظور به هک ییراهنما

 یگردشگر تأکیدات نیا براساس (.74 :1997 ،شارپلی و یشارپل) شود می محسوب فهیوظ مقصد جامعة در یبوم ساکنان

 در یاصل عنصر و( ها جاذبه و اناتکام مانند) یگردشگر محصول از یبخش و منابع از یکی جامعه و است منابع صنعت

 رایز شود؛ می نامناسب ةتوسع موجب اغلب زین یمحل نترلک نبود .(2004 رامچاندر،) شود می محسوب نینو یگردشگر

 ناحیة از خارج به توسعه از حاصل منافع از یمیعظ بخش ،درنتیجه .ندارند مقصد درمورد یافک دانش غیربومی عامالن

 در انهیفردگرا تیعضو زا گذار مستلزم را داریپا توسعة کم،یو بیست قرن یبرا یگزارش در ونسکوی .شود می منتقل یبوم

 داشتن بدون داریپا ةتوسع ،اساسنیبرا .(13 :1996 یونسکو،) است دانسته صحنه در مردم کیتدموکرا مشارکت به جامعه

 .یستن یافتنی دست کیموکراتد مشارکت قیتعم راستای در ییکارکردها

 کمیسیون» :دشو می اشاره آن مورد چندین به اینجا در که دارد وجود مشارکت زمینة در زیادی های تعریف البته

 دارند، نقش ملی ةتوسع در که عمومی ةبرنام چند یا یک در مردم ةداوطلبان شرکت را مشارکت «التین آمریکای اقتصادی

 و ذهنی درگیری از است عبارت مشارکت» :نویسد می «دیویس کیت» قول از «طوسی محمدعلی» .کند می تعریف

 گروهی های هدف به دستیابی برای تا انگیزد برمی را آنان که ای گونه به گوناگون، های موقعیت در اشخاص عاطفی

 تعاریف ترین کامل از یکی کوهن و آبهوف (.34 :1372 طوسی،) «شوند شریک کار مسئولیت در و ندده یاری را دیگران

 یک از حاصل نافعم تقسیم و ارزشیابی اجرا، ،گیری تصمیم در افراد شرکت یعنی مشارکت» :اند هداد ارائه را مشارکت

 مربوط امور درمورد دارند حق افراد همة هک است استوار نیادیبن عقیدة نیا بر تکمشار (.11 :1385 ،تبار منظمی) «پروژه

 بر مؤثر های تصمیم در و نندک انیب ترس بدون را خود ةشیاند ،نندک رکف آن ةباردر ،نندک تیمسئول احساس خود به

 شخصی منافع و عتقادا برمبتنی اجتماعی، رفتار نوعی درواقع مشارکت (.1386 شفیعی،) باشند داشته دخالت خود یزندگ

 مشارکت، جوهر ،درحقیقت .گیری تصمیم فرایند در نظام اعضای دخالت میزان از است عبارت مشارکت .است گروهی یا

 چیزی در سهمی مشارکت (.60 :1383 ،زادهلهسایی) است گروه در فرد مشترک منافع و جامعه در گروه مشترک منابع

 دیدگاه از جهت همین به .است داشتن همکاری آن با بنابراین و کردن شرکت گروهی در و سودبردن آن از و داشتن

 عمل) تعهد و عمل عنوان به مشارکت و (دنکر شرکت امر) وضع یا حالت عنوان به مشارکت بین باید شناسی جامعه

 در و دهد می خبر آن هستی در سهمی داشتن و خاص گروهی به تعلق از اول معنای در مشارکت .شد قائل تمیز (شرکت

 ةآگاهان حضور (.1370 ،وبیر) دارد نظر گرفته انجام اجتماعی لیتفعا به و است گروه در فعاالنه شرکتی داشتن دوم معنای

 از یکی پایدار، گردشگری و پایدار ةتوسع بین ارگانیک ارتباط اصل طریق از یگردشگر های فعالیت صحنة در مردم

 (.139 -137 :1375 تبریزی، محسنی) است داریپا ةتوسع یاصل های شاخص

 خصلت سه محور جامعه گردشگری توسعة الگوی که یافت دست مهم این به توان می یادشده نظری مباحث در دقت با
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 یداریپا ،محور اجتماع یگردشگر اینکه اول خصلت .شود می پایدار گردشگری صنعت ساز زمینه درمجموع که دارد اساسی

 توسعه را یگردشگر های فعالیت محلی جامعة اعضای ها قسمت بیشتر در چراکه ؛دارد همراه به یبوم جامعة یبرا را یاجتماع

 اینکه دوم .کنند می دریافت میمستق طور به را آن از حاصل یدرآمدها محلی جوامع عالوه به و دکنن می نترلک و دهند می

 را فاکتورهایی چنین تقویت و حفظ توانایی و دارد همراه به ارزش و احترام یمحل جامعة سنن و آداب و راثیم فرهنگ، یبرا

 ةتوسع و کنترل ،دیگر یمعنا به .کرد حراست و حفظ یبوم جامعة یعیطب راثیم از توان می طریق این از اینکه سوم. ددار

 چارچوب در محلی ساکنان سوی از محیطی زیست و فرهنگی -اجتماعی اقتصادی، مختلف ابعاد در گردشگری های فعالیت

 یباال سطح متضمن هدفی، چنین به یابیدست .است گردشگری پایداری ساز زمینه ،محور جامعه گردشگری ةتوسع الگوی

 مدل نیا سازی پیاده در مرحله ترین اصلی .است یگردشگر توسعة ندیفرا در یداریپا یلوا تحت محلی جوامع تکمشار

 های انگیزه وجود و ذهنی های آمادگی همواره همچنین، .است آن در یمحل جامعة مشارکت زانیم و نحوه نیتع ،یمشارکت

 ذهنی ای پدیده آن عینی نمود از قبل مشارکت ،بنابراین ؛است ضروری امری مشارکت تحقق برای محلی افراد در شخصی

 عاطفی و ذهنی های درگیری حاضر تحقیق در ،رو این از .کرد جوو جست مردم رفتار و عقاید و فکارا در را آن باید که است

 ،اقتصادی مختلف ابعاد در گردشگری صنعت های فعالیت زمینة در ها آن عینی مشارکت کنار در سرعین محلی ساکنان

 .شود می محسوب رپایدا گردشگری امر در مشارکت محیطی زیست و فرهنگی -اجتماعی

 پژوهش مفهومی مدل ساختار و است یادشده نظری مباحث کل به جانبه همه ینگاه از ای چکیده درواقع اخیر بحث

 و فرهنگی -اجتماعی اقتصادی، مالحظات از کیهر برای شده طرحم های زمینه .دهد می نشان 2 شکل شرح به را حاضر

 .است آمده دست هب مدل این ساختار ةدهندشکل منابع کل از گیری بهره با نیز محیطی زیست

 

 
 تحقیق مفهومی مدل .2 شکل

 نگارندگان :منبع
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 پژوهش  روش

 گردآوری برای .است (پیمایشی) یاب زمینه تحلیلی -یتوصیف ماهیت برحسب و کاربردی هدف، نظر از حاضر تحقیق

 بر آماری ةجامع .است شده استفاده میدانی های روش و ای کتابخانه های روش زا ترکیبی یعنی ترکیبی، روش از اطالعات

 در مستقیم و رسمی طوربه مسئولیتی که است سرعین شهر باالی به سال 20 ساکنان تمام شامل تحقیق پرسش مبنای

 گیری نمونه ،گیری نمونه روش و بوده نفر 353 کوکران فرمول اساسبر نمونه حجم .ندارند گردشگری های فعالیت

 (.139 :1388 بیکر،) است بوده یصور ییروا پژوهش نیا در استفاده مورد ییروا آزمون .است بوده چندمرحله ای خوشه

 اعتبار آنان نظر از تأسی با تا گرفت قرار گردشگری استادان و کارشناسان از نفر 30 اختیار در پرسشنامه ،ترتیب بدین

 (.211 :1386 ،مؤمنی) رفت ارک به رونباخک یآلفا روش زین پرسشنامه ییایپا آزمون یبرا .شود ارزیابی پرسشنامه

 متغیرها، از کیهر برای کرونباخ آلفای ضریب ،SPSS افزار نرم در ها آن واردکردن و شنامهپرس تکمیل از پس اساس، براین

 روابط اساسبر متغیرها تحلیل و تجزیه (.2 جدول) شد محاسبه جداگانه صورت هب ،بودند ارز هم های گویه از متشکل که

 مسیر تحلیل و چندگانه رگرسیون از استفاده با چندمتغیره روابط و پیرسون همبستگی ضریب از گیری بهره با متغیرهدو

 .است گرفته صورت
 

 های مربوط . ضریب آلفای کرونباخ به تفکیک متغیرها و گویه2جدول 

 ها هیگو ابعاد ریمتغ
 یآلفا بیضر

 کرونباخ

گردشگر
 ی

یپا
دار

 

صاد
اقت

 ی

 ساکنان یبرا یشغل یها فرصت جادیا

74/0 

 زیناچ یدرآمدها با کاذب مشاغل جادیا
 ساکنان درآمد شیافزا

 نیسرع ساکن یخانوارها نیب در یدرآمد فاصلة کاهش
 خدمات و کاالها یبرخ نةیهز شیافزا
 مستغالت و نیزم یواقع متیق شیافزا

 یگردشگر یها تیفعال بخش در یربومیغ افراد کار به اشتغال
 نیسرع یها هیسرما شیافزا

 یکشاورز بخش مازاد یروین جذب
 ...(و یفروش خرده مسافر، ونقلحمل ،ها هتل ،ها رستوران مانند خدمات بخش در اشتغال شیافزا

اجتماع
-ی

 
فرهنگ

 ی

 گردشگران با مردم مثبت یفرهنگ ارتباط و تعامل شیافزا

79/0 

 (سکونت محل) یاصل موطن به ساکنان تعلق حس شیافزا
 یمحل یهنرها ع،یصنا عرضة قیطر از یمحل رسوم و آداب و فرهنگ تیتقو
 مردم نیب در مهاجرت کاهش و یماندگار زةیانگ شیافزا
 مردم دانش و یآگاه سطح شیافزا
 یزندگ وةیش به مردم نگرش نوع در رییتغ
 یشلوغ و ازدحام جادیا

 یبزهکار و تیجنا و جرم شیافزا
 ها آن به یدسترس سهولت و مسکن بهداشت، آموزش، سطح بهبود

 یا برنامه و پروژه هر دادن انجام از بعد و قبل یمحل مردم از ینظرخواه
 یفرهنگ اصول و شعائر حفظ به یبندیپا کاهش
 یخانوادگ و یاجتماع یوندهایپ و انسجام کاهش

 گردشگران فرهنگ درمورد ساکنان یسو از مدارا و درک زانیم شیافزا
 مردم نیب در یرضروریغ و یتجمالت لیوسا از استفاده شیافزا

یز
ت

س
 

مح
طی

 میاقل و خاک آب، منابع یها یآلودگ شیافزا ی

74/0 
 ییهوا یها یآلودگ شیافزا
 یصوت یها یآلودگ شیافزا
 کیتراف از حاصل مشکالت شیافزا

 ها آن یکاربر رییتغ و یکشاورز محصوالت کشت ریز یاراض کاهش
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 های مربوط . ضریب آلفای کرونباخ به تفکیک متغیرها و گویه2جدول 

 ها هیگو ابعاد ریمتغ
 یآلفا بیضر

 کرونباخ
 یجانور و یاهیگ مختلف یها گونه کاهش و رییتغ
 آن یبیتخر آثار و یاهیگ پوشش و درختان رفتننیازب
 محل یبایز انداز چشم رفتننیازب

 یگردشگر به مربوط زاتیتجه و ساتیسأت و امکانات بهترشدن و شیافزا
 هیرو یب یوسازهاساخت جةینت در یاهال یزندگ تیفیک کاهش

 یطیمح ستیز مشکالت و شهر سطح در زائد مواد و زباله شیافزا

ت
مشارک

 

ت
مشارک

 
صاد

اقت
 ی

 .شود ینم محسوب من یبرا یا دغدغه یگردشگر یها تیفعال از یناش یشغل یها فرصت تیاهم

72/0 

 .شود ینم محسوب من یذهن ةمشغل یگردشگر یها تیفعال قیطر از درآمد شیافزا
 .ستمین آن مخالف و است یعیطب کامالً یامر یگردشگر صنعت ةتوسع با خدمات و کاالها ةنیهز شیافزا
 .ستین مهم اصالً من یبرا یگردشگر صنعت توسعة جةینت در مسکن و نیزم متیق شیافزا
 .ام نبوده یگردشگر یها تیفعال در شاغل یربومیغ افراد حضور مخالف وقت  چیه من
 .ام نبوده گرید نقاط به نیسرع یگردشگر یدرآمدها شدنخارج مخالف وقت  چیه من
 .ام نبوده یگردشگر کنار در صنعت و یکشاورز بخش رونق موافق وقتچیه من

ت
مشارک

 
اجتماع

-ی
 

فرهنگ
 ی

 .ستین مهم من یبرا گردشگران با مثبت تعامل و ارتباط داشتن

81/0 

 .شود ینم مربوط من به یمحل رسوم و آداب و فرهنگ تیتقو
 .شود ینم محسوب یا دغدغه میبرا یگردشگر توسعة قیطر از افراد دانش و یآگاه سطح شیافزا

 .ستین مهم من یبرا گردشگران حضور جةینت در تیامن شیافزا و میجرا کاهش
 .شود ینم محسوب میبرا یا دغدغه یگردشگر یها تیفعال جةینت در مسکن و بهداشت آموزش، سطح بهبود

 .شود ینم محسوب یا دغدغه من یبرا یگردشگر یها تیفعال توسعة جةینت در مردم یزندگ تیفیک شیافزا
 .ندارم یلیتما یگردشگر یها تیفعال به مربوط یها برنامه یاجرا و ها یریگ میتصم در شرکت به

 .شود ینم محسوب من ةدغدغ یگردشگر توسعة قیطر از یخانوادگ و یاجتماع یوندهایپ تیتقو
 .ندارم قبول را یاجتماع توافق شیافزا منظور به ها آن با مدارا و گردشگران درک

ت
مشارک

یز 
ت

س
 

مح
طی

 .ستین مهم میبرا یگردشگر توسعة قیطر از میاقل و خاک آب، منابع به مربوط یها یآلودگ شیافزا ی

78/0 

 .ستین مهم میبرا یگردشگر صنعت توسعة قیطر از ییهوا و یصوت یها یآلودگ شیافزا
 .ستین مهم میبرا یگردشگر یها تیفعال توسعة جةینت در یعیطب منابع رفتننیازب

 .ستین مهم میبرا ها آن به ساکنان نداشتن یدسترس ای یگردشگر با مرتبط زاتیتجه و ساتیتأس نبود
 .شود ینم محسوب  دغدغه میبرا یگردشگر یها تیفعال توسعة جةینت در محل انداز چشم رفتننیازب

 .ستین من دغدغة نیسرع در گردشگر حضور جةینت در زائد مواد و زباله شیافزا
 

 مطالعه مورد محدودة معرفی

 عرض دقیقه 15 و درجه 38 و یشرق طول قهیدق 5 و درجه 48 در تارکه 400 حدود یمساحت با (سرقین) نیسرع شهر

 لومترکی 230 زیتبر از لومتر،کی 28 حدود استان زکمر از شهر نیا فاصلة (.1383 ،دیگران و فتایی) است شده واقع یشمال

 و ها قابلیت ،کلدر .است متر 1650 حدود آزاد یایدر سطح از شهر نیا متوسط ارتفاع .است لومترکی 619 تهران از و

 گردشگری صنعت بر تأکید با پایدار توسعة یریز برنامه منظوربه توریستی مختلف عملکردهای برای سرعین استعدادهای

 :است زیر شرح به

 همچنین .است ارتباط در اردبیل ویژه به مجاور شهری مراکز با راحتیبه ،مجهز و آسفالت های جاده وجود دلیل به .1

 .دارد هوایی ارتباط (سرعین کیلومتری 40) اردبیل فرودگاه طریق از شدهمطالعه ةناحی

 گردنة طریق از گیالن توریستی استان با و دارد مرکزیت حالت استان درون جغرافیایی نظر از مطالعه مورد ناحیة .2

 از شرقی آذربایجان با تالش، زیبای سواحل و شالیزارها و مرتعی و جنگلی مورفولوژی با اسالم و حیران زیبای

 جمهوری با سراب، سرسبز کشتزارهای و سائین گردنة از عبور با اردبیل سراب، تبریز، پرترافیک مسیر طریق

 طریق از زنجان با و (کیلومتری 100) آستارا گمرک و (کیلومتری 160) سوار بیله گمرک طریق از آذربایجان

 .است مرتبط تهران اردبیل بزرگراه

 ادامة
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 تأسیسات و تفریحی -درمانی توانایی و سرد آب و گرم آب معدنی های چشمه ترین متنوع و ترین بزرگ وجود .3

 .شود می محسوب آن گردشگری اصلی ةجاذب ،وابسته

 فراهم تابستانی و زمستانی توریسم توسعة و رونق برای را مناسبی بستر (خشک نیمه و سرد) سردسیری اقلیم .4

 .سازد می

 آنجا در جانوران زیستی تنوع و آبشار سرسبز، مرتع طبیعی، های یخچال کوهستان، جمله از متنوع اندازهای چشم .5

 .دارد وجود

 افزایش تفرجگاهی سطح ارتقای برای را شرایط کیلومتری، 60 شعاع به باستانی و تاریخی و فرهنگی آثار وجود .6

 .دهد می

 عشایری توریسم های زمینه ،گردانی رمه و عشایری زندگی برای مهیاشده شرایط و مختلف درجات با مراتع وجود .7

 .ندک می فراهم نیز را

 مطالعه مورد ناحیة در متنوع محلی غذاهای و کشاورزی محصوالت همچنین و متنوع سنتی آثار و دستی صنایع .8

 .دارد وجود

 ،نژاد اللهقلی و استعالجی) شود می محسوب پایدار ةتوسع ریزی برنامه در دیگر ای جاذبه ،مذهبی شرایط داشتن .9

1390). 

 

 
 سرعین شهر موقعیت. 3 شکل

 نگارندگان: منبع

 

 ها یافته و بحث

 پاسخگویان سیمای

 سن، نس،ج مانند متغیرهایی قالب در حاضر تحقیق پاسخگویان ای زمینه و فردی های ویژگی به وطمرب اطالعات

 زنان را بقیه درصد 25 و مردان را نپاسخگویا درصد 75 به نزدیک ،اطالعات براساس .شد بررسی شغل و تحصیالت

 و سال 30 تا 15 سنی گروه جزء درصد 9/42 یعنی پاسخگویان رصدد بیشترین ،یتجنس متغیر زمینة در .دنددا تشکیل
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 شغل نوع به مربوط اطالعات براساس .داشتند قرار باال به سال 60 سنی هگرو در درصد 9/2 یعنی درصد کمترین

 کشاورزان و درصد 3/14 با خدماتی مشاغل در شاغل افراد درصد، 7/25 با دولتی های سازمان در اغلش افراد ،پاسخگویان

 نیز تعداد کمترین .داشتند پاسخگویان بین در یشغل فراوانی لحاظبه را سوم تا اول های رتبه ترتیب به صددر 4/11 با

 .شدند می درصد 7/5 شامل مشترک طور به که است بوده مشاغل سایر افراد و داران خانه محصالن، دانشجویان، به مربوط

 و ارشد و لیسانس و دیپلم فوق یعنی باالتر تحصیالت با افراد را پاسخگویان میزان ترینبیش تحصیالت، میزان زمینة در

 9/2 شامل که است مربوط سوادان بی گروه به نیز آن کمترین .دهند می تشکیل درصد 4/31 با مشترک طور به باالتر

 .دهند می لتشکی را پاسخگویان کل از درصد 3/14 و 20 ترتیب به نیز دیپلم و سیکل تحصیالت با افراد .شود می درصد

 نشان را 78/70 رقم گردشگری صنعت به مربوط های فعالیت در سرعین محلی افراد ذهنی مشارکت درصدی میانگین

 .است 71/40 ،درصدی میانگین قالب در افراد عینی مشارکت برای آمدهدست هب رقم کهدرحالی ،دهد می

 

 پایدار گردشگری صنعت و مشارکت کلی وضعیت

 یعنی تحقیق ةوابست متغیر و «مشارکت» یعنی تحقیق مستقل متغیر به مربوط توصیفی اطالعات ترتیببه 4 و 3 های جدول

 .است 1درصدی میانگین و میانگین ،فراوانی درصد فراوانی، شامل اطالعات این .دهد می نشان را «یدارپا گردشگری صنعت»

   
 مشارکت های شاخص برحسب پاسخگویان توزیع .3 جدول

 درصدی میانگین میانگین درصد فراوانی شرح شاخص مستقل متغیر

 مشارکت

 اقتصادی مشارکت

 6/17 60 کم
 9/55 190 متوسط 87/59 7647/23

 5/26 90 زیاد

 فرهنگی -اجتماعی مشارکت

 4/31 110 کم
 4/51 180 متوسط 22/72 0000/35

 1/17 60 زیاد

 محیطی زیست مشارکت
 6/8 30 کم

 4/11 40 متوسط 83/80 4000/25
 0/80 280 زیاد

 نگارندگان :منبع

 

 یانپاسخگو بین در را میزان بیشترین 83/80 درصدی میانگین با محیطی زیست مشارکت دهد می نشان 3 جدول

 میزان این سوم و دوم رتبة در درصد 87/59 با اقتصادی مشارکت و درصد 22/72 با فرهنگی -اجتماعی مشارکت .دارد

 .است داشته یانپاسخگو بین در باالیی سهم گردشگری محیطی زیست های فعالیت در مشارکت به تمایل .دارند قرار

 تنرفازبین هوایی، و صوتی های آلودگی افزایش ،اقلیم و خاک آب، منابع به مربوط های آلودگی افزایش ،دیگر عبارت به

 انداز چشم رفتنازبین ،ها آن به ساکنان نداشتن دسترسی یا گردشگری با مرتبط تجهیزات و تأسیسات نبود طبیعی، منابع

 سرعین ساکنان بین در گردشگری های فعالیت توسعة ةنتیج در قبیل این از پارامترهایی و زائد مواد و زباله افزایش محل،

 در مشارکت ،ترتیباین به .دهند می نشان تمایل زمینه این در همکاری به افراد اغلب و دوش می محسوب دغدغه

 اهمیت سوم و دوم ةرتب در ترتیب به گردشگری های فعالیت توسعة موازات به اقتصادی و فرهنگی -اجتماعی های فعالیت

 .دارند قرار ساکنان نظر از

                                                                                                                                                                          
 کاربرد ترتیب  بدینشود و  می اعمال آن میزان شدن فهم قابل منظور به کهقرار دارد  100 تا 0 مقیاس در نظر مورد متغیر شاخص هر به مربوطة نمر میانگین. 1

 .است تعمیم قابل جامعه کلبه  و دوش می خارج پرسشنامه در شاخص یک مختصهای  گویه از آن
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 پایدار گردشگری صنعت های شاخص برحسب پاسخگویان توزیع .4 جدول

 درصدی میانگین میانگین درصد فراوانی شرح شاخص مستقل متغیر
ت

صنع
 

ی
گردشگر

 
پایدار

 اقتصادی پایداری 

 7/25 90 کم

 9/62 220 متوسط 64/49 8571/29

 4/11 40 زیاد

 فرهنگی -اجتماعی پایداری

 40 140 کم

 2/54 190 متوسط 36/53 8857/43

 7/5 20 زیاد

 محیطی زیست پایداری
 8/42 150 کم

 2/54 190 متوسط 02/36 8571/26

 8/2 10 زیاد

 

 دو از باالتر (36/53) فرهنگی -اجتماعی ایداریپ شاخص درصدی میانگین سهم است، نمایان 4 جدول در طورکههمان

 درصدی میانگین با محیطیزیست پایداری و دوم ةرتب در 64/49 درصدی میانگین با اقتصادی پایداری .است دیگر شاخص

 سایر به نسبت بهتری مراتب به وضعیت فرهنگی -اجتماعی پایداری ،ترتیب بدین .گیرد می قرار سوم ةرتب در 02/36

 و تعامل مانند پارامترهایی مثبت ابعاد گردشگری تصنع توسعة با ،دیگر عبارتبه .ددار پاسخگویان نظر از البته ها شاخص

 مشارکتی، تصمیمات محلی، زندگی کیفیت عمومی، دانش و آگاهی محلی، هویت و فرهنگ میهمان، -میزبان ارتباط

 ،محیطی زیست و اقتصادی پایداری پارامترهای به نسبت آن امثال و اجتماعی وفاق خانوادگی، و اجتماعی انسجام

 خانوارهای بین در درآمدی فاصلة ،ساکنان درآمد ناچیز، درآمدهای با کاذب مشاغل شغلی، های فرصت .اند بوده تر رونده پیش

 بخش در غیربومی افراد کار به اشتغال ،مستغالت و زمین واقعی قیمت خدمات، و کاالها برخی هزینة سرعین، ساکن

 ،ها رستوران مانند خدمات بخش در اشتغال کشاورزی، بخش مازاد نیروی سرعین، های سرمایه گردشگری، های فعالیت

 گردشگری پایدار ةسعتو لحاظبه اهمیت دوم ةدرج در اقتصادی پایداری قالب در ...و فروشیخرده مسافر، ونقل حمل ،ها هتل

 آلودگی هوا، گیآلود آن، کمبود و آب آلودگی قبیل از محیطی زیست پایداری شاخص پارامترهای درنهایت و ندا هداشت قرار

 پررنگ ها آن منفی ابعاد که ندا شتهدا قرار زائد مواد و زباله افزایش زیست،محیط کیفیت کاهش طبیعی، منابع تخریب صوتی،

 .دارند نیاز بیشتری توجه به بنابراین، ؛است شده

 

 دومتغیره روابط

 به پاسخ و متغیر دو این ارتباط بررسی پایدار، گردشگری صنعت و مشارکت متغیر دو توصیفی اطالعات به پرداختن از بعد

 اطالعات که است شده استفاده دومتغیره روابط چارچوب در پیرسون بستگیمه ضریب از حاضر تحقیق اصلی پرسش

 .شود می داده نمایش 5 جدول در آن به مربوط

 
 متغیرها بین روابط .5 جدول

 پایدار گردشگری

 محیطی زیست مشارکت فرهنگی -اجتماعی مشارکت اقتصادی مشارکت

R= 294/0  

Sig= 000/0  

R= 637/0  

Sig= 000/0  

R= 161/0  

Sig= 002/0  

 نگارندگان :منبع

 

 ،«اقتصادی مشارکت» متغیرهای بین پیرسون همبستگی ضریب آزمون مبنای بر ،دهد می نشان 5 جدول طورکهانمه

 دیگر سوی از «پایدار گردشگری صنعت» متغیر و سو یک از «محیطی زیست مشارکت» و «فرهنگی -اجتماعی مشارکت»
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 یادشده روابط کند می بیان (=sig 002/0) سوم متغیر و (=sig 000/0) اول متغیر دو داری معنی سطح .دارد وجود همبستگی

 مثبت سویهم ةرابط ،درواقع .است آماری ةجامع به تعمیمقابل صددر 99 اطمینان سطح با و است دار معنی آماری لحاظبه

 ردشگریگ صنعت متغیر با محیطی زیست مشارکت و فرهنگی -اجتماعی مشارکت اقتصادی، مشارکت متغیر سه هر بین

 مراتب به پایدار، گردشگری صنعت و فرهنگی -یاجتماع مشارکت متغیر بین مثبت همسوی رابطة این اما ،دارد وجود پایدار

 پایدار یگردشگر صنعت و اقتصادی مشارکت متغیر دو نیب موجود همبستگی .است دیگر متغیر دو از (637/0) تر قوی

 مشارکت متغیر سه هر ،رواین از .است 161/0 پایدار گردشگری صنعت و محیطی زیست مشارکت بین همبستگی و 294/0

 های فعالیت در گردشگری صنعت پایداری میزان بر محیطی زیست مشارکت و فرهنگی -اجتماعی مشارکت اقتصادی،

 .است توجه شایان زمینه این در فرهنگی -اجتماعی مشارکت نقش و دارد مستقیم تأثیر مربوطه

 و تعامل افزایش قبیل از گردشگری فرهنگی -اجتماعی های فعالیت در سرعین ساکنان مشارکت یادشده، آمار به توجه با

 زندگی کیفیت افزایش عمومی، دانش و آگاهی کسب محلی، هویت و فرهنگ یارتقا گردشگران، قبال در نوازی میهمان

 از گردشگری اقتصادی های فعالیت در ؛آن امثال و اجتماعی وفاق خانوادگی، و اجتماعی انسجام مشارکتی، تصمیمات محلی،

 در درآمدی ةفاصل کاهش ،ساکنان درآمد افزایش ناچیز، درآمدهای با کاذب مشاغل کاهش شغلی، های فرصت افزایش قبیل

 سازماندهی ،مستغالت و زمین نسبی قیمت کاهش خدمات، و کاالها برخی ةهزین کاهش سرعین، ساکن خانوارهای بین

 نیروی از اصولی گیری بهره سرعین، های سرمایه کارگیری هب گردشگری، های فعالیت بخش در ؛غیربومی افراد کار به اشتغال

 انسانی، و طبیعی های آالینده انواع کاهش قبیل از گردشگری محیطی زیست های فعالیت در نیز و کشاورزی بخش مازاد

 در یضرور های اولویت عنوانبه ...و پسماندها مدیریت زیست،محیط کیفیت یارتقا طبیعی، منابع تخریب از جلوگیری

 در سرعین شهر دشگریگر زمینة در دخیل نهادهای اینکه بر مشروط البته ،دندار نقش سرعین گردشگری صنعت پایداری

 .باشند داشته سرعین محلی ساکنان از ذکرشده ابعاد در ای جانبه همه حمایت مختلف مقیاس

 

 چندمتغیره روابط

 ةشدکنترل اثرگذاری ةنحو و شدت و میزان تعیین منظوربه ،ها آن همبستگی ةرابط و متغیرها وضعیت شدن مشخص از بعد

 به ادامه در که است شده استفاده مسیر تحلیل و رگرسیونی تحلیل از تحقیق ةوابست متغیر در مستقل متغیرهای از کیهر

 .شود می پرداخته آن

 

 یونیرگرس لیتحل (الف

 این رگرسیونی تحلیل نتایج .است شده استفاده 1زمانهم ورود روش از رگرسیونی تحلیل در متغیرها واردکردن برای

 .آید می 6 جدول در متغیرها

 
 رگرسیونی تحلیل ضرایب .6 جدول

 یدار یمعن سطح t مقدار (بتا) استانداردشده بیضرا واردشده یرهایمتغ

 یاقتصاد مشارکت

 یفرهنگ -یاجتماع مشارکت

 یطیمح ستیز مشارکت

198/0 

611/0 

118/0 

918/4 

456/15 

963/2 

000/0 

000/0 

003/0 

 پایدار گردشگری صنعت :وابسته متغیر

                                                                                                                                                                          
1. Enter 
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 مشارکت» متغیر و (611/0) بتا ضریب باالترین «فرهنگی -اجتماعی مشارکت» متغیر دهد می نشان نتایج

 فرهنگی -اجتماعی مشارکت متغیر اثرگذاری شدت و میزان یعنی دارد؛ را (118/0) بتا ضریب ترین پایین «محیطی زیست

 سوم اولویت در محیطی زیست مشارکت و دوم اولویت در اقتصادی مشارکت اول، اولویت در پایدار گردشگری صنعت بر

 .دارد قرار سرعین گردشگری امور نمسئوال توجه و اهمیت
 

 ریمس لیتحل( ب

 سه در مسیر تحلیل کار .است شده استفاده مسیر تحلیل مدل از دیگری بر رهایمتغ از هریک تأثیرگذاری نحوة تعیین منظور به

 مشارکت و فرهنگی -اجتماعی مشارکت اقتصادی، مشارکت متغیر سه تأثیر ،اول ةمرحل در .است گرفته انجام مرحله

 تأثیر دوم ةمرحل در ،شد سنجیده وابسته متغیر عنوانبه گردشگری پایدار ةتوسع متغیر بر مستقل متغیر عنوانبه محیطی زیست

 تأثیر سوم ةمرحل در و شد آزمون فرهنگی -اجتماعی مشارکت متغیر بر محیطی زیست مشارکت و اقتصادی مشارکت متغیر دو

 .شود می مشاهده 7 جدول در آزمون این نتایج که شد بررسی اقتصادی مشارکت بر محیطی زیست مشارکت متغیر
 

 مسیر تحلیل مراحل تفکیک به متغیرها ضرایب .7 جدول

 واردشده یرهایمتغ مراحل
 بیضرا
 (بتا) شدهاستاندارد

یمعن سطح
 یدار

 R مقدار
 تعیین ضریب

(R2) 

  :وابسته ریمتغ) اول
 (یگردشگر داریپا توسعة

 یاقتصاد مشارکت
 یفرهنگ -یاجتماع مشارکت

 یطیمح ستیز مشارکت

198/0 
611/0 
118/0 

000/0 
000/0 
003/0 

683/0 467/0 

  :وابسته ریمتغ) دوم
 (یفرهنگ -یاجتماع مشارکت

 یاقتصاد مشارکت
 یطیمح ستیز مشارکت

124/0 
089/0 

022/0 
023/0 

123/0 015/0 

  :وابسته ریمتغ) سوم
 (یاقتصاد مشارکت

 064/0 214/0 001/0 177/0 یطیمح ستیز مشارکت

 

 مسیر تحلیل مدل

 در گردشگری پایدار توسعة متغیر تبیین برای سویهیک مسیر تحلیل مدل قالب در 7 جدول اطالعات شماتیک نمای

 :دشو می ارائه 4 شکل
 

 
 (سرعین) گردشگری پایدار توسعة در مؤثر متغیرهای مسیر تحلیل .4 شکل

 نگارندگان :منبع
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 مشارکت و اقتصادی مشارکت ی،فرهنگ -اجتماعی مشارکت هایمتغیر ،4 شکل و 7 جدول اطالعات طبق

 در مشارکت یعنی ؛کنند می ایفا سرعین پایدار گردشگری صنعت در ای کننده تعیین نقش ترتیب به محیطی زیست

 گردشگری پایدار ةتوسع به حصول راستای در دیگر متغیر دو به نسبت بیشتری یلپتانس ،فرهنگی -اجتماعی های فعالیت

 و اقتصادی های فعالیت در مشارکت اولویت ترتیب به ،فرهنگی -اجتماعی های فعالیت در مشارکت رونق راستای در .ددار

 رونق اقع،ودر .است آمده مسیر تحلیل دوم ةمرحل در که کند می ایفا مؤثری نقش محیطی زیست های فعالیت در مشارکت

 رونق برای را زمینه ،مسئوالن و مردم همکاری با سرعین گردشگری صنعت فرهنگی -اجتماعی های فعالیت در مشارکت

 پذیر امکان دوم ةدرج در محیطی زیست های مشارکت و اول درجة در گردشگری صنعت اقتصادی های فعالیت در مشارکت

 ساکنان مشارکت ةزمین سازی فراهم با دهد می نشان نیز سوم مرحلة .دارد دنبالبه را گردشگری پایداری و سازد می

 صورت گردشگری اقتصادی های فعالیت در مشارکت زیادی حد تا گردشگری محیطی زیست های فعالیت در سرعین

 در فرهنگی -اجتماعی های مشارکت و اول درجة در گردشگری اقتصادی های مشارکت رونق ،دیگر عبارت به .گیرد می

 .روند می شمار به سرعین در گردشگری پایدار ةتوسع هایتدرن و محیطی زیست های مشارکت رونق ساز زمینه دوم درجة

  

 گیری نتیجه

 های فعالیت در سرعین محلی ةجامع مشارکت وضعیت ،میدانی های داده از استفاده با و پیمایش براساس پژوهش این

 از ویژه طور هب پایدار گردشگری صنعت و مشارکت متغیرهای از کیهر ،منظور بدین .یدسنج را پایدار گردشگری به مربوط

 .شد آزمون نیز ها آن تک تک بین روابط و شد بررسی محیطی زیست و فرهنگی -اجتماعی اقتصادی، ةجنب سه

 :کند می بیان زمینه این در گرفته صورت های ارزیابی

 انسانی و طبیعی منابع رفتنازبین ،ها آلودگی انواع جمله از گردشگری از ناشی محیطی زیست مسائل به حساسیت  .1

 مسائل ویژهبه و مسائل سایر از بیشتر مراتب به سرعین یمحل ساکنان نزد زمینه این در مشارکت به تمایل و

 فرهنگ مانند فرهنگی -اجتماعی مسائل در مشارکت به تمایل ،رواین از .است اقتصادی و فرهنگی -اجتماعی

 مانند اقتصادی مسائل و دارد قرار اهمیت دوم ةرتب در ...و زندگی کیفیت تسهیالت، سطح امنیت، سطح محلی،

 ةرتب نیز گردشگری از حاصل شغلی های فرصت و خدمات و کاالها انواع ةهزین مسکن، و زمین قیمت ،درآمدها

 .دارد را سوم

 از گردشگری صنعت نسبی وضعیت و پایین گردشگری های فعالیت در سرعین ساکنان عینی مشارکت میزان  .2

 وضعیتی چنین توجیه در که شد ارزیابی نامطلوب محیطی زیست و فرهنگی -اجتماعی اقتصادی، مختلف های جنبه

 .کرد اشاره زمینه این در اصلی ورفاکت عنوانبه مشارکتی سازوکار نبود به توان می

 پایدار ةتوسع با را همبستگی کمترین محیطی زیست های مشارکت و بیشترین فرهنگی -اجتماعی های مشارکت  .3

 از کمتر یعنی ؛دارند قرار همبستگی این وسط حد در نیز اقتصادی های مشارکت .اند داشته سرعین در گردشگری

 گردشگری پایدار ةتوسع به دستیابی در محیطی زیست های مشارکت از بیشتر و فرهنگی -اجتماعی های مشارکت

 های مشارکت به زیادی تمایل سرعین ساکنان اینکه رغمعلی درنتیجه، .کنند می ایفا نقش مطالعه مورد ةمحدود

 در فرهنگی -اجتماعی های مشارکت این دارند، اقتصادی و اجتماعی های مشارکت با مقایسه در محیطی زیست

 توسعة با تری قوی همبستگی که گیرند می قرار دوم درجة در محیطی زیست و اقتصادی های مشارکت و اول درجة

 .دندار سرعین در گردشگری پایدار

 محیطی زیست مشارکت و ترین قوی و بیشترین فرهنگی -اجتماعی مشارکت متغیر ،اثرگذاری شدت و میزان لحاظ از  .4
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 تأثیرگذاری این دوم اولویت در نیز اقتصادی مشارکت .دارند پایدار گردشگری صنعت رب را تأثیر ترین ضعیف و ترین کم

 محیطی زیست یا اقتصادی های فعالیت با مقایسه در فرهنگی -اجتماعی های فعالیت در مشارکت بنابراین، ؛است

 .است داشته سرعین در گردشگری پایدار ةتوسع به دستیابی رب را تأثیر بیشترین گردشگری،

 تأثیر محیطی زیست و اقتصادی مشارکت و نزدیک و مستقیم تأثیر سرعین ساکنان فرهنگی -اجتماعی مشارکت  .5

 قرار مستقیم طوربه تأثیرگذاری دوم ةرتب در اقتصادی مشارکت .دارد گردشگری پایدار ةتوسع بر دور و غیرمستقیم

 طور هب را گردشگری پایدار ةتوسع به دستیابی فرهنگی -اجتماعی مشارکت بر گذاریتأثیر طریق از و رددا

 از و دارد قرار مستقیم طوربه تأثیرگذاری سوم ةرتب در نیز محیطی زیست مشارکت .دهد می پوشش غیرمستقیم

 پایدار ةتوسع بعدی، ةوهل در فرهنگی -اجتماعی مشارکت و اول ةوهل در اقتصادی مشارکت بر تأثیرگذاری طریق

 .دارد دنبالبه را گردشگری

 تقریباً حد در ها آن تمایل میزان و دندار تمایل گردشگری صنعت های فعالیت در مشارکت به سرعین ساکنان ،کلدر

 بیشتر به که است ای گونهبه سرعین در گردشگری صنعت سازوکار رازی ؛نیست پایداری راستای در اما ،است مطلوبی

 رغمعلی سرعین ساکنان ،درواقع .ندارند عینی مشارکتی گردشگری های فعالیت در ها آن و شود نمی توجهی میبو ساکنان

 در .ندارد وجود مشارکتی سازوکار رازی ؛بینند نمی مهیا گردشگری های فعالیت در مشارکت برای را شرایط خود، باطنی میل

 ،لحاظ این از .بود غافل گردشگری پایدار ةتوسع به یابیدست راستای در سرعین مشارکتی پتانسیل از نباید ها این کنار

 گردشگری محیطی زیست مالحظات و دوم اولویت در اقتصادی مالحظات اول، اولویت در فرهنگی -اجتماعی مالحظات

 گردشگری صنعت فرهنگی -اجتماعی های فعالیت در مشارکت رونق یعنی ؛دارند قرار مشارکت نظر از سوم اولویت در

 و اول درجة در اقتصادی های فعالیت در مشارکت رونق برای را زمینه امر، مسئوالن و مردم همکاری با سرعین

 .دارد دنبالبه را گردشگری پایداری و سازد می پذیر امکان دوم درجة در گردشگری صنعت محیطی زیست های مشارکت

 رسیدن برای گردشگری صنعت سازوکار در سرعین بومی مردم درگیرکردن و مشارکت میزان یارتقا منظوربه درنتیجه،

 این در یضرور های اولویت برحسب و سرعین ساکن شهروندان نظرهای به توجه با ،صنعت این مطلوب وضعیت به

 :شود می بیان زیر شرح به پیشنهادهایی زمینه
 

 در مردمی های مشارکت جلب منظوربه گردشگری ةزمین در فعال غیردولتی نهادهای و ها انجمن تقویت و تشکیل .1

 گردشگری؛ ةحوز در اقتصادی و اجتماعی عمرانی، های پروژه و ها طرح از برداری بهره و اجرا تهیه، فرایند

 از محلی اجتماعات یآگاه شیافزا و یمحل انیراهنما تیترب منظور به یجیترو -یآموزش های برنامه یاجرا  .2

 گردشگران؛ با تعامل بستر یسازفراهم و محل در یگردشگر صنعت توسعة امدهاییپ

 و مردم منتخب نمایندگان حضور با جلسات، برگزاری طریق از گردشگری های برنامه اجرای و گیری تصمیم  .3

 محلی؛ ساکنان از نظرسنجی

 محور؛اجتماع گردشگری اصول کاربرد راستای در محلی مردم سازی فرهنگ برای بودجه تخصیص  .4

 بلندمدت و وتاهک یآموزش های دوره قیطر از سرعین جوانان ویژه به ،ساکنان تخصص و مهارت سطح افزایش  .5

 گردشگران؛ به دارتریپا هرچه خدمات ةارائ و یگردشگر صنعت های شغل اتخاذ یبرا ها آن دنکر آماده منظور به

 و (دیگر مناسب تسهیالت و وام دادن قبیل از) سرعین در بومی افراد گذاری سرمایه منظور به شرایط کردن فراهم  .6

 بومی؛ کارشناسان و کار نیروی کارگیری هب با غیربومی های سازمان یا افراد های گذاری سرمایه

 منظوربه گردشگران به ناحیه این سنتی غذاهای و دستی صنایع ،دامی زی،کشاور محصوالت فروش و معرفی  .7

 آنان؛ برای درآمدزایی هدف با صنایع این صاحبان از حمایت
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 تدارک طریق از گردشگری های فعالیت در ها آن دادنشرکت و ناحیه این گردان رمه و عشایر ةجامع درگیرکردن  .8

 گردشگران؛ به گروه این فرهنگی محصوالت ةعرض راستای در الزم امکانات

 های هسته برقراری طریق از محلی ساکنان برای الزم های آموزش ةارائ و محیطی زیست فرهنگ ترویج  .9

 یطیمح  ستیز و یکولوژکا های آلودگی و مخاطرات اهشک هدف با گردشگری مسئول های ارگان در محیطی زیست

 .نظر مورد ةمنطق در

 

 منابع
 و سرعین موردی مطالعه گردشگری؛ بر تأکید با پایدار توسعه ریزی برنامه ،1390 نژاد، اللهقلی مهناز و علیرضا ،استعالجی .1

  .129-144 صص، 30سال نهم، شمارة  یران،ا یایفصلنامة انجمن جغراف ،اطراف روستاهای

 مطالعه: یمشارکت یکردبا رو ییروستا یدارپا یتوسعه گردشگر های یتفعال یبررس ،1390 نینا، یزی،گوهرر زاده امین .2

 .تهران دانشگاه اجتماعی علوم دانشکدة ارشد، کارشناسی نامة پایان ،اصفهان استان گرمه روستای موردی

 .47 ص، 134(، سال چهاردهم، شمارة یریتمد ینهدر زم یآموزش -ی)علم یرماهنامة تدب ،پایدار توسعه، 1381 ینعلی،حس زاده، بهرام .3

 تهران. یهان،نشر ک ی،باقر ساروخان ةترجم ی،فرهنگ علوم اجتماع، 1370 ،آلن یرو،ب .4

 معلم، تهران.  یتچاپ اول، انتشارات دانشگاه ترب ،گردشگری صنعت بر مروری، 1386 یمین،س توالیی، .5

 تهدید، یا فرصت: روستایی نواحی بر آن اثرات و دوم های خانه گردشگری، 1384جواد،  ی،محمدرضا، صفائ رضوانی، .6

 .109 -121 صص، 54شمارة  ،37 دورة یایی،جغراف یها پژوهش یةنشر ،تهران شمال روستایی نواحی مورد

 ، انتشارات دانشگاه تهران.یدارپا یگردشگر یکردبا رو ییروستا یتوسعه گردشگر ،1387 ،محمدرضا ی،رضوان .7

 .مسکن و نفوس عمومی سرشماری، 1390 ایران، آمار سازمان .8

 .137 -134 صص، 96 -95 شمارة ،10 سال ی،اقتصاد -یاسیس یةنشر ،گردشگری و پایدار توسعة، 1374 ید،وح سینایی، .9

 .آموزش دفتر تعاون، وزارت ،"تعاونی اقتصادی یها بنگاه یتو نقش آن در فعال یمشارکت محور"(، 1386) یرینش شفیعی، .10

 پایدار توسعه به دستیابی برای محلی جامعة مشارکت نقش ،1390 کهزادی، ساالر و نسترن رسولی، حمید، بروجنی، ضرغام .11

 .همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه پایدار، توسعة و گردشگری همایش ،توسعه حال در کشورهای در گردشگری

توسعه مقصد درحال یکدر  یمشارکت یگردشگر یزیربرنامه، 1384 ی،شاپورآباد یاحمد یعلو محمد ابوالفضل ی،طارم .12
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