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1مقدمه

 ،فعالیت نوع این در. است داده تشکیل دنیا در را جهانگردی های فعالیت از مهمی بخش ،طبیعی گردشگری امروزه

 ،ها تانکوهس مرتفع، های کوه رشته به ،خلقت انگیز حیرت های جلوه و طبیعی های زیبایی از گیری بهره برای جهانگردان

 ها تاالب و ها دریاچه ،دریاها احلسو ،(234: 1380 رضوانی،) ها بیابان ،عمیق های دره ،ها جلگه و ها جنگل ،ها کوهپایه

: 1380 رضوانی،) طبیعت از مندی بهره به خاص تمایل و قوی گرایش این. کنند می سفر( 58: 1389 نسب،مهدی و نوری)

 ،توالیی) شده منجر آن پیدایش به گردشگری، مباحث در طبیعی میراث ارزش و پایدار ۀتوسع مفهوم پذیرش که (224

 نام گردی طبیعت ،فارسی ادبیات در که 2اکوتوریسم(. 234: 1380 رضوانی،) است گرفته نام اکوتوریسم ،(122: 1386

 از پیروی با گردی طبیعت. دهد می تشکیل را آن از بخشی تنها ،است جهانگردی صنعت در تازه نسبتاً ای پدیده و گرفته

 محلی، اجتماعات انتفاع ،طبیعی های عرصه از حفاظت طریق از درونی، و ذاتی های ارزش بر تکیه و مدارحیات فلسفۀ

 از جلوگیری و زایی اشتغال تقویت ،یادگیری و آموزشی های فرصت دنآورفراهم ،ها فرهنگ خرده هایویژگی تقویت

 محیطی زیست های آموزش محلی، مشارکت های فرصت دنآورفراهم ،تجدیدناپذیر منابع کمتر مصرف به التزام ،مهاجرت

 با. سازد می پذیر امکان را پایداری و فرهنگی های میراث ،زیست محیط از حفاظت و توسعه ناسبم ترکیب عبارتیبه و

 نیز آنان آموزش و هداشتب سطح و افزایش ،محلی افراد برای اشتغال میزان ،طبیعی گردشگری طریق از درآمد کسب

 و جمعیت رشد از ناشی مشکالت حل و فقرزدایی ۀمرحل تا توانمی را بهداشتی و آموزشی های پیشرفت این. یابد می ارتقا

 -154 :1386 ،پارسایی و شایان) ستکا زیستی تنوع به خسارت و طبیعی منابع تخریب ۀدامن از و ادد ادامه اراضی توزیع

 ۀتوسع سازگاربودن ،رو این از. دارند متقابل وابستگی طبیعی محیط و گردشگری ،ذکرشده موارد به توجه با بنابراین، ؛(155

 ۀتوسع (.73: 1379 گردشگری، جهانی سازمان) آید می شماربه پایدار ۀتوسع در اساسی عامل ،طبیعی محیط با گردشگری

 خوشبختی و رفاه ترقی و افزایش برای محیطی و فرهنگی -اجتماعی اقتصادی، تغییرات در پایدار جریانی صورتبه پایدار

 اقتصادی، اهداف وحدت درصدد ،پایدار ای گونه به که است چندبعدی پویشی و شود می تعریف اجتماع کل مدت طوالنی

 که بنامیم پایدار را گردشگری ۀتوسع باید زمانی ،بنابراین ؛(112: 2002 موزلی،) است محیطی و فرهنگی اجتماعی،

 منافعی و کندمی فراهم آیندگان برای را جانوری و گیاهی ،ژنتیکی منابع ،وخاک آب منابع حفظ امکان ،نیست خربم

 و انسانی نظر از و یابد ادامه نامحدود زمان در ،محیط یک در پایدار گردشگری ،درواقع. دردا محلی اجتماعات برای

 وارد ای لطمه اجتماعی فرایندهای و ها فعالیت ۀتوسع به که دباش فعال حد آن تا و نزند صدمه زیست محیط به فیزیکی

 گردشگری ۀتوسع های برنامه است الزم ترتیب،بدین .دشو یدارپا ۀتوسع موجب ،یتنهادر و( 29: 2000 باتلر،) نسازد

 های ارزش هم و گیرد صورت محیط از مستمر و درخور برداری بهره هم تا دنشو اجرا محیطی توان و شناخت براساس

 .(14: 1386 آوارگانی، و نوری) شود حفظ محیط طبیعی

 مناسب نحویبه موهبت این از اما ،دنیاست برتر کشور پنج جزء ،اقلیمی تنوع و اکوتوریستی های جاذبه نظر از ایران

 کشور در ،میان این در .(101: 1391 ،دیگران و دهکردی کرمی) است نشده استفاده منطقه برای سودآوری راستای در

 مناسب نحویبه اگر که اند گرفته قرار مطلوبی بسیار حد در گردشگری های جاذبه و زیبایی لحاظبه که دارد وجود مناطقی

 در. کرد خواهند فراهم محلی اجتماعات در پایدار ۀتوسع به حصول برای توسعه فرایند یک ،دنشو مدیریت و ریزی برنامه

 مرز نزدیکی در قرارگرفتن) خاص یدرهبار موقعیت به توجه با غربی آذربایجان ستانا توابع از نقده شهرستان ،زمینه این

 ۀچشم تاالبی، های جاذبه گدار، ۀرودخان گذر ارومیه، ۀدریاچ به نزدیکی آن، بخش فرح وهوای آب ،(عراق و ترکیه کشور دو

 شمارهب پرجاذبه طبیعی گردشگری ۀوسعت برای ،جغرافیایی های حوزه جمله از دیگر طبیعی دالیل به و جوشان معدنی آب

                                                                                                                                                                              
 است. زاده یلدکتر حسن اسماع ییپور به راهنماصالح یارشد شمس یکارشناس نامۀ یانمقالۀ حاضر برگرفته از پا .1

2. Ecolojical Tourism 
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 وجود با منطقه این متأسفانه اما ،باشد بسیاری گردشگران پذیرای ،کشور و استان سطح در که دارد را آن قابلیت و رود می

 و اجتماعی ،اقتصادی سطح ارتقای و گرد طبیعت جذب در یزیاد ریثتأ کیهر که نخورده دست و طبیعی بکر های جاذبه

 را پایدار ۀتوسع مسیر درصورتی منطقه این .است نبوده توجه مورد تاکنون د،ردا محلی اجتماعات محیطی زیست -اکولوژی

 محیطی زیست -اکولوژی و فرهنگی -اجتماعی اقتصادی، ۀتوسع بر آن هایتأثیر و گردشگری ۀتوسع که کندمی طی

 ،آن در گردشگری ۀتوسع به توجه ضرورت و است مناسب تحقیق این انجام برای ،رو این از .شود بررسی منطقه

 .یابد می اهمیت ازپیش بیش

 گردشگری توسعۀ در محلی اجتماعات پایدار توسعۀ ابعاد تأثیر تحلیل هدف با حاضر پژوهش ،فوق موارد به توجه با

 :است زیر تسؤاال به پاسخ پی در نقده شهرستان روستایی ساکنان از نظرسنجی با طبیعی

  ؟دارد تأثیر طبیعی گردشگری ۀتوسع بر محلی اجتماعات پایدار ۀتوسع ابعاد آیا

 ؟است گذارثرا گردشگری ۀتوسع بر ابعاد سایر از بیشتر بعد کدام پایدار، ۀتوسع ابعاد میان در

 

پژوهشنظریمبانی

 برای ابزاری و جهان رشدروبه صنایع ترین سریع از یکی به شدن تبدیل با گردشگری اقتصاد و گردشگری ،حاضر عصر در

 شود می قلمداد پایدار ۀتوسع ارکان و اشکال ،مفاهیم از نیز و جهان اقتصادی ارکان ترین مهم از ملی، درآمد ایجاد

 عنوان با آن از ای گزیده و نوین شکل اکنون که دارد مختلفی اشکال گردشگری طرفی از(. 2: 1998 راتانسیونگ،)

 از لذت و تحسین مطالعه، هدف با بکر طبیعی مناطق به سفر صورتبه ،(5: 2000 گودوین، و ووپل) طبیعی گردشگری

 تعریف (176: 1389 هاشمی،) ...و ها تاالب ،ها دریاچه دریاها، ،ها جنگل ،ها کوهستان وحشی، گیاهان جانوران، مناظر،

 از حمایت و تحفاظ و است مسئولیت احساس اب همراه طبیعی محیط به مسافرت طبیعی، گردشگری همچنین. شود می

 و ها ارزش ةدربردارند و (25: 1994 هیونیگرد،) رددا دنبالبه را( بومی) لیمح مردم زندگی سطح بهبودی و زیست محیط

 گردشگری ترتیب،بدین .(617: 2002 سترایرز،) است انسانی و طبیعی از اعم ،روستا زیست محیط برای متفاوتی آثار

. دکن می حمایت پایدار ۀتوسع از و دهدمی ترویج را زیست محیط از حفاظت که است گردشگری از ای شاخه ،طبیعی

 :است زیر قرار به اصولی دارای طبیعی گردشگری صنعت ،تعریف این اساسبر

 برای ؛بخشد می ارتقا را فرهنگی و محیطی زیست آگاهی و احترام ؛رساند می حداقل به را محیط رب تأثیرگذاری

 اقتصادی نظر زا زیست محیط از حفاظت شود می سبب ؛است یادماندنی به که دهد می ارائه ثبتم ای تجربه بازدیدکنندگان

 -اجتماعی محیط به را الزم های حساسیت ؛است محلی ساکنان برای مقتدرسازی و مالی فواید حاوی ؛باشد سودمند

 .(17: 1387 ی،کروب) کند می حمایت کارگری های توافق و بشر حقوق از ؛کند می ایجاد محیطی زیست

 و افتخاری) است شده تأیید تازگی به محلی اجتماعات پایدار توسعۀ در آن نقش که طبیعی گردشگری ،رو این از

 به ،محیطی زیست و فرهنگی ،اجتماعی اقتصادی، ۀتوسع برای ابزاری عنوان به پایدار ۀتوسع هدف با ،(4: 1389 ران،دیگ

 دنبالبه ،1980 ۀده از که است درحالی این .است شده تبدیل تماعاتاج این در مدرن مشاغل ترین مهم از یکی

 ،زیست محیط طرفداران نهضت و دانشگاهی و دولتی کارشناس محقق، صدها توسط شده تهیه متعدد های گزارش

 و هاالزام که شکلی به پایدار توسعۀ رویکرد با همسو ،آن سنتی چارچوب بازساخت منظور به گردشگری ۀتوسع رویکردهای

 به کند، تعیین را اجتماعی و اقتصادی منابع از بهینه سطح یک پایداری و زیست محیط طرفداران جدید هایداستاندار

 وارد پایدار ۀتوسع مفهوم 1990 ۀده از ،ترتیببدین(. 77: 2003 چوی،) گرفتند قرار فشار تحت و ندشد کشیده چالش

 طبیعی منابع حفاظت و مدیریت معنایبه پایدار ۀتوسع (.82: 1391 ،زجاییفیرو زادهعلیقلی و قدمی) شد گردشگری ادبیات
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 بشریت ةآیند و کنونی های نسل و انسان نیازهای که ترتیبیبه ؛است نهادی و فناوری تحوالت به دادنجهت و پایه

 .(19: 1379 ،آسایش) شود تأمین پایدار و مستمر صورت به

 همان به و بازدیدکنندگان تقاضای تأمین ،میزبانان زندگی کیفیت بهبود با که است فرایندی گردشگری، پایدار توسعۀ

 تعریف رویکردی را پایدار گردشگری ،نویسندگان از بعضی. است ارتباط در انسانی و طبیعی محیط منابع از حفاظت نسبت

: 1995 گرین، و هانتر) است انسانی هم و طبیعی منابع هم بلندمدت کیفیت و حیات برای عملکردی مستلزم که کنند می

 رشد خواهان که است جامعی رهیافت ،امروز دنیای در پایدار گردشگری هک است معتقد 1گردشگری جهانی سازمان (.22

 در بشر که دارد تأکید نکته این بر و است طبیعی های بوم زیست بر مخرب تأثیرگذاری بدون گردشگری صنعت بلندمدت

 کند دستکاری و تعدیل منفی یا مثبت درجهت را محیط از یمشخص جوانب که بود اهدخو قادر گردشگری توسعۀ قالب

 ،طبیعی گردشگری از استفاده با منفی و مثبت تغییرات ایجاد دلیلبه نیز تعدیل همین .(6: 1389 ران،دیگ و افتخاری)

 از .رود می شماربه پایدار ۀتوسع ةجوهر هم باز که داشت خواهد دنبالبه را زیست محیط از حفاظت با همراه ای توسعه

 جدید راهبردی و شودمی قلمداد پایدار ۀتوسع برای ای چرخه ،گردشگری، 2پایدار گردشگری ۀتوسع رهیافت در ،رو این

 ؛(23: 2003 دیگران، و اند هال) رود می شماربه محلی جوامع فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، ابعاد احیای به کمک برای

 بخشی تنوع ،اقتصادی رشد ساز زمینه ،روستایی نواحی در گردشگری ۀتوسع ،1994 سال در گانون ۀگفت بقاطم که طوری به

 و ها زیرساخت بهبود ،پذیری جمعیت امکان و خارجی های مهاجرت کاهش درآمد، و اشتغال ایجاد ،روستایی اقتصاد به

 .(45: 1387 ران،دیگ و مهدوی) شودمی محلی اجتماعات در موارد دیگر

 محلی اجتماعات ۀتوسع برای جامع رویکردی عنوان به توان می را طبیعی گردشگری ،شده انجام مطالعات به توجه با

 این با(. 2: 1384 بوچسبام، دوها) دارد همراهبه آینده نسل و حاضر نسل برای را هایی منفعت که طوری به ؛داد قرار مدنظر

 و رشد ۀزمین درازمدت در ندک می تالش و رودمی شمارهب پایدار ۀتوسع به یلن برای راهبردی ،گردشگری نگرش

 محیطی زیست -اکولوژی و فرهنگی -اجتماعی ،نهادی -اقتصادی یها حوزه تمامی در را محلی اجتماعات شکوفایی

 .دزاس فراهم

 نظربه آن کردنعملیاتی های پژوهش و محلی اجتماعات و گردشگری پایدار توسعۀ از ای نظریه تعریف به توجه با

 هاست شاخص و ها معرف کارگیری به ،پایدار توسعۀ و پایداری گیری اندازه برای رهیافت ترین شدنی پذیرفته رسد می

 نشان پژوهش مفهومی مدل قالب در را پژوهش ۀمطالع مورد های شاخص 1 شکل .(10: 1389 ران،دیگ و افتخاری)

 .دهد می

 

 
پژوهشمفهومیمدل.1شکل

                                                                                                                                                                              
1. WTO 
2. Sustainable Tourism Development 
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 هایزیرساخت در مجدد گذاریایهسرم درآمد، افزایش اشتغال، ایجاد
 و دولتی نهادهای همکاری مردم، زندگی کیفیت و رفاه افزایش تولیدی،

 غیردولتی
 

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

 

 بهبود افزایش اراضی، کاربری تغییر آلودگی، ها،اکوسیستم از حفاظت
 هایزیرساخت توسعۀ ساختنهماهنگ زیربنایی، امکانات و خدمات

 گردشگری

 

 نهادی -اقتصادی
 
 

 جمعیتی -اجتماعی

 
 محیطیزیست -اکولوژیکی
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 317 ...  با طبیعی گردشگری توسعة بر محلی اجتماعات پایدار توسعة ابعاد تأثیر بر تحلیلی

 مطالعۀ به توان می جمله آن از .است گرفته صورت طبیعی گردشگری توسعۀ زمینۀ در گوناگونی مطالعات تاکنون

 این به توریسم ۀتوسع برای چغاخور دهستان محیطی توان ارزیابی در هاآن. کرد اشاره (1386) آوارگانی نوروزی و نوری

 جاذب انسانی و طبیعی های پدیده و محیطی متنوع منابع و ها وانت دارای ،مطالعه مورد ةدمحدو که ندرسید نتیجه

 برخوردار( متمرکز و گسترده تفرج شامل) گردشگری توسعۀ برای باالیی توان از ،منطقه سطح تمامی و است گردشگری

 استراتژی مدیریت از گیری بهره با قشم ةجزیر گردی طبیعت های قابلیت ارزیابی» در( 1388) راندیگ و گر نوحه .است

SWOT» ةاستفاد حداکثر راهبرد و ندپرداخت طبیعی گردشگری ۀزمین در قشم جزیرة های قابلیت و ها توانمندی مطالعۀ به 

 کیش ةجزیر گردشگری ۀتوسع برای گزینه بهترین عنوانبه را جزیره های ارزش حفظ با گردانطبیعت ورود از اقتصادی

 رضوانی .شود می زایی اشتغال و درآمد بهبود بسب ایران در گردشگری ۀتوسع که ددا نشان( 1383) امیریان. کردند معرفی

 محیط حفاظت در اکوتوریسم مهم نقش به ،زیست محیط حفاظت در آن نقش و اکوتوریسم عنوان با پژوهشی در( 1380)

 عنوان با ایمطالعه ،کاستاریکا در واقع استیونال در( 1999) کمپبل. کرد اشاره پایدار ۀتوسع به رسیدن و زیست

 برای آن از منتج منابع و گردی طبیعت بررسی به آن، در و داد  انجام «توسعه درحال روستایی جوامع در اکوتوریسم»

 نددکر اشاره اکوتوریسم ۀزمین در مناطق اکولوژیکی احیای مهم نقش به (2006) مهتا و بالنگی .پرداخت محلی اجتماعات

 در را نقش ترین مهم اکولوژیکی احیای ،هاآن اعتقاد به. نددانست گردشگری ریزی رنامهب برای مهم نگرشی را آن و

 ،(2006) وس همچنین. شودمی آن مختلف ابعاد در پایدار ۀتوسع و گردشگری فعالیت سریع رشد بسب که دارد اکوتوریسم

 آن پایداری و گردشگری ۀزمین در مطالعاتی نیز( 1388) راندیگ و شهیدی و (1378) آبادی زنگی و چشمهده محمدی

 .دادند جامنا

 گردشگری ۀتوسع که است نآ بیانگر گردشگری پایدار ۀتوسع ۀزمین در خارجی و داخلی هایپژوهش بر مروری

 و محیطی زیست های حساسیت افزایش محلی، اجتماعات ناساکن برای فرهنگی -اجتماعی اقتصادی، منافع برعالوه

 با و روستایی ساکنان از نظرسنجی براساس ،حاضر پژوهش. دارد دنبالبه را طبیعی های تماکوسیس از بیشتر حفاظت

 سنجش طبیعی گردشگری ۀتوسع بر را پایدار ۀتوسع ۀگان سه ابعاد تأثیر ،جامع رویکردی با ،پیشین هایپژوهش به نگاهی

 .دکنمی ارزیابی و

 

مطالعهموردمحدودة

 طول ۀدقیق 23 و درجه 45 و شمالی عرض دقیقۀ 57 و درجه 36 در غربی آذربایجان اناست جنوبی های شهرستان از نقده

 جنوب از ،ارومیه ۀدریاچ و ارومیه شهرستان به شمال از شهرستان این. است شده واقع گرینویچ النهار نصف عرض شرقی

. شود می محدود اشنویه ستانشهر به غرب از و مهاباد و میاندوآب های شهرستان به شرق از ،پیرانشهر شهرستان به

 شهرستان این به خاصی ۀجاذب و موقعیت عراق، به منتهی ةجاد و ارومیه ۀدریاچ و شهر پنج ارتباطی شاهراه در شدن واقع

 آن از که است فراوانی های پتانسیل و ها قابلیت دارای طبیعی گردشگری نظر از ،مطالعه مورد شهرستان. است بخشیده

 سلدوز، ،(گلی سیران) سنگی درگه شورگل، ،یادگارلو المللی بین های تاالب کوهستانی، معتدل وهوای بآ به توان می جمله

 مراتع گدار، ۀرودخان بکر و سرسبز ساحل ها، شکارگاه معروف،شیخ معدنی و جوشان ۀچشم ،ارومیه ۀدریاچ جنوبی سواحل

 که دکر اشاره... و چشمه هفت تفرجگاه ،یعقوب طانسل سرسبز ةدر حسنلو، سد ۀدریاچ گلی، سیران تاالب طبیعی و بکر

 به شهری ۀنقط دو دارای ،کشوری و سیاسی تقسیمات آخرین اساسبر نقده. اند بخشیده شهرستان این به زیبا اندازی چشم

 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری بقاطم. (1 جدول) است آبادی 118 و دهستان چهار نقده، و محمدیار های نام

 .اندروستایی نفر 37448 و شهری نفر 84154 ،تعداد این از که دارد جمعیت نفر 121،602 شهرستان ینا 1390
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نقدهشهرستانسیاسیتقسیمات.1جدول

 هاآبادیتعداد
دهستاننام بخشوشهرستان شهرنام جمع

سکنهازخالی سکنهدارای  جمع

 حسنلو 29 25 4
 محمدیار محمدیار

36 
 27 المهدی 20 18 2
 قلعه بیگم 32 32 0

 مرکزی نقده
37 

 35 سولدوز 36 31 5

1389:55غربی،آذربایجاناستانآماریۀسالنام:منبع



پژوهشروش

 پیمایشی و تحلیلی -توصیفی آن روش و کاربردی تحقیق نوع ،بررسی مورد های شاخص و تحقیق هدف به توجه با

 1390 سال مسکن و نفوس سرشماری براساس که است نقده شهرستان روستاهای مامت شامل آن آماری جامعۀ. است

 تأثیر سنجش برای نفر 384 درمجموع کوکران، فرمول براساس نمونه، حجم عنوان به. است نفر 37448 با برابر

 شهرستان انروستایی از نظرسنجی براساس انتخاب این. شدند انتخاب محلی جوامع پایدار ۀتوسع بر طبیعی گردشگری

 و کارشناسان با ای مصاحبه طی ،ها آن ۀهم بررسی امکان نبود و روستاها کثرت دلیلبه اما ،گرفت صورت نقده

 برای( روستا ده درمجموع) طبیعی گردشگری ۀجاذب دارای روستاهای ،زهحو این در فن استادان و حوزه این متخصصان

 ۀتوسع ۀگان سه ابعاد ،مطالعه مورد های شاخص گیری اندازه برای گیری نمونه روش .ندشد بررسی و انتخاب پرسشگری

 برای اطالعات گردآوری ابزار (.2 جدول) ستروستا هر جمعیت براساس بهینه تخصیص با منطبق گیری نمونه و پایدار

 و یفرهنگ -اجتماعی نهادی، -اقتصادی) پایدار ۀتوسع بعد سه در ،(3 جدول) مؤلفه 30 برمبنای شاخص 16 بررسی

 استفاده ای رتبه مقیاس در لیکرت طیف از ها شاخص این سنجش برای .است پرسشنامه ،(محیطی زیست -اکولوژیکی

. است محتوایی و صوری صورت به آن روایی و کرونباخ آلفای روش از استفاده با ،ها پرسشنامه پایایی سنجش. است شده

 تحلیل و تجزیه در همچنین. ددهمی نشان را آن قبول قابل پایایی که آمد دستبه درصد 83/0 کرونباخ یآلفا ضریب

 ،ها نمره براساس و مراتبیسلسله ای خوشه تحلیل از استفاده با ها شاخص مطالعه، مورد های مؤلفه تقلیل برای ابتدا ،ها داده

 ای خوشه تحلیل مدل. شدند جدا یکدیگر از ناهمگن های شاخص و ندشد بندی خوشه پایدار ۀتوسع ۀگان سه ابعاد در

 های مشخصه براساس که است مواردی از همگن نسبتاً های خوشه نفتیا برای اصلی آماری روش ،مراتبیسلسله

 به ،روند این در .شود می آغاز مجزا ۀخوش یک عنوان به متغیر یا مورد هر با تحلیل این. اند گرفته قرار شدهگیری اندازه

 تعداد و دنک ترکیب ترتیببه را ها خوشه که دشو می استفاده الگوریتمی از .دارد وجود خوشه متغیرها یا موارد ةانداز

 و تجزیه (.227 :1391 ران،دیگ و بایزیدی) بماند باقی خوشه یک فقط که دهد می کاهش جایی تا قدم هر در را ها خوشه

. (172: 1382 استعالجی، و یشآسا) پذیرد می انجام تفکیکی یا تراکمی روش از استفاده با ،مراتبیسلسله تحلیل

 پیوند: از اند عبارت که دارد وجود مراتبیسلسله ای خوشه تحلیل در تراکمی های خوشه تشکیل برای مختلفی های روش

 ۀدرج پژوهش، این در. (237: 1385 موسوی، و نیاحکمت) ثقل مرکز روش و وارد روش ،کامل پیوند ،متوسط پیوند ،تکی

 استفاده 1«وارد» ادغام روش از ،ها خوشه ترکیب برای سپس و گیری اندازه ،اقلیدسی ۀفاصل کمک هب ها مؤلفه ناهمانندی

 ۀفاصل مربع مشاهده، هر برای سپس. شود می محاسبه خوشه هر در متغیرها های میانگین ابتدا ،روش این در». شد

 دو مرحله هر در. شود می جمع هداتمشا تمامی برای ،فاصله این .شود می محاسبه ها خوشه های میانگین اقلیدسی

 زارع) «باشند داشته را ای خوشهداخل فواصل مربعات مجموع در افزایش ترین کوچک که شوند می ترکیب ای خوشه

                                                                                                                                                                              
1. Wards 



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

 به گردشگری قابلیت دارای همگن محلی اجتماعات ای، خوشه تحلیل مدل از استفاده با سپس(. 22: 1389 چاهوکی،

مشخص و توکی تجزیۀ از پس ،نهایتدر. شدند بندیدسته مطالعه مورد های شاخص به توجه با و مراتبیسلسله روش

از  طبیعی گردشگری ۀتوسع بر پایدار ۀتوسع ابعاد تأثیر بررسی برای ،گانه سه ابعاد های خوشه از هریک تأثیر میزان کردن

 .شد دهاستفا SPSS افزار نرم در آزمون چندعامله و یانسوار یزآنال یآمار یها آزمون

 
آماریجامعۀدرهانمونهتعدادوروستاهانام.2جدول

نمونهافرادتعداد جمعیت روستانام ردیف

65 
50 
45 
40 
40 
38 
30 
30 
20 
20 

1273 
850 
763 
645 
612 
532 
334 
314 
270 
161 

 حسنلو
 بالیقجی

 قیط گرده
 سنگی درگه

 مهماندار
 یادگارلو
 جاشیران

 معروف شیخ
 طالقان
 تپه ساخسی

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 جمع 5754 384
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هامؤلفههاشاخصابعاد
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 در مجدد گذاری رمایهس درآمد، افزایش اشتغال، ایجاد
 زندگی کیفیت و رفاه افزایش ،تولیدی های زیرساخت

 غیردولتی و دولتی نهادهای همکاری مردم،

 مشاغل گسترش منطقه، در جدید شغلی های فرصت ایجاد
 درآمدی منابع به بخشی تنوع محلی، بازارهای توسعۀ خدماتی،
-به دولت حمایت ،روستاییان درآمد افزایش منطقه، ساکنان

 و مالی منابع بیشتر جذب) اعتباری و مالی منابع لحاظ
 خصوصی، بخش گذاری سرمایه افزایش ،(دولتی های بودجه
 و زندگی شیوة تغییر ،زمین قیمت افزایش در گردشگری نقش

 افزایش ،(روستاییان زندگی سطح ارتقای) مردم معیشت
 کشاورزی تولیدات کاهش ،مسئوالن و مردم بین همکاری
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ی
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 گسترش ،امنیت آموزش، و دانش ،رضایت مشارکت،
 محلی هویت و فرهنگ حفظ اجتماعی، خدمات

 ،یبا گردشگر یجمع یها تیفعال در انساکنمشارکت  شیافزا
 افزایش منطقه، در گردشگر حضور از انییروستا تیرضا شیافزا

 ،روستا امنیت افزایش ،مردم آگاهی سطح باالرفتن و دانش
 و گرایی مصرف ،فرهنگی و اجتماعی های ناهنجاری گسترش

 رسانی اطالع کیفیت باالرفتن ،گردشگران از روستاییان الگوبرداری
 منطقه بیشتر شهرت ،گردشگران راهنمایی و

ت
یس

ز
 

طی
حی

م
- 

ی
بد
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 کاربری تغییر آلودگی، موجود، های اکوسیستم از حفاظت
 ،ناییزیرب امکانات و خدمات بهبود افزایش اراضی،

 گردشگری های زیرساخت ۀتوسع ساختنهماهنگ

)پرندگان،  یستیزو تنوع  یعیطبحفاظت از منابع  شیافزا
به منابع  یرسان بیآس زانیم و گردشگر حضور ،(...و جانوران

 ،ها تاالب مانند منطقه یها آب یآلودگ ،یستیزو تنوع  یعیطب
و باغات،  یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ ،ها چشمه و ها رودخانه

 ،یباسازیزمردم به  لیتما شیافزاسبز و  یگسترش فضاها
روستاها، گسترش  یارتباط یها راهمعابر و  تیوضعبهبود 

بهبود الگو و بافت مساکن  ،یو درمان یامکانات بهداشت
 ،ونقل حملبه امکانات و خدمات  یدسترس شیافزاروستاها، 

 ۀتوسع ،یعیبط یگردشگر ۀتوسع یالزم برا یها تیقابلداشتن 
 یگردشگر یها رساختیز
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هایافتهوبحث

 و مطالعه مورد منطقۀ محلی اجتماعات پایدار ۀتوسع رب طبیعی، گردشگری توسعۀ کندمی بیان که پژوهش سؤال براساس

 های مؤلفه تقلیل برای ابتدا ،است گذارتأثیر آن محیطی تزیس -اکولوژی و فرهنگی -اجتماعی نهادی، -اقتصادی ابعاد

 ۀگان سه ابعاد در شدهمطالعه های شاخص های نمره ۀپایبر و مراتبیسلسله ای خوشه تحلیل از استفاده با مطالعه، مورد

 شدنمشخص از پس. ندشد نامگذاری و جدا یکدیگر از ناهمگن های شاخص و گرفت صورت بندی خوشه ،پایدار ۀتوسع

 سپس .شد محاسبه ساده میانگین روش از استفاده با ،هریک ناپایداری/ پایداری میزان ،ها آن نامگذاری و ها خوشه تعداد

 برای دوطرفه واریانس آنالیز آزمون از ،درادامه. ندشد بندی سطح استفاده مورد های شاخص براساس محلی اجتماعات

 میزان کردنمشخص برای توکی آزمون از سپس و هایشان خوشه ۀاسطو به بعد سه بین ها تفاوت میزان کردنمشخص

 .شد استفاده گانه سه ابعاد های خوشه از هریک تأثیر

 

نهادی-اقتصادیبعد(الف

 های خوشه عنوان به خوشه چهار ،پایدار ۀتوسع نهادی -اقتصادی بعد در شاخص یازده ای خوشه تحلیل نتیجۀ به توجه با

 های شاخص و ندشد بندی دسته اول ۀخوش در متغیرها تعداد بیشترین ،4 جدول براساس. ندشد ییشناسا بعد این اصلی

 و 88/3 های میانگین با ترتیببه منطقه، در جدید شغلی های فرصت ایجاد و منطقه ساکنان درآمدی منابع به بخشی تنوع

 بازارهای توسعۀ خدماتی، مشاغل گسترش) شاخص سه میانگین اینکه به توجه با. برخوردارند دوم و اول اولویت از 76/3

بندی دسته متغیرهای خوشه، این در ،ستا متوسط حد از بیشتر و قبول قابل حد در نیز (روستاییان درآمد افزایش و محلی

 و مالی منابع بیشتر جذب) اعتباری و مالی منابع لحاظبه دولت حمایت شاخص سه .هستند همگن نسبی طور به شده

 نقش و دوم ۀخوش در نمسئوال و مردم بین همکاری افزایش خصوصی، بخش گذاری سرمایه افزایش ،(دولتی ایه بودجه

 ۀخوش در یکشاورز داتیتول کاهش شاخص ،نهایتدر و معیشت و زندگی شیوة تغییر ،زمین قیمت افزایش در گردشگری

 .گیرندمی قرار چهارم

 

نقدهشهرستانمحلیاجتماعاتدریادنه-یاقتصادبعدیهاشاخصیبندخوشه.4جدول

 یداریناپا/یداریپاازیامت تعداد هاشاخص هاخوشه

 اول خوشۀ

 منطقه در جدید شغلی های فرصت ایجاد
 خدماتی مشاغل گسترش
 محلی بازارهای توسعۀ

 منطقه ساکنان درآمدی منابع به بخشی تنوع
 روستاییان درآمد افزایش

5 

76/3 
35/3 
48/3 
88/3 
43/3 

 دوم خوشۀ

 اعتباری و مالی منابع لحاظبه دولت حمایت
 خصوصی بخش گذاری سرمایه افزایش
 مسئوالن و مردم بین همکاری افزایش

3 

73/4 
60/3 
70/4 

 سوم خوشۀ
 زمین قیمت افزایش در گردشگری نقش

 مردم معیشت و زندگی شیوة تغییر
2 

66/4 
45/4 

35/3 1 یکشاورز داتیتول کاهش چهارم خوشۀ  
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 :شوند می نامگذاری زیر صورت به خوشه چهار این موضوع، ادبیات بررسی به توجه با

 منابع به بخشی تنوع محلی، بازارهای توسعۀ خدماتی، مشاغل گسترش منطقه، در جدید شغلی های فرصت ایجاد .1



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

 درصد 58/3 امتیاز با (درآمد و اشتغال) اول مؤلفۀ زیرمجموعۀ ،روستاییان درآمد افزایش و منطقه ساکنان درآمدی

 .گیرند می قرار

 گذاری سرمایه افزایش ،(دولتی های بودجه و مالی منابع بیشتر جذب) اعتباری و مالی منابع لحاظبه دولت حمایت .2

 ازامتی با (دولتی ریزی برنامه) دوم مؤلفۀ زیرمجموعۀ ،نمسئوال و مردم بین همکاری افزایش خصوصی، بخش

 .گیرند می قرار درصد 34/4

 ارتقای) سوم ۀمؤلف زیرمجموعۀ مردم، معیشت و زندگی شیوة تغییر ،زمین قیمت افزایش در گردشگری نقش .3

 .گیرند می قرار 55/4 امتیاز با (زندگی کیفیت

 .گیردمی قرار درصد 35/3 امتیاز با (کشاورزی) چهارم ۀمؤلف زیرمجموعۀ کشاورزی، تولیدات کاهش .4
 

فرهنگی-اجتماعیعدب(ب

 است آن بیانگر 5 جدول براساس فرهنگی -اجتماعی بعد شاخص هشت ای خوشه تحلیل با شده انجام هایپژوهش نتایج

 یجمع یها تیفعال انجام ۀنیزم در انساکنمشارکت  شیافزاو  مردم آگاهی سطح باالرفتن و دانش افزایش شاخص دو که

 ،منطقه در گردشگر حضور از انییروستا تیرضا شیافزا یرهایمتغ. ندوشیم یبند دستهاول  ۀدر خوش یبا گردشگر

 و اجتماعی های ناهنجاری گسترش روستا، امنیت افزایش ریمتغ دوو  گردشگران از روستاییان الگوبرداری و گرایی مصرف

 ترتیببه منطقه، ربیشت شهرت و گردشگران راهنمایی و رسانی اطالع کیفیت باالرفتن های شاخص ،نهایتدر و فرهنگی

 ،فرهنگی -اجتماعی بعد در شدهبندی دسته متغیرهای دهدمی نشان نتایج. رندیگمی قرار چهارم و سوم وم،د های خوشه در

 .ندپایدار و همگن نسبی طور به ،ها آن میزان به توجه با
 

هنقدشهرستانمحلیاجتماعاتدریفرهنگ-یاجتماعبعدیهاشاخص یبندخوشه.5جدول

 یداریناپا/یداریپاازیامت تعداد همگنیهاشاخص هاخوشه

 اول خوشۀ
 مردم آگاهی سطح باالرفتن و دانش افزایش

 یبا گردشگر یجمع یها تیفعال یاجرا ۀنیزم در انساکنمشارکت  شیافزا
2 

40/4 
25/4 

 دوم خوشۀ
 منطقه در گردشگر حضور از انییروستا تیرضا شیافزا

 گردشگران از روستاییان گوبرداریال و گرایی مصرف
2 

91/3 
77/3 

 سوم خوشۀ
 روستا امنیت افزایش

 فرهنگی و اجتماعی های ناهنجاری گسترش
2 

50/3 
25/2 

 چهارم خوشۀ
 گردشگران راهنمایی و رسانی اطالع کیفیت باالرفتن

 منطقه بیشتر شهرت
2 

04/4 
66/4 

1391نگارندگان،:منبع
 

 :شوند می نامگذاری زیر صورت به خوشه چهار این موضوع، دبیاتا بررسی به توجه با

 ،یبا گردشگر یجمع یها تیفعالدر  ناساکنمشارکت  شیافزاو  مردم آگاهی سطح باالرفتن و دانش افزایش .1

 .گیرند می قرار درصد 32/4 امتیاز با (مشارکت) اول مؤلفه زیرمجموعۀ

 ،گردشگران از روستاییان الگوبرداری و گرایی مصرف و طقهمن در گردشگر حضور از انییروستا تیرضا شیافزا .2

 .رنددا قرار درصد 84/3 امتیاز با (الگوبرداری و رضایت) دوم ۀمؤلف زیرمجموعۀ

 امتیاز با (امنیت) سوم ۀمؤلف زیرمجموعۀ ،فرهنگی و اجتماعی های ناهنجاری گسترش و روستا امنیت افزایش .3

 .گیرند می قرار درصد 87/2

 و تبلیغات) چهارم ۀمؤلف زیرمجموعۀ ،منطقه بیشتر شهرت و گردشگران راهنمایی و رسانی اطالع کیفیت باالرفتن .4

 .گیرند می قرار درصد 84/3 امتیاز با (رسانیاطالع
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 توسعۀ با ،مطالعه مورد محلی جوامع پایداری ،فرهنگی -اجتماعی بعد در دهدمی نشان ای خوشه تحلیل نتایج

 تا و باالروبه و متوسط حد به موارد ۀبقی است، شده ارزیابی ناپایدار و پایین حد در که سوم ۀلفمؤ از غیر به گردشگری

 .دشو توجه آن به منطقه در گردشگری ۀتوسع برای دارد ضرورت ،ترتیببدین. است شده سنجش پایدار حدودی

 

محیطیزیست-اکولوژیبعد(ج

 ،6 جدول به توجه با. دشدن بندی دسته ای خوشه تحلیل از ادهاستف با شاخص ده ،محیطی زیست -اکولوژی بعد در

 ۀتوسع یالزم برا یها تیقابل داشتن و ...(جانوران و )پرندگان، یستیزو تنوع  یعیطبحفاظت از منابع  شیافزا های شاخص

 و یستیزو تنوع  یعیطببه منابع  یرسان بیآس زانیم حضور گردشگر و یها شاخصاول،  ۀدر خوش یعیطب یگردشگر

 ،اهو باغ یکشاورز یاراض یکاربر رییتغدوم و  ۀدر خوش ها چشمه و ها رودخانه ها تاالب مانند منطقه یها آب یآلودگ

 شاخص پنج ،تینهادر .اند شده یبند گروهسوم  ۀدر خوش ،یباسازیزمردم به  لیتما شیافزاسبز و  یگسترش فضاها

 ،یو درمان یروستاها، گسترش امکانات بهداشت یارتباط یها راهو  معابر تیوضعبهبود  ،یگردشگر یها رساختیز ۀتوسع

 .اند گرفته قرارسوم  ۀدر خوش ونقل حملبه امکانات و خدمات  یدسترس شیافزابهبود الگو و بافت مساکن روستاها، 



 نقدهشهرستانمحلیاجتماعاتیطیمحستیز-یاکولوژبعدیهاشاخص یبندخوشه.6جدول

 یداریناپا/یداریپاازیامت تعداد همگنیاهشاخص هاخوشه

 اول خوشۀ
 ،...(و جانوران )پرندگان، یستیزو تنوع  یعیطبحفاظت از منابع  شیافزا

 یعیطب یگردشگر ۀتوسع یالزم برا یها تیقابل داشتن
2 

07/4 
69/4 

 دوم خوشۀ
 یستیزو تنوع  یعیطببه منابع  یرسان بیآس زانیم و گردشگر حضور

 ها چشمه و ها رودخانه ،ها تاالب مانند منطقه یها آب یآلودگ
2 

53/3 
66/3 

 سوم خوشۀ
 هاو باغ یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ

 یباسازیزمردم به  لیتما شیافزاسبز و  یفضاها گسترش
2 

22/3 
27/3 

 چهارم خوشۀ

 یگردشگر یها رساختیز ۀتوسع
 روستاها یارتباط یها راهمعابر و  تیوضع بهبود

 یدرمان و یبهداشت امکانات سترشگ
 روستاها مساکن بافت و الگو بهبود

 ونقل حملبه امکانات و خدمات  یدسترس شیافزا

5 

12/3 
96/3 
11/3 
38/3 
55/3 
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 :شوند می نامگذاری زیر صورت به خوشه چهار این موضوع، ادبیات بررسی به توجه با

 توسعۀ یالزم برا یها تیقابل داشتن و ...(و جانوران )پرندگان، یستیزو تنوع  یعیطبحفاظت از منابع  شیافزا .1

 .گیرند می قرار درصد 38/4 امتیاز با (طبیعی منابع از حفاظت) اول ۀمؤلف ۀرمجموعیز ،یعیطب یگردشگر

 ،ها تاالب مانند منطقه یها آب یآلودگ ،یستیزو تنوع  یعیطببه منابع  یرسان بیآس زانیم و گردشگر حضور .2

 .گیرند می قرار درصد 60/3 امتیاز با (محیطی زیست های حساسیت) دوم ۀمؤلف زیرمجموعۀ ،ها چشمه و ها رودخانه

 زیرمجموعۀ ،یباسازیزمردم به  لیتما شیافزاسبز و  یگسترش فضاها و اهو باغ یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ .3

 .گیرند می قرار درصد 24/3 امتیاز با (اراضی کاربری تغییر) سوم ۀمؤلف

و  یروستاها، گسترش امکانات بهداشت یارتباط یها راهمعابر و  تیوضعبهبود  ،یگردشگر یها رساختیز توسعۀ .4

 ۀمؤلف ۀرمجموعیز ،ونقل حملبه امکانات و خدمات  یدسترس شیافزابهبود الگو و بافت مساکن روستاها،  ،یدرمان

 .گیرند می قراردرصد  42/3 ازیامتبا  (زیرساختی و ارتباطی خدمات) چهارم

 های حساسیت گروه در کالبدی، -محیطی زیست بعد لحاظبه روستاها در طبیعی گردشگری ۀتوسع دهدمی نشان نتایج



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

 طبیعی گردشگری ،بنابراین ؛شود می منفی پیامدهای ایجاد و منطقه ناپایداری ببس اراضی، کاربری تغییر و محیطی زیست

 محلی، اجتماعات و گردشگری پایداری برای ،ترتیببدین .شد خواهد محیطی زیست های اسیتحس شدنبرانگیخته بموج

 .رود می شماربه ها ضرورت اولین از آن ارتقای و زیست محیط حفظ

 ۀتوسع مؤثر ۀگان سه ابعاد در کاررفتهبه های شاخص از استفاده با ،مطالعه مورد محلی اجتماعات ،2 شکل به توجه با

 جذابمیان ،(پایدار) جذابفرا سطح سه به مراتبی،سلسله ای خوشه تحلیل از استفاده با طبیعی، گردشگری ۀتوسع بر پایدار

 و مکانی شرایط دلیلبه سنگی، درگه و قیطگرده ،بالیقچی حسنلو،. شدند تقسیم (ناپایدار) جذابفرو و (پایدار حدودی تا)

 توان باالترین اول، ۀرتب دریافت با حسنلو ،سطح این در. دارند قرار( راجذابف) سطح باالترین در ،ها پتانسیل از برخورداری

 قیطگرده روستاهای و است داده تشکیل ای جداگانه ۀخوش نیز دوم ۀرتب با بالیقچی. دارد طبیعی گردشگری ۀتوسع برای را

 ترتیببه معروفشیخ و جاشیران ،ارلویادگ روستاهای. دارند را پنجم ۀرتب مهماندار و چهارم ۀرتب سنگی درگه سوم، ۀرتب

 ،سوم گروه در ،نهایتدر. آیند می شماربه پایدار حدودی تا باجذمیان های مکان ،ترتیببدین .ندردا را 8 تا 6 های رتبه

 ةمحدود در ،گردشگری مناسب های پتانسیل نداشتن علتبه و گیرندمی قرار 10 و 9 هایرتبه در تپهساخسی و طالقان

 پتانسیل دارای مطالعۀ مورد نواحی سایر با را روستا دو این همگنی نبود حاصل، نتایج. ندیآمی شماربه ناپایدار جذاب فرو

 طبیعی دشگریگر ۀتوسع برای را منطقه دو این توان نمی اولیه امتیازهای به توجه با. دهد می نشان طبیعی گردشگری

 محلی تجارب با گردشگری های جاذبه دارای مناطق بر ای خوشه حلیلت مدل اجرای نتایج ۀمقایس .دکر قلمداد مناسب

 جذابیت ،است مشهود ناحیه سطح در آنچه. است فعلی بازدیدکنندگان و بندی رتبه زمینۀ در هایی تفاوت بیانگر نگارندگان،

 توجه مورد یگرد طبیعت ۀجاذب لحاظبه که است مکانی سومین ،بالیقچی از پس که است سنگی درگه روستای ةویژ

 پرآبی ایام در گدار ۀرودخان با مجاورت دلیلبه جاشیران روستای ،بالیقچی و حسنلو از پس .شودمی واقع بازدیدکنندگان

 تا پنجم های رتبه در مهماندار و یادگارلو معروف،شیخ روستاهای و شود می انتخاب بازدید برای مکان چهارمین عنوان به

 مدل نتایج با را هایی تفاوت که دارند قرار 10 و 9 هایرتبه در تپه ساخسی و طالقان آن، زا پس. گیرند می قرار هفتم

 منطقه، گردی طبیعت های قابلیت از بازدیدکنندگان نداشتناطالع دلیل به تفاوت این .دهند می نشان ای خوشه تحلیل

 .است دهمآ 7 جدول در خالصه ورطبه نتایج .نیست توجه مورد چندان

 
نقدهشهرستاندرمطالعهموردمحلیاجتماعاتبرایعمودیقندیلنمودار.2شکل
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پایدارتوسعۀگانۀسهابعادهایشاخصلحاظبهمطالعهموردمحلیاجتماعاتبندیسطح.7جدول

پایداریسطوحتعدادهمگنروستاهایهاگروهنامردیف

 (جذاب فرا) پایدار 4 سنگی درگه ،قیط گرده ،بالیقچی حسنلو، اول گروه 1

 (جذاب میان) پایدار حدودی تا 3 معروفشیخ ،جاشیران ،یادگارلو دوم گروه 2

 (جذاب فرو) ناپایدار 3 تپهساخسی طالقان، مهماندار، سوم گروه 3

1391نگارندگان،:منبع

 

 اجتماعات پایدار ۀتوسع ۀگان سه ابعاد بین داریامعن سطح تفاوت تعیین برای چندعامله واریانس آنالیز آزمون نتایج

 و پایدار ۀتوسع ۀگان سه ابعاد بین دهدمی نشان روستا اجتماعات ناساکن دیدگاه از طبیعی گردشگری توسعۀ و محلی

 095/0 اطمینان ۀفاصل با( محیطی زیست -اکولوژی و فرهنگی -اجتماعی ،نهادی -اقتصادی) طبیعی گردشگری ۀتوسع

 واریانس تحلیل نتایج به توجه با(. 8 جدول) دارند نقش طبیعی گردشگری توسعۀ در بعد سههر و دارد وجود تفاوت درصد

 000/0 برابر نهادی -اقتصادی بعد برایsig  مقدار که است آن بیانگر داریامعن سطح ،8 جدول آخر ستون در عامله،چند

 ةحوز ابعاد برای مقدار این. دهدیم نشان را طبیعی گردشگری ۀتوسع بر نهادی -اقتصادی بعد عۀتوس تأثیر و است

 ۀتوسع بر ابعاد این ۀتوسع دهدمی نشان که است آمده دست به sig=000/0 محیطی زیست -اکولوژی و جمعیتی اجتماعی

 ،(872/0 داریامعن سطح با جمعیتی -اجتماعی و نهادی -اقتصادی بعد) ابعاد متقابل اثر درمورد اما ،است مؤثر گردشگری

 -اجتماعی و نهادی -اقتصادی بعد) ،(448/0 داریامعن سطح با محیطی زیست -اکولوژی و نهادی -اقتصادی بعد)

 داریامعن سطح با محیطی زیست و اجتماعی بعد) و( 328/0 داریامعن سطح با محیطی زیست -اکولوژی و جمعیتی

 وجود( sig=033/0 مقدار بودنتر چککو علتبه) محیطی زیست و اجتماعی ابعاد بین یمتقابل اثر که گفت توان می( 033/0

 نتایج همچنین. شودمی هددا نشان 8 جدول صورت به نهایی ۀنتیج و حذف ،الگو از ابعاد این متقابل اثر ،ترتیببدین. ندارد

 یعنی ؛است درصد 785/0 وابسته متغیر و مستقل متغیرهای بین تعیین ضریب دهد می نشان شده محاسبه مربعات مجموع

 .دکر بیان مستقل متغیرهای وسیلۀبه توان می را وابسته متغیر( واریانس) تغییرات از ددرص 785/0

 -اقتصادی) طبیعی گردشگری ۀتوسع برای شده شناسایی ۀگان سه ابعاد نایم ،روستایی ناساکن دیدگاه از بنابراین،

 بر متفاوتی اثرگذاری ،ابعاد این از هریک و رددا وجود تفاوت( محیطی زیست -وژیاکول و فرهنگی -اجتماعی ،نهادی

 .دشو می تأیید پژوهش سؤال از بخش این ،بنابراین ؛دارند طبیعی گردشگری گیری شکل و توسعه

 
 چندعاملهیانسواریلتحلیجنتا.8جدول

 یعیطبگردشگریتوسعۀیانگینموابسته:یرمتغ

مجموعمربعات ییراتتغمنبع یآزادۀدرج مربعاتیانگینم F Sig. 
560/7 شده یحتصح مدل a 9 84/0 830/57 000/0 

 000/0 334/103534 895/1503 1 895/1503 جداشده بخش

 000/0 689/38 562/0 3 686/1 یاقتصاد بعد

 000/0 896/53 783/0 3 349/2 یاجتماع بعد

 محیطی یستز بعد
 محیطی یستزو  اجتماعی

058/1 

244/0 

3 

8 

353/0 

030/0 

277/24 

186/2 
000/0 

033/0 
   015/0 151 193/2 خطا
    161 209/3151 لجمع ک

Corrected Total 753/9 160    

a. یینتع یبضر  = 785/0  ( یینتع یبضر شدة یلتعد  = 772/0 )  

1391،:نگارندگانمنبع

 



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

 -ماعیاجت ،نهادی -اقتصادی) گانه سه ابعاد از هریک های خوشه تأثیر میزان ،1توکی آزمون نتایج براساس ،درادامه

 با محلی، اجتماعات ناساکن دیدگاه از .شودمی تحلیل طبیعی گردشگری ۀتوسع بر( محیطی زیست -اکولوژی و فرهنگی

 ،نهادی -اقتصادی) پایدار ۀتوسع ۀگان سه ابعاد ،زوجی ۀمقایس در درصد 095/0 اطمینان با داریامعن سطح مقادیر به توجه

 -اکولوژی و فرهنگی -اجتماعی ،نهادی -اقتصادی ابعاد بین ،(محیطی زیست -اکولوژی و فرهنگی -اجتماعی

 ابعاد های خوشه ،روستایی اجتماعات ناساکن دیدگاه از ،دیگر عبارتبه. رددا وجود داریامعن تفاوت محیطی زیست

 اوتتف یکدیگر اب کامالً و نیستند یکدیگر موازات در محیطی زیست -اکولوژی و فرهنگی -اجتماعی ،نهادی -اقتصادی

 (.11 تا 9 های جدول) دارند

 
روستاییاجتماعاتدیدگاهازطبیعیگردشگریتوسعۀبرمؤثرنهادی-اقتصادیبعدهایخوشهمیانتفاوتمعنادارینتایج.9جدول

 Jخوشۀ I خوشۀ
دویانگینمتفاوت

(I-J)خوشه
استانداردیخطا

سطح
داریامعن

یدرصد95یناناطمۀفاصل
حدباال یینپاحد

 

  درآمد و اقتصاد

2142/0 یدولت یزیر برنامه * 02914/0  000/0  1358/0  2898/0  

0041/0 زندگی کیفیت ارتقای  02508/0  998/0  - 0611/0  0692/0  

- کشاورزی 3416/0 * 02626/0  000/0  - 4098/0  - 2733/0  

  یدولت یزیر برنامه

- درآمد و اقتصاد 2142/0 * 02914/0  000/0  - 2898/0  - 1385/0  

- زندگی کیفیت ارتقای 2101/0 * 03317/0  000/0  - 2963/0  - 1239/0  

- کشاورزی 5557/0 * 034038/0  000/0  - 6442/0  - 4672/0  

  زندگی کیفیت ارتقای

- درآمد و اقتصاد 0041/0  02508/0  998/0  - 0692/0  0611/0  

2101/0 یدولت یزیر برنامه * 03317/0  000/0  1239/0  2963/0  

- کشاورزی 3456/0 * 03068/0  000/0  - 4253/0  - 2659/0  

  کشاورزی

3416/0 درآمد و اقتصاد * 02626/0  000/0  2733/0  4098/0  

5557/0 یدولت یزیر برنامه * 03408/0  000/0  4672/0  6442/0  

3456/0 زندگی کیفیت ارتقای * 03068/0  000/0  2659/0  4253/0  

*  05/0 

1391،ندگان:نگارمنبع



 روستاییاجتماعاتدیدگاهازطبیعیگردشگریتوسعۀبرمؤثرفرهنگی-اجتماعیبعدهایخوشهمیانتفاوتمعنادارینتایج.10جدول

 J خوشۀ Iۀخوش
یانگینمتفاوت

(I-J)دوخوشه
استانداردیخطا داریاسطحمعن

یدرصد95یناناطمۀفاصل
حدباال یینپاحد

 

  تمشارک

1288/0 الگوبرداری و رضایت * 02816/0  000/0  0556/0  2019/0  

- امنیت 1679/0 * 02311/0  000/0  - 2279/0  - 1079/0  

- یرسان و اطالع تبلیغات 6082/0 * 04213/0  000/0  - 7177/0  - 4987/0  

  الگوبرداری و رضایت

- مشارکت 1288/0 * 02816/0  000/0  - 2019/0  - 0556/0  

- امنیت 2967/0 * 03169/0  000/0  - 3790/0  - 2144/0  

- یرسان و اطالع تبلیغات 7370/0 * 04739/0  000/0  - 8601/0  - 6139/0  

  امنیت

1679/0 مشارکت * 02311/0  000/0  1079/0  2279/0  

2967/0 الگوبرداری و رضایت * 03169/0  000/0  2144/0  3790/0  

- یرسان و اطالع تبلیغات 4403/0 * 04457/0  000/0  - 5561/0  - 3245/0  

  یرسان و اطالع تبلیغات

6082/0 مشارکت * 04213/0  000/0  4987/0  7177/0  

7370/0 الگوبرداری و رضایت * 04739/0  000/0  6139/0  8601/0  

4403/0 امنیت * 04457/0  000/0  3245/0  5561/0  

 *05/0   

1391نگارندگان،:منبع
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 روستاییاجتماعاتدیدگاهازطبیعیگردشگریۀتوسعربمؤثرمحیطیزیست-اکولوژیبعدهایخوشهنایمفاوتتمعنادارینتایج.11جدول

 Jۀخوش Iخوشۀ
یانگینمتفاوت
(دوخوشه I-J) 

یخطا
استاندارد

داریاسطحمعن
یدرصد95یناناطمۀفاصل  

یینپاحد  حدباال 

 

طبیعی منابع از حفاظت   

یطیمح یستز های یتحساس  0016/0  02671/0  000/1  - 0678/0  0710/0  

یاراض یکاربر ییرتغ  1040/0 * 02460/0  000/0  0401/0  1679/0  

زیرساختی و ارتباطی خدمات  - 2138/0 * 02698/0  000/0  - 2839/0  - 1437/0  

 های یتحساس
محیطی یستز   

طبیعی منابع از حفاظت  - 0016/0  02671/0  000/1  - 0710/0  0678/0  

یاراض یکاربر ییرتغ  1024/0 * 02828/0  002/0  0290/0  1759/0  

زیرساختی و ارتباطی خدمات  - 2154/0 * 03037/0  000/0  - 2943/0  - 1365/0  

یاراض یکاربر ییرتغ   

طبیعی منابع از حفاظت  - 1040/0 * 02460/0  000/0  - 1679/0  - 0401/0  

محیطی یستز های یتحساس  - 1024/0 * 02828/0  002/0  - 1759/0  - 0290/0  

زیرساختی و ارتباطی خدمات  - 3178/0 * 02854/0  000/0  - 3920/0  - 2437/0  

 و ارتباطی خدمات
  زیرساختی

طبیعی منابع از حفاظت  2138/0 * 02698/0  000/0  1437/0  2839/0  

محیطی یستز های یتحساس  2154/0 * 03037/0  000/0  1365/0  2943/0  

اراضی یکاربر ییرتغ  3178/0 * 02854/0  000/0  2437/0  3920/0  

* 05/0 

1391نگارندگان،:منبع
 

 رب گانه سه ابعاد های خوشه از هریک تأثیرگذاری در ها تفاوت میزان کردنمشخص برای نتایج، براساس همچنین

 همگن گروه سه نهادی -اقتصادی بعد های خوشه در .است گرفته شکل همگن های گروه طبیعی، گردشگری ۀتوسع

 با زندگی کیفیت یارتقا ۀخوش دوم گروه در ،1717/4 میانگین با دولتی ریزی برنامه ۀخوش ،اول گروه در که دارد وجود

 تأثیر 7272/4 میانگین با کشاورزی ۀخوش سوم گروه در و 3858/4 میانگین با درآمد و اشتغال ۀخوش و 3818/4 میانگین

 است گرفته شکل همگن گروه چهار ،فرهنگی -اجتماعی بعد های شهخو در. دارند طبیعی گردشگری ۀتوسع رب ترییشب

 در ،3610/4 میانگین با مشارکت ۀخوش دوم گروه در ،2322/4 میانگین با الگوبرداری و رضایت ۀخوش اول گروه در که

 تأثیر از 9692/4 میانگین با رسانی اطالع و تبلیغات ۀخوش چهارم گروه در و 5289/4 میانگین با امنیت ۀخوش سوم گروه

 ،خوشه چهار نایم از آمده، دست به های میانگین به توجه با همچنین. برخوردارند طبیعی گردشگری ۀتوسع رب باالتری

 ،محیطی زیست -اکولوژی بعد های خوشه در همچنین. است داشته ها خوشه سایر از بیشتر تأثیری رسانی اطالع و تبلیغات

 ۀخوش دوم گروه در ،2995/4 میانگین با اراضی کاربری تغییر ۀخوش اول گروه در که است گرفته شکل همگن گروه سه

 سوم گروه در و 4035/4 میانگین با طبیعی منابع از حفاظت ۀخوش و 4019/4 میانگین با محیطی زیست های حساسیت

 رب باالتری تأثیر از 6173/4 میانگین با ها خوشه سایر اب مقایسه در تأثیر بیشترین با زیرساختی و ارتباطی خدمات خوشۀ

 ،روستایی اجتماعات ساکنان هاینظر از آمده دست به نتایج مطابق. (14 تا 12 جدول) برخوردارند طبیعی گردشگری ۀتوسع

 .دارد طبیعی گردشگری ۀتوسع بر را تأثیر بیشترین 5229/4 میانگین با فرهنگی -اجتماعی بعد

 ،فرهنگی -اجتماعی ،نهادی -اقتصادی) متعدد ابعاد طریق از هتوسع گفت توان می ذکرشده مطالب به توجه با

 .سازد می محقق را طبیعی گردشگری توسعۀ( محیطی زیست -اکولوژی


 طبیعیگردشگریتوسعۀبرمؤثرنهادی-اقتصادیبعدچهارگانۀهایخوشهمیانهاتفاوتمیزان.12جدول

هاخوشه  یرهامتغتعداد
Subset for alpha = 0.05 

 سومهمگنگروه دومهمگنگروه اولهمگنگروه

1717/4 5 یدولت یزیر برنامه    

3818/4  1 زندگی کیفیت ارتقای   

3858/4  12 درآمد و اشتغال   

7274/4   2 کشاورزی  

Sig.  000/1  999/0  000/1  

1391،نگارندگان:منبع



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

 طبیعیگردشگریتوسعۀبرمؤثرفرهنگی-اجتماعیبعدچهارگانۀهایخوشهمیانهاتفاوتمیزان.13جدول

یاجتماعةحوز یرهامتغتعداد   
Subset for alpha = 0.05 

چهارمهمگنگروه سومهمگنگروه دومهمگنگروه اولهمگنگروه
الگوبرداری و رضایت  2 2322/4     

3610/4  4 مشارکت    

5289/4   11 امنیت   

یرسان اطالعو  تبلیغات  3    9692/4  

sig  000/1  000/1  000/1  000/1  

1391،نگارندگان:منبع

 

 طبیعیگردشگریتوسعۀبرمؤثرمحیطیزیست-اکولوژیبعدچهارگانۀهایخوشهمیانهاتفاوتمیزان.14جدول

یرهامتغتعداد خوشه  
Subset for alpha = 0.05 

اولهمگنگروه دومهمگنگروه  سومهمگنگروه   

 

اراضی کاربری تغییر  5 2995/4    

محیطی یستز های یتحساس  3  4019/4   

یعیطباز منابع  حفاظت  5  4035/4   

زیرساختی و ارتباطی خدمات  6   6173/4  

sig  000/1  000/1  000/1  

1391،نگارندگان:منبع  

 

 گیرینتیجه

 پایدار ۀتوسع مفهوم پذیرش که دهدمی تشکیل را دنیا جهانگردی های فعالیت از مهمی بخش ،طبیعی گردشگری امروزه

 تتغییرا در پیوسته جریانی ،پایدار توسعۀ .است شده منجر آن پیدایش به گردشگری، مباحث در طبیعی میراث ارزش و

 و شود می تعریف اجتماع کل مدت طوالنی خوشبختی و رفاه افزایش برای محیطی و فرهنگی -اجتماعی اقتصادی،

 محیطی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، اهداف میان وحدت ایجاد درصدد ،پایدار ای گونه به که است یچندبعد پویشی

 از شکلی عنوان به توسعه گونۀ این. دارد پایدار توسعۀ با را سازگاری بیشترین طبیعی گردشگری ،ترتیببدین .است

 گردشگری که طوری به ؛آوردمی همراهبه یندهآ نسل و حاضر نسل برای را هایی منفعت و کندمی عمل پایدار گردشگری

 رکود و بیکاری مانند مشکالتی توان می آن از گیری بهره با که است یهای فرصت ایجاد درجهت نیرومند ابزاری طبیعی

 مشارکت ،غیردولتی و دولتی های ارگان همکاری درآمد، اشتغال، ایجاد برای مناسب بستری و کرد برطرف را اقتصادی

 به را متعددی مثبت نتایج و ساخت فراهم ...و طبیعی منابع از بهینه ةاستفاد ،محیطی زیست های حساسیت افزایش ،مردمی

 ۀگان سه ابعاد ،مطالعه مورد ۀمنطق در طبیعی گردشگری ۀتوسع برای ندک می بیان که پژوهش پرسش راستای در. آورد بار

 تحلیل از استفاده با ابتدا در ،ثرگذارندا پایدار ۀتوسع بر محیطی زیست -اکولوژی و فرهنگی -اجتماعی ،نهادی -اقتصادی

 از هریک برای ترتیب،بدین. شدند بندی خوشه تقلیل برای ها مؤلفه ،ها شاخص های نمره اساسبر و مراتبیسلسله ای خوشه

 و ها خوشه عدادت شدنمشخص از پس. شد نامگذاری نظری مطالب براساس سپس و آمد دست به مجزا ۀخوش سه ،ابعاد

 اجتماعات سپس .شد محاسبه ساده میانگین روش از استفاده با ها آن از هریک ناپایداری/ پایداری میزان ،ها آن نامگذاری

 از مکان پایدارترین عنوان به حسنلو هایت،درن .شدند بندی سطح استفاده مورد های شاخص براساس ،مطالعه مورد روستایی

 ناپایدارترین عنوان به دهم رتبۀ با تپه ساخسی و گرفت قرار فراجذاب مکان در و اول ۀرتب در گردشگری هایقابلیت نظر

 شناسایی دنبالبه ،درادامه. دش معرفی فروجذاب مکان در طبیعی گردشگری های توانمندی نداشتن لحاظبه مکان

 آزمون از ،محلی اجتماعات از ظرسنجین با ،مطالعه مورد ۀمنطق در طبیعی گردشگری ۀتوسع بر اثرگذار عامل ترین مهم



 1395،تابستان2،شمارة48دورةهایجغرافیایانسانی،پژوهش328

 میزان تعیین برای توکی آزمون از و گانه سه ابعاد نایم تفاوت وجود کردنمشخص برای دوطرفه واریانس آنالیز

 پایدار ۀتوسع بعد هرسه ،محلی اجتماعات دیدگاه از که داد نشان نتایج. شد استفاده ابعاد این از هریک تأثیرگذاری

 توسعۀ در ،درصد 05/0 داریامعن سطح به توجه با( محیطی زیست -اکولوژی و فرهنگی -اجتماعی ،نهادی -اقتصادی)

 برای ،ابعاد از هریک در ای خوشه تحلیل از آمده دست به های خوشه تأثیرگذاری میزان ۀزمین در. رندمؤث طبیعی گردشگری

 میانگین بیشترین ،روستایی اجتماعات دیدگاه از دهد می نشان که شد استفاده توکی آزمون از طبیعی گردشگری ۀتوسع

 را تأثیر بیشترین 5229/4 میانگین با بعد این و است فرهنگی -اجتماعی بعد در رسانی اطالع و تبلیغات ۀخوش به مربوط

 گردشگری ۀتوسع در گفت توان می ترتیب،بدین. دشو می تأیید پژوهش پرسش ،ینبنابرا ؛دارد گردشگری ۀتوسع بر

 و دولتی نهادهای همکاری درآمد، اشتغال، مانند هایی شاخص با نهادی -اقتصادی) پایدار ۀتوسع ۀگان سه بعادا طبیعی،

 آموزش، مردمی، مشارکت مانند هایی شاخص با فرهنگی -اجتماعی ، ...و دولتی ریزی برنامه ،گذاری سرمایه غیردولتی،

 آلودگی، کاهش طبیعی، منابع از حفاظت هایشاخص با یطیمح زیست -اکولوژی و ...و رسانی اطالع و تبلیغات امنیت،

 و است طبیعی گردشگری ۀتوسع و گیری شکل برای اساسی های پایه و اهالزام از (...و گردشگری های زیرساخت بهبود

 گردشگری ۀتوسع در مشارکت به را روستایی اجتماعات ناساکن نیز نهادی و محیطی شرایط بودنفراهم ،آن دنبالبه

 .ندکمی ترغیب طبیعی

 :دشو می ارائه زیر پیشنهادهای پایدار ۀتوسع ابعاد بر تکیه با طبیعی گردشگری ۀتوسع برای یادشده موارد به توجه با

 ؛محلی اجتماعات ساکنان هدفمند مشارکت از حمایت 

 ؛دولتی اعتباری و مالی مؤسسات و بانکی نظام تقویت 

 ؛صنعت این در گذاری سرمایه به خصوصی بخش تشویق 

 ؛محلی اجتماعات میان در اقتصادی مزیت خلق 

 ؛منطقه به وآمد رفت رسانی خدمات و ونقل حمل ساماندهی 

 ؛منطقه در امنیت و نظم برقراری 

 ؛مربوط های ارگان سوی از رسانی اطالع و تبلیغات 

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

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