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)انجمن جغرافياي ايرانالمللي  بينعلمي ـ پژوهشي و  فصلنامه(جغرافيا 

1395تابستان، 49شماره ، چهاردهمسال دوره جديد، 

هاي مشاركت در توسعه گردشگري پايدار هاي مشاركت در توسعه گردشگري پايدار تحليل انگيزانندهتحليل انگيزاننده

  اكنان محلي منطقه حفاظت شده دزاكنان محلي منطقه حفاظت شده دزاز ديدگاه ساز ديدگاه س

 2نژادآذر هاشميو  1منصور غنيان

15/2/1395: ، تاريخ تاييد15/1/1395: تاريخ وصول

 چكيده

هاي مشاركت در توسعه گردشگري پايدار از ديدگاه ساكنان محلي منطقه تحقيق حاضر با هدف تحليل انگيزاننده

شده دز با ي تحقيق شامل ساكنان هفده روستاي منطقه حفاظتجامعه آمار. حفاظت شده دز به تحرير درآمدهاست

گيري نفر بر اساس جدول مورگان و تاكمن و با استفاده از روش نمونه 352باشد كه تعداد نفر مي 6764جمعيت 

جمع آوري اطالعات از طريق پرسشنامه محقق ساخت كه روايي آن با نظر . عنوان نمونه انتخاب شدندتصادفي به

به منظور پايايي آن از ضريب آلفاي كرنباخ استفاده شد كه مقادير بين . از متخصصان موضوعي تأييد گرديدتيمي 

ترين انگيزه ساكنان محلي براي مشاركت در نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه مهم. به دست آمد 87/0تا   80/0

كنندگان در حفاظت از ولت به مشاركتاختصاص امتيازاتي از طرف د«هاي توسعه گردشگري پايدار، فعاليت

، »توجه بيشتر دولت به منطقه«، »هاي تفريح و امكانات رفاهي روستا و منطقهافزايش فرصت«، »محيط زيست

طبيعي هاي گردشگري پايدار و حفاظت از منابععالقه به فعاليت«، »احساس افتخار و تعلق خاطر نسبت به منطقه«

همچنين سه متغير رضايت ازپيامدهايزيست محيطي گردشگري، رضايت از . است بوده» اندازهاي منطقهو چشم

درصد از تغييرات متغير وابسته 44پيامدهاي اجتماعي گردشگري، رضايت از پيامدهاي اقتصادي گردشگري،

.كنند راتبيين مي» هاي توسعه گردشگري پايدارانگيزه مشاركت ساكنان محلي در فعاليت«

 .ه، مشاركت، توسعه گردشگري پايدار، محيط زيست، كسب و كارانگيز: كليدواژگان
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مقدمه

هاي طبيعي در كشور، هيچ ارگاني به تنهايي قادر به حفاظت از  با توجه به تنوع محيط زيست و جاذبه
تمامي مناظر طبيعي نخواهد بود و از آنجا كه محيط زيست هسته مركزي صنعت جهانگردي را تشكيل 

جانبه آن در  سازي فرهنگ گردشگري و توسعه همه رهنگ حفظ منابع طبيعي و بهينهدهد، گسترش فمي
تبعات چنين نگرشي . هاي مردمي استوار باشد بايست بر محور توجه به جامعه ملي و مشاركتآينده، مي

در درازمدت موجب بهبود وضعيت محيط زيست، گردشگري وتوسعه پايدار در كشور خواهد بود 
هاي اقتصادي با رشد بسيار باالدر عنوان يكي از صنايع، از بخشبه گردشگريامروزه . )1380رضواني، (

.)2007، 2؛ تابت2007، 1رينزين و همكاران( جهان، بخصوص در كشورهاي درحال توسعه است

هاي ويژه توسعه روستايي براي ورود ارز و ايجاد شغل و حمايت از رشد  راهبرديكي از  گردشگري
هاي گردشگري در اقتصاد  و به دليل اثرات چشمگيري كه فعاليت )2001، 3ويلسون( تجانبه اس همه

عليزاده، (گذارد، بايد توجه فراواني به اين فعاليت معطوف شود مناطق پذيرنده گردشگران بر جاي مي
عنوان يك ابزار جايگزين براي تقويت توسعه اقتصادي استفاده اي كه از گردشگري بهجامعه ).1381

اياگلس (هاي مردم آن توسعه دهد كند، بايد گردشگري پايدار را براي پاسخگويي به نيازها و خواستهيم
گردشگري پايدار، مشاهده نيازهاي كنوني گردشگران و جامعه ميزبان است در  ).2002، 4و همكاران

در ). 2007، 5دباروس و ديوي(دهد  هاي آينده حفظ كرده و افزايش ميها را براي نسلحالي كه فرصت
واقع گردشگري پايدار يك نوع از گردشگري نيست، بلكه فرايندي است كه بايد كليه انواع گردشگري 

با توجه ). 2007، 6اوزن و يلسينكايا(پذير سازد  زيست مسئوليت را بهبود بخشد و افراد را نسبت به محيط
دهند، مشاركت، هدف و  تشكيل ميبه اينكه مردم، منابع و مشاركت سه ركن اصلي توسعه پايدار را 

اينك روشن شده كه بايد توسعه ). 1380ازكيا و غفاري،(وسيله رسيدن به توسعه گردشگري پايدار است
ريزي مؤثر صورت گيرد تا از شده و پايدار بر مبناي برنامهاي منسجم، كنترلو اداره گردشگري به شيوه

گير محيطي براي ناحيه موردنظر، منافع چشمزيستاين رهگذر، بدون ايجاد مشكالت جدي اجتماعي و 
لذا به منظور . اقتصادي را در پي داشته باشد و منابع گردشگري براي استفاده در آينده نيز حفظ شود

1.Rinzin et al
2 .Thabet 
3. Wilson
4. Eagles et al
5.Baros& David
6.Ozen&Yalcinkaya
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ايفاي نقش مثبت گردشگري در فرآيند توسعه روستايي، الزم است مشاركت مردم محلي در زمينه 
بنابه شواهد تجربي، شناسايي نيازهاي ). 1387ه و همكاران، زادبخشي(گردشگري مورد توجه قرار گيرد

ثر در همه ؤاندركاران و بازشناخت جايگاه واقعي آنان در راستاي مشاركت ممردم محلي و ديگر دست
گري موفق در فرآيند توسعه پايدار منابع طبيعي به  ، اولين گام هر نوع مداخلهتوسعه پايدار مراحل فرآيند

با توجه به اينكه مشاركت اجتماعي يكي از سازوكارهاي توانمندسازي  ).1387سدي، ا( رودشمار مي
مردم براي مشاركت در توسعه جامعه است، دانشمندان غربي بر اين موضوع توافق دارند كه مشاركت 

با اين حال در كشورهاي . گيري براي جوامع محلي سودمند خواهد بود اجتماعي فعال در فرآيند تصميم
 زيست به علتل توسعه، مشاركت در فرآيند توسعه گردشگري پايدار و حفاظت از محيطدر حا

 ).2009، 1عارف و ردزونن( هاي فرهنگي و اجرايي بسيار دشوار است هاي ساختاري و محدوديتضعف
منظور حل مشكالت اجتماعي عنوان هدفي براي توانمند ساختن جامعه بهافزايش مشاركت اجتماعي به

عنوان راهي براي توزيع عادالنه منافع در توسعه صنعت گردشگري پايدار، مشاركت اجتماعي به است و
 .)2001، 2السكر و همكاران(توسعه صنعت گردشگري برايتمام اعضاي جامعه محلي درنظر گرفته شده است 

د، برداران از منابع موجود به خصوص در مناطق حفاظت شده هستن ترين بهره جوامع محلي اصلي
برداران و ساكنين مجاور است و براي جلب  آميز از اين مناطق، نيازمند مشاركت بهرهحفاظت موفقيت

هاي مشاركت در اين جوامع  مشاركت جوامع پيراموني اين مناطق نياز به شناسايي بسترها و زمينه
.باشد مي

گياهي، ضمن تشكيل منطقه حفاظت شده دز نيز با دارا بودن تراكم و تركيبي اختصاصي از پوشش 
هاي زيستي مختلف در منطقه گرديده كه حيات اجتماعي و بوم كالن در خود، منشاء ارزشزيست

اقتصادي را دگرگون كرده است، در نزديكي حاشيه آن تعدادي روستا استقرار يافته است كه اين موضوع 
هاي  ها و ديگر پتانسيل هها از جنگل و بيش حاكي از اين است كه نيازهاي اصلي زندگي حاشيه نشين

معموالً روستايياني كه ). 1381شركت جهاد تحقيقات آب و آبخيزداران، (موجود در آن تامين شده است 
كنند، داراي درآمد كمي هستند هاي ملي زندگي ميشده و پاركدر طبيعت و در نزديكي مناطق حفاظت

تواند براي اين دسته از مردم، گزينه اقتصادي هاي اقتصادي پايدار زيادي ندارند و گردشگري ميو گزينه
طبيعي تبديل نمايد و تواند آنها را به عوامل اجرايي مؤثر در حفاظت از منابعباارزشي به شمار آيد و مي

1. Aref&Redzunan
2.Lasker et al
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گونه تالشي براي در حفاظت از آن زيست است، از هيچچون رفاه آنها وابسته به حفظ كيفيت محيط
توسعه گردشگري پايدار بدون حمايت و  بنابراين ).2007، 1كارانباشل و هم(دريغ نخواهند كرد 

عنوان و بايد به) 2003، 2گيورسي و رادرفورد(پذير نخواهد بود مشاركت مردم در جامعه محلي امكان
هاي توسعه گردشگري پايدار مورد توجه قرار گيرند از جمله مطالعاتي كه در يك عنصر مهم در برنامه

آمريكا به اين  4در مطالعه خود در مونتاناي )2001(3شده است، نيكرسون و همكاراناين زمينه انجام 
هاي گردشگري، ايجاد درآمد و اشتغال براي هاي مشاركت در فعاليتنتيجه دست يافتند كه انگيزاننده

 اعضاي خانواده، مصاحبت و ارتباط با گردشگران، ايجاد سرگرمي و پرشدن اوقات فراغت، استفاده بهتر
در تحليل رگرسيوني عوامل مؤثر بر ) 1389(آرايش و حسيني . باشداز منابع و آموزش به گردشگران مي

طبيعي تجديدشونده از ديدگاه كارشناسان برداري منابعمشاركت مردم در حفظ و احياء، توسعه و بهره
 -اسي ـ قانوني، اجتماعيطبيعي استان ايالم به اين نتايج دست يافتند كه بين متغيرهاي عوامل سي منابع

ريزي تشكيالت ترويج، متغيرهاي اقتصادي طبيعي، ساختار و برنامههاي مروجين منابع فرهنگي، قابليت
در مطالعه خود ) 1388(سليماني و همكاران .و روانشناختي با متغير مشاركت مردمي رابطه وجود دارد
اين نتايج دست يافتند كه وجود نگرش مثبت در نواحي روستايي شهرستان ايذه در استان خوزستان به 

برد و همچنين هاي گردشگري تا حد زيادي باال ميدر بين جوامع محلي، نگرش آنها را از فعاليت
داري با ميزان حمايتشان از هاي گردشگري، رابطه مثبت و معنيافزايش رضايتمندي آنها از فعاليت

در مطالعه موردي خود با عنوان تحليل ) 1389(كاران غنيان و هم. هاي توسعه گردشگري داردبرنامه
ابعاد گردشگري روستايي با رويكرد جنسيتي از ديدگاه جامعه ميزبان در منطقه اورامان به اين نتيجه 

هاي گردشگري، عالقه شخصي، يافتن منابع ترين انگيزه زنان از شركت در برنامهرسيدند كه مهم
مثبت در بين گردشگران در مورد منطقه، يافتن شغل براي ساير  درآمدي جديد، كمك به ايجاد تصور

.اعضاي خانواده و خارج شدن از فضاي يكنواخت زندگي بوده است

منظور توسعه گردشگري پايدار با مشاركت ساكنان محلي در سطح بر اين اساس در اين پژوهش به
هاي توسعه ساكنان محلي در فعاليت هاي اصلي انگيزه مشاركت شده دز به شناسايي زمينهمنطقه حفاظت

گردشگري پايدار پرداخته شده است و در اين راستا اهداف اختصاصي زير را  نيز مورد بررسي قرار داده 

1.Bushell et al
2.Gursoy& Rutherford
3. Nikerson et al
4. Montana
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:است

 هاي توسعه گردشگري پايدار منطقه مورد مطالعهبررسي انگيزه مشاركت ساكنان محلي در فعاليت -

 پايدار در منطقه مورد مطالعه از ديدگاه ساكنان محلي منطقهبررسي رضايت از پيامدهاي اقتصادي گردشگري  -

فرهنگي گردشگري پايدار در منطقه مورد مطالعه از ديدگاه ساكنان  -بررسي رضايت از پيامدهاي اجتماعي -

 محلي منطقه

بررسي رضايت از پيامدهاي زيست محيطي گردشگري پايدار در منطقه مورد مطالعه از ديدگاه ساكنان محلي  -

رسي موانع توسعه گردشگري پايدار از ديدگاه ساكنان محليبر -

معرفي منطقه مورد مطالعه

المللي حفاظت از منابع طبيعي، اظهار داشت كه يك منطقه حفاظت شده، يك محدوده اتحاديه بين
باشد كه به روشني تعريف شده، به رسميت شناخته شده و از طريق قانوني يا ديگر جغرافيايي مي

هاي گردي و ارزشي مؤثر براي حفاظت طوالني مدت از طبيعت، خدمات مرتبط با طبيعتابزارها
منطقه مورد بررسي در  ).2008 ،1المللي حفاظت از تنوع زيستياتحاديه بين(شوند فرهنگي مديريت مي

در حوزه . باشدوحش دز واقع در شهرستان دزفول ميشده و پناهگاه حياتاين مطالعه، منطقه حفاظت
وحش دز شروع و كيلومتري جنوب شهرستان دزفول، منطقه و پناهگاه حيات 25آبخيز رود دز، از حدود 

منطقه دز كه شامل پناهگاه و منطقه . تا نزديكي محل تالقي دز به كارون، واقع در بند قير ادامه دارد
 51˚و  48'تا  21˚و 48'عرض شمالي و  15˚و  32'تا  35˚و  31'باشد، در موقعيت شده دز ميحفاظت

طول متوسط . باشدروستا در حاشيه شرقي و غربي مي 17طول شرقي واقع گرديده است و شامل 
ترين عرض طويل. باشدهكتار مي 5240كيلومتر است كه وسعت آن بالغ بر  20وحش دز پناهگاه حيات

ب رودخانه واقع در منطقه پناهگاه، حدفاصل جنگل عاطي در شرق رودخانه و جنگل چغازنبيل در غر
كوتاهترين عرض نيز در منطقه، حد فاصل جنگل احرار در . باشدمتر مي 5500شده است كه بالغ بر 

وجود جنگل وگياه در . متر است 250غرب رودخانه و جنگل عبدالسادات در شرق رودخانه بالغ بر 
و در ضمن برخي گردد منطقه باعث حذف بسياري از عوامل مضرحيات جهت ساير موجودات زنده مي

ها، پيش از اينكه انسان بوجود آنها پي عنوان شاخص وجود برخي آلودگيتوانند بههاي گياهي ميگونه
اجتماعي منطقه شامل نگهداشت  -هاي اقتصاديهمچنين از ويژگي. ببرد عاليمي را از خود بروز دهند

كشاورزي در اراضي  آب و تامين آب اراضي كشاورزي همجوار، حاصلخيزي خاك و توسعه امر

1 . Secretaria of the Convention on Biological Diversity 
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  .باشدهاي محلي، ايجاد زمينه تفرج و تفريح ميهمجوار، تامين علوفه دام

 
  محدوده و موقعيت منطقه حفاظت شده دز. 1شكل

  

  روش تحقيق

هـا،   اين تحقيق از نظر ماهيت، در زمره تحقيقات كمي، از نظـر هـدف، كـاربردي، از لحـاظ گـردآوري داده     
جامعـه آمـاري   . شـود  نظارت و درجه كنترل متغيرها، غير آزمايشي محسوب مـي پيمايشي و از لحاظ ميزان 

علوان، شهيد بهشتي، عايش، الزم، يعقـوب، نوبـاقر، حاجـات، عـاطي،     (تحقيق شامل ساكنان هفده روستاي 
شـده  منطقه حفاظت) عبدعون، فندي، حمزه، ابوسليله، طالب سرداحي، صالح سعيد، خماط، مطلب، ابوالقيفه

براي تعيين حجم نمونه موردنظر از جدول مورگان و تاكمن استفاده شـد  . باشدنفر مي 6764معيت دز با ج
نفر انتخاب شد و پس از تعيين حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از روش      352كه با توجه به جدول، حجم نمونه 

هـاي  دادهآوري جهـت جمـع  . هاي موردنظر در روستاهاي نمونه تكميل شـد گيري تصادفي پرسشنامهنمونه
مشخصات فردي، انگيزه ساكنان محلي بـراي مشـاركت   (بخش7اي شامل موردنياز در اين تحقيق، پرسشنامه

شـده،  هـاي يـك منطقـه حفاظـت    هاي توسعه گردشگري پايدار، آگاهي ساكنان محلي از ويژگيدر فعاليت
اكنان محلـي از  ديدگاه ساكنان محلي در خصوص موانع و معضالت توسعه گردشگري پايدار، رضـايت سـ  

) فرهنگـي و زيسـت محيطـي    - توسعه گردشگري پايدار در سطح منطقه در سه بعـد اقتصـادي، اجتمـاعي   

پايـايي آن  . روايي پرسشنامه با نظر تيمي از متخصصان موضوعي تأييد گرديد. توسط محقق طراحي گرديد
حلي بـراي مشـاركت برابـر    هاي مختلف شامل انگيزه مردم منيز از طريق ضرايب آلفاي كرنباخ براي بخش

فرهنگـي و زيسـت محيطيتوسـعه گردشـگري پايـدار بـه        - ، رضايت از پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي87/0
 85/0ودر خصوص موانع و معضالت توسعه گردشگري پايـدار برابـر بـا     80/0، 83/0،81/0ترتيب برابر با 

  . انجام شده است SPSSv20ي افزار آمار ها با استفاده از نرم تجزيه وتحليل داده. بدست آمد
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بحث و نتايج

هاي شخصي پاسخگويانويژگي

را زنان ) درصد 46(نفر  162را مردان و ) درصد 54(نفر  190نفر افراد مورد مطالعه،  352از تعداد 
)درصد 7/22(نفر  80جامعه مورد مطالعه متأهل و ) درصد 3/77(نفر  272از اين تعداد . اندتشكيل داده

هاي محلي همانند بسيج محلي و نهضت از نمونه آماري در تشكل) درصد 6/36(نفر  129. ندمجرد بود
 133همچنين . اندهاي محلي عضويت نداشتهدر تشكل) درصد 4/63(نفر  223سوادآموزي عضو بوده و 

شده دز زيست و پاسگاه شكارباني منطقه حفاظتهاي حفاظت از محيطبا سازمان) درصد 8/37(نفر 
هاي كمترين سابقه مشاركت  فعاليت. اندهمكاري نداشته) درصد 2/62(نفر  219اري داشته و همك

-هاي زيستمحيطي در بين افراد مورد مطالعه يك سال و بيشترين سابقه مشاركت در فعاليتزيست

سال و ميانگين  67سال، بيشترين سن  16كمترين سن افراد مورد مطالعه . سال بوده است 10محيطي 
 4/11(نفر  40شغل آزاد،) درصد 4/26(نفر  93سال بوده و از بين افراد مورد مطالعه  35ني آنها تقريباً س

)درصد 8/2(نفر  10دامداري، ) درصد 8/6(نفر  24زراعت، ) درصد 8/10(نفر  38كارمند، ) درصد

اند كه شغلي مرتبط هاذعان  داشت) درصد 5/6(نفر  23تنها . بيكار بودند) درصد 8/41(نفر  147كارگر و 
نفر  13همچنين . اندشغل خود را مرتبط با گردشگري ندانسته) 5/93(نفر  329با گردشگري داشته و 

 121سواد، كم) درصد 3/48(نفر  170سواد، از  نمونه آماري از نظر سطح تحصيالت بي) درصد 7/3(
 .اندت دانشگاهي داشتهتحصيال) درصد 6/13(نفر  48داراي مدرك ديپلم و ) درصد 4/34(نفر 

شدههاي يك منطقه حفاظتديدگاه ساكنان محلي در خصوص ويژگي

هاي نامسكون سرزمين«هايي شامل شده، ويژگياز نظر ساكنان محلي در خصوص  يك منطقه حفاظت
هاي طبيعي نمونه براي ها يا زيستگاهمحدوده«، »هاي خاص زيست محيطيداراي اهميت ملي و ويژگي

، در »هاي گياهي و جانوري و منابع طبيعي و فرهنگياي با هدف حفظ گونهمنطقه«، »ران وحشيجانو
هاي شده دز از ويژگيدهد كه ساكنان منطقه حفاظتاين نتايج نشان مي. هاي اول قرار داشتنداولويت

در امر حفاظت تواند در مشاركت آنها باشند و اين امر ميطور نسبي مطلع  ميشده بهيك منطقه حفاظت
 .و توسعه گردشگري پايدار اثر مثبتي داشته باشد
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هاي توسعه گردشگري پايدارانگيزه مشاركت ساكنان محلي در فعاليت

هاي توسعه گردشگري ترين انگيزه ساكنان محلي براي مشاركت در فعاليتنتايج تحقيق نشان داد كه مهم
، »كنندگان در حفاظت از محيط زيستدولت به مشاركتاختصاص امتيازاتي از طرف «پايدار، به ترتيب 

احساس «، »توجه بيشتر دولت به منطقه«، »هاي تفريح و امكانات رفاهي روستا و منطقهافزايش فرصت«
طبيعي هاي گردشگري پايدار و حفاظت از منابععالقه به فعاليت«، »افتخار و تعلق خاطر نسبت به منطقه

وجود منابع مالي كافي براي انجام «، »پركردن اوقات فراغت«ه و عوامل بود» اندازهاي منطقهو چشم
تغيير نقش اجتماعي و اقتصادي زنان در «، »خدماتي مرتبط با گردشگري -هاي حفاظتي و توليديفعاليت

كسب درآمد بيشتر براي «، »كاهش اشتغال در بخش كشاورزي و ايجاد اقتصاد جايگزين«، »اثر مشاركت
هاي توسعه گردشگري پايدار قرار هاي آخر انگيزه مشاركت آنها در فعاليتدر اولويت» هخود و خانواد

گنجد و جنبه بخشي ميهاي مشاركت مدني و تنوعلذا محوريت انگيزه آنها در قالب انگيزه. داشتند
.اقتصادي ندارد

 ساكنان محلي منطقه رضايت از پيامدهاي اقتصادي گردشگري پايدار در منطقه مورد مطالعه از ديدگاه

ترين اثرات اقتصادي توسعه گردشگري در نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه از نظر ساكنان محلي، مهم
، »هاي دولتي به روستاتوجه بيشتر دستگاه«، »هاي شغلي جديد در روستاايجاد فرصت«منطقه به ترتيب 

اين نشان . باشندمي» قويت اقتصاد محليخودكفايي و ت«و» گذاري در بخش غيركشاورزيتشويق سرمايه«
كنند و اغلب داراي درآمد كمي هستند كه غالباً از شده زندگي ميدهد ساكناني كه در منطقه حفاظتمي

زايي هاي بالقوه منطقه براي اشتغالگردي را يكي از توانشود، طبيعتراه كشاورزي و دامداري كسب مي
اند كه منجر به تنوع اقتصاد ق ايجاد مشاغل كوچك و متوسط دانستهو ايجاد اقتصادهاي جايگزين از طري

هاي تاتوقلو و همكاراناين نتايج با يافته. شودروستايي، خودكفايي و باال بردن سطح زندگي مي
و ميرزايي ) 1386(زاده فيروزجايي و همكاران ، عليقلي)1387(، مهدوي )2002( توسان، )2000(
.مطابقت دارد) 1388(

فرهنگي گردشگري پايدار در منطقه مورد مطالعه از ديدگاه ساكنان محلي منطقه - رضايت از پيامدهاي اجتماعي

افزايش تبادالت «، »هاي زيست محيطيمعرفي جاذبه«نتايج همچنين نشان داد كه از نظر ساكنان محلي، 
ترين از مهم» ماعي روستاتغيير برخي از هنجارهاي اجت«و » بهبود وضعيت آموزش در روستا«، »فرهنگي

 ،)2000( هاي تاتوقلو و همكاراناين نتايج با يافته. باشندفرهنگي توسعه گردشگري مي -اثرات اجتماعي
.همخواني دارد) 1387(، مهدوي )2001(ون بروك 
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 رضايت از پيامدهاي زيست محيطي گردشگري پايدار در منطقه مورد مطالعه از ديدگاه ساكنان محلي منطقه

محيطي گردشگري نشان تايج تحقيق در رابطه با سنجش نگرش ساكنان محلي نسبت به اثرات زيستن
بهبود «، »اندازها و حيات وحشافزايش درك مردم منطقه نسبت به منافع حاصل از چشم«داد كه 

حفاظت از «و » افزايش سطح بهداشت عمومي در روستا«، »هاي ارتباطي روستاها و راهوضعيت جاده
هاي مهدوي باشند كه با يافتهمحيطي ميترين اثرات زيستاز مهم» اندازها و حيات وحش منطقهمچش

.همخواني دارد) 1387(

موانع توسعه گردشگري پايدار در منطقه مورد مطالعه از ديدگاه ساكنان محلي منطقه

ساكنان محلي با ميزان نتايج تحقيق در رابطه با موانع و معضالت توسعه گردشگري پايدار از ديدگاه 
ترين موانع توسعه هاي توسعه گردشگري پايدار نشان داد كه، مهمانگيزه كم براي مشاركت در فعاليت

هاي پايين بودن سطح آگاهي جامعه روستايي در مورد گردشگري و جاذبه«گردشگري پايدارشامل 
ذاري در بخش گعدم حمايت كافي از بخش خصوصي و تشويق سرمايه«، »گردشگري منطقه

فقدان آموزش مستمر جهت تربيت افراد كارآزموده با تكيه بر افرد محلي در ارتباط با «، »گردشگري
اما . باشدمي »منظور پر كردن اوقات فراغت گردشگرانريزي مناسب بهنبود برنامه«، و »گردشگري

هاي براي مشاركت در فعاليت ترين موانع توسعه گردشگري پايدار از نظر ساكناني كه انگيزه زياديمهم
منظور پر كردن اوقات فراغت ريزي مناسب بهنبود برنامه«توسعه گردشگري پايدار داشتند، شامل 

هاي گردشگري پايين بودن سطح آگاهي جامعه روستايي در مورد گردشگري و جاذبه«، »گردشگران
ه بر افرد محلي در ارتباط با فقدان آموزش مستمر جهت تربيت افراد كارآزموده با تكي«، »منطقه

دهد افرادي اين مسأله نشان مي. بيان شد» ضعف ساختاري در تبليغات و اطالع رساني«و » گردشگري
هاي توسعه گردشگري پايدار دارند موانع اجتماعي و آموزشي كه انگيزه كمي براي مشاركت در فعاليت

دانند و افرادي كه انگيزه زيادي گردشگري ميو تا حدودي موانع اقتصادي را عوامل بازدارنده توسعه 
همچنين از نتايج اين . دانندتبليغاتي را در اين امر مؤثر مي -دارند موانع اجتماعي، آموزشي و  فرهنگي

آيد كه اين دو گروه از مردم محلي توسعه گردشگري را در منطقه تهديدي براي مسائل چنين برمي
دليل پيوند عميق آنها با فرهنگ و آداب كنند و اين احتماالً بهنمي اجتماعي و فرهنگي جامعه خود تلقي

.باشدو رسوم محلي جامعه خود مي

مقايسه ميانگين انگيزه مشاركت ساكنان محلي در فعاليتهاي توسعه گردشگري پايداربرحسب جنسيت و تأهل

ه انگيزه مشاركت در در اين قسمت به منظور سنجش تفاوت ديدگاه دو گروه زنان و مردان نسبت ب
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حاكي از آن است كه بين  1نتايج جدول. استفاده شد tهاي توسعه گردشگري پايداراز آزمون فعاليت
داري وجود هاي توسعه گردشگري پايدارتفاوت معنيانگيزه زنان و مردان براي مشاركت در فعاليت

ن داد كه بين انگيزه مشاركت زنان و هاي انگيزه مشاركت نشابراي تك تك گويه tندارد، اما انجام آزمون 
داري در سطح يك تفاوت معني» تغيير نقش اجتماعي و اقتصادي زنان«مردان مورد مطالعه در خصوص 

تغيير نقش اجتماعي و «طوريكه ميانگين زنان بيشتر از مردان بوده و در خصوص درصد وجود دارد به
طوريكه ميانگين مردان بيشتر از وجود دارد، به داري در سطح پنج درصدتفاوت معني» اقتصادي مردان
تأهل ساكنان نيز توانسته در انگيزه مشاركت و ديدگاه آنها نسبت به موانع و معضالت . زنان بوده است

  . داري در سطح پنج درصد ايجاد كندتوسعه گردشگري پايداراختالف معني
  

  ب جنسيت و تأهلمقايسه ميانگين انگيزه مشاركت ساكنان محلي برحس: 1جدول

  متغيرها
  ميانگين

 tآماره 
  ميانگين

 tآماره 
  )272( متأهل  )80( مجرد  )190( مرد  )162( زن

  12/2*  44/7  14/7  85/0  37/7  39/7  انگيزه مشاركت

  %95داري با اطمينان معني*              

  

پايدار برحسب وابستگي مقايسه ميانگين انگيزه مشاركت ساكنان محلي در فعاليتهاي توسعه گردشگري 

  درآمد به گردشگري

نشان داد كه بين انگيزه مشاركت ساكناني كه مشاغل مرتبط  2ني در جدولوايتهمچنين نتايج آزمون من
. داري وجود نداردبا گردشگري دارند و آنهايي كه مشاغل غير مرتبط با گردشگري دارند تفاوت معني

ت كسب درآمد نيست كه در فعاليتهاي توسعه گردشگري پايدار بدين معنا كه ساكنان محلي صرفاً به عل
  . عنوان منبع درآمد نگاه نشده استكنند وگردشگري بهمشاركت مي

  

  مقايسه ميانگين انگيزه مشاركت ساكنان محلي  برحسب وابستگي درآمد به گردشگري: 2جدول

  متغير

  ميانگين

 zآماره 
  )329(با گردشگري شغل غيرمرتبط  )23(شغل مرتبط با گردشگري

  67/0  47/177  65/162  انگيزه مشاركت

  

مقايسه ميانگين بين انگيزه مشاركت ساكنان محلي در فعاليتهاي توسعه گردشگري پايدار برحسب برخي از 

  متغيرهاي تحقيق

. شدندبندي تقسيم) كم، زياد(در اين مطالعه ساكنان محلي با توجه به ميانگين به دو گروه با ميزان انگيزه 

حال در اين بخش به منظور سنجش تفاوت ميانگين بين سطوح مختلف انگيزه مشاركت ساكنان محلي 
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استفاده شد كه نتايج آن   tهاي توسعه گردشگري پايدار و برخي از متغيرهاي تحقيق از آزموندر فعاليت
زان انگيزه كم و زياد نتايج حاكي از آن است كه بين ديدگاه ساكنان محلي با مي. آمده است 3در جدول 

براي مشاركت در فعاليتهاي توسعه گردشگري پايدار و رضايت از پيامدهاي اقتصادي گردشگري، موانع 
داري شده تفاوت معنيهاي منطقه حفاظتو معضالت توسعه گردشگري پايدار و آگاهي آنها از ويژگي

ه كم و زياد براي مشاركت و رضايت همچنين بين ديدگاه افراد با انگيز. در سطح يك درصد وجود دارد
آرايش و حسيني . داري وجود نداردمحيطي تفاوت معنيفرهنگي و زيست - از پيامدهاي اجتماعي

نيز در مطالعات خود نيز به نتايج ) 1384(و شريعتي و همكاران ) 1388(، سليماني و همكاران )1389(
.اندمشابهي اشاره داشته

سطوح انگيزه مشاركت ساكنان محلي و برخي از متغيرهاي تحقيق مقايسه ميانگين بين :3جدول

متغير
انگيزه مشاركت

tآماره 
)187(زياد )165(كم

41/2**35/4853/49رضايت از پيامدهاي اقتصادي گردشگري
42/6044/6132/1فرهنگي گردشگري - رضايت از پيامدهاي اجتماعي
61/4118/4212/1ريمحيطي گردشگرضايت از پيامدهاي زيست

34/6**56/638/7شدههاي يك منطقه حفاظتآگاهي از ويژگي
52/5**18/603/7موانع و معضالت توسعه گردشگري پايدار

%99داري با اطمينان معني**  

يقرابطه بين انگيزه مشاركت ساكنان محلي در فعاليتهاي توسعه گردشگري پايدار و متغيرهاي فردي تحق

هاي توسعه گردشگري پايدار منظور سنجش رابطه بين انگيزه ساكنان محلي براي مشاركت در فعاليتبه
 4با متغيرهاي فردي تحقيق از ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن استفاده شد كه نتايج آن در جدول 

لي از حضور شود بين سن، تحصيالت و ميزان رضايت ساكنان محهمانطور كه مشاهده مي. آمده است
هاي توسعه گردشگري پايدار و حفاظت از محيط گردشگران و انگيزه آنها براي مشاركت در فعاليت

اما بين ميزان ارتباط ساكنان محلي با گردشگران و انگيزه آنها براي . داري وجود نداردزيست رابطه معني
عني كه ارتباط بيشتر آنها با داري در سطح يك درصد وجود دارد، بدين ممشاركت رابطه منفي و معني

هاي توسعه گردشگري پايدار و تواند منجر به انگيزه كمتر آنها براي مشاركت در فعاليتگردشگران مي
.زيست گرددحفاظت از محيط
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همبستگي بين انگيزه مشاركت ساكنان محليو متغيرهاي فردي: 4جدول

متغير
ضريب همبستگي اسپيرمنضريب همبستگي پيرسون

انگيزه مشاركت

  - 012/0سن

061/0  - تحصيالت
- 14/0**  - ميزان ارتباط با گردشگران

069/0  - ميزان رضايت از حضور گردشگران
%99داري با اطمينان معني**  

 هاي مشاركت در توسعه گردشگري پايدار تحليل انگيزاننده

هاي مشاركت در توسعه گردشگري انگيزانندهمنظور بررسي بر اساس نتايج حاصل از رگرسيون به
شود كه در واقع سه متغير رضايت از پيامدهاي زيست محيطي مشخص مي 5پايداردر جدول 

 44گردشگري، رضايت از پيامدهاي اجتماعي گردشگري، رضايت از پيامدهاي اقتصادي گردشگري، 
»هاي توسعه گردشگري پايدارفعاليت انگيزه مشاركت ساكنان محلي در«درصد از تغييرات متغير وابسته 

، )1389(،  غنيان و همكاران )1388(هاي  سليماني و همكاران اين نتايج با يافته .نمايند را تبيين مي
.مطابقت دارد) 1389(آرايش و حسيني 

:باشد دست آمده از رگرسيون به شكل زير ميمعادله خطي به

Y=427/8+737/0X1 +636/0X2+ 611/0X3
Y =هاي توسعه گردشگري پايدارانگيزه مشاركت ساكنان محلي در فعاليت
X1=رضايت از پيامدهاي زيست محيطي گردشگري 

X2=رضايت از پيامدهاي اجتماعي گردشگري
X3= رضايت از پيامدهاي اقتصادي گردشگري

ارهاي توسعه گردشگري پايدعوامل موثر بر انگيزه مشاركت ساكنان محلي در فعاليت: 5جدول

 BBetatsigمتغير

Constant(427/8- 673/2009/0(ضريب ثابت

X1(737/0273/0149/3002/0(رضايت از پيامدهايزيست محيطي گردشگري 

X2(636/0241/0617/2001/0(رضايت از پيامدهاياجتماعي گردشگري 

X3(611/0210/0123/2001/0(رضايت از پيامدهاياقتصادي گردشگري

R2Adj=439/0R2=457/0R=676/0Sig=000/0F=48/25
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گيري و پيشنهادهانتيجه

هاي ترين انگيزه ساكنان محلي براي تمايل به مشاركت در فعاليتدهد مهمهمانگونه كه نتايج نشان مي
كنندگان در حفاظت از محيط توسعه گردشگري پايدار، اختصاص امتيازاتي از طرف دولت به مشاركت

هاي تفريح و امكانات رفاهي روستا و منطقه، توجه بيشتر دولت به منطقه، فزايش فرصتزيست، ا
هاي گردشگري پايدار و حفاظت از احساس افتخار و تعلق خاطر نسبت به منطقه، عالقه به فعاليت

.هاي مختلف بوده استاندازهاي منطقه، آشنا شدن با گردشگران و ساير فرهنگطبيعي و چشممنابع

دهند كه كسب درآمد بيشتر براي خود و خانواده، كاهش اشتغال در بخش ها نشان ميين دادههمچن
كشاورزيو ايجاد اقتصاد جايگزين، تغيير نقش اجتماعي و اقتصادي زنان در اثر مشاركت، وجود منابع 

ات خدماتي مرتبط با گردشگري، پركردن اوق -هاي حفاظتي و توليديمالي كافي براي انجام فعاليت
هاي برتر ميل به مشاركت ساكنان محلي را اند در اولويتفراغت و كسب موقعيت شغلي بهتر نتوانسته

هاي گردشگري آگاهند، اي فعاليتاين مسأله گوياي آن است كه مردم محلي از نقش توسعه. برانگيزانند
توسعه جامعه خود ديدگاه مثبتي نسبت به گردشگري و گردشگران دارند و آن را فرصتي براي رشد و 

هاي مشاركت توان گفت كه محوريت انگيزه آنها در قالب انگيزهبندي ميكنند و در يك دستهقلمداد مي
هاي گردشگري را از ديد منفعت گنجد و جنبه اقتصادي ندارد يعني فعاليتبخشي ميمدني و تنوع
توان ها ميه مقدار عددي ميانگينهمچنين با نظر ب. محور دارندنگرند بلكه ديدگاهي جامعهشخصي نمي

ها و بسترهاي مناسب ساكنان محلي از انگيزه بااليي براي اظهار داشت كه در صورت وجود زمينه
اما از بعد ديگر اين است كه از ديدگاه . هاي توسعه گردشگري پايدار برخوردارندمشاركت در فعاليت

ده لذا بايد ساكنان محلي منطقه به سمت توسعه عنوان منبع درآمد نگاه نشساكنان محلي گردشگري به
كسب و كارهاي كوچك از طريق گردشگري هدايت شوند و گردشگري فرصتي براي ايجاد كسب و 

هاي كم بهره فرصت شود با در اختيار گذاشتن وامبنابراين پيشنهاد مي. كار و كسب درآمد تلقي گردد
.قه فراهم گردداشتغال از طريق گردشگري براي ساكنان محلي منط

هاي توسعه گردشگري بر اساس نتايج در تفاوت بين انگيزه زنان و مردان براي مشاركت در فعاليت
هاي انگيزه مشاركت نشان داد كه بين انگيزه تك گويهداري وجود ندارد، اما براي تكپايدارتفاوت معني

د تغيير نقش اجتماعي و اقتصادي مشاركت زنان و مردان مورد مطالعه در خصوص داليل انگيزشي مانن
داري وجود دارد كه در ارتباط با تغيير نقش اجتماعي و اقتصادي زنان، زنان و مردان تفاوت معني

ميانگين زنان بيشتر و در ارتباط با تغيير نقش اجتماعي و اقتصادي مردان، ميانگين مردان بيشتر بوده 
كت و ديدگاه آنها نسبت به موانع و معضالت توسعه تأهل ساكنان نيز توانسته در انگيزه مشار. است

توان اظهار با توجه به اين نتايج مي. داري در سطح پنج درصد ايجاد كندگردشگري پايداراختالف معني
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نمود كه از آنجايي كه هنجارهاي فرهنگي روستا، زنان را به كار در منزل و مردان را به فعاليت در خارج 
ذا طبيعي است زماني كه افراد از هنجارهاي رفتاري و ارزشي زن و مرد دور دهد، لاز منزل سوق مي

گذارد و در نهايت زنان شوند، جامعه از خود واكنش نشان دهد و اين واكنش بر رفتار آنها تأثير ميمي
هاي فرهنگي دارد و در مورد افراد متأهل، فشارها و محدوديتروستا را از مشاركت در امور بازمي

يابد و افراد متأهل امنيت خاطر بيشتري را اي تخفيف ميه خصوصاً در جوامع سنتي تا اندازهجامع
شود كه از طريق ايجاد مشاغلي در رابطه با گردشگري در منطقه از لذا پيشنهاد مي. نماينداحساس مي

ين قشر فراموش نيروهاي جوان و زنان بيشتر استفاده نموده تا هم باعث اشتغالزايي آنان شود و هم و ا
.اي منطقه مشاركت نمايندشده بيشتر در فعاليتهاي توسعه

بر اساس نتايج نيز سه متغير رضايت از پيامدهاي زيست محيطي گردشگري، رضايت از پيامدهاي 
درصد از تغييرات متغير وابسته  44اجتماعي گردشگري، رضايت از پيامدهاي اقتصادي گردشگري، 

با توجه به اين . نمايند هاي توسعه گردشگري پايدار را تبيين ميحلي در فعاليتانگيزه مشاركت ساكنان م
هاي گردشگري در منطقه بيشتر در جهت توان اظهار نمود كه انگيزه مشاركت براي فعاليتنتايج مي

هاي گياهي و جانوري در معرض انقراض، كاهش آلودگي محيط روستا و وحش و گونهحفظ حيات
باشد و گردشگري نتوانسته است نقش پررنگي در ايجاد مشاغل از منابع طبيعي منطقه مياستفاده بهينه 

مرتبط با گردشگري و كسب درآمد براي ساكنان محلي ايفا كند كه اين امر احتماالً به دليل توسعه كم 
ي و هاي غيردولتلذا پيشنهاد تشويق و حمايت از تشكل. باشدهاي گردشگري در سطح منطقه ميفعاليت

محلي مرتبط در منطقه براي جلب مشاركت مردم محلي در بخش گردشگري با انجام اقداماتي نظير 
هاي مالياتي گري بخش دولتي به بخش خصوصي و روستاييان، ايجاد معافيتواگذاري بخشي از تصدي

ان، رفع بهره به بخش خصوصي و روستاييهاي كمبراي آنها، فراهم كردن تسهيالت بانكي و اعطاي وام
.شودموانع اداري و ايجاد تسهيالت براي آنها مي

:توان بيان نمودهاي تحقيق، پيشنهادهايي به شرح زير ميطوركلي بر اساس يافتهبه

هاي پراكنده توسعه ها و برنامهمنظور حصول نتيجه مطلوب از توسعه گردشگري پايدار در اين منطقه بايد از طرحبه −
هاي توسعه گردشگري پايدار براي كل منطقه تهيه و بر اساس آن به جاي آن، برنامهگردشگري پرهيز شود و 

.هاي مختلف به اجرا درآيدهاي مختلفي تعريف گردد و در بخشطرح

در راستاي توسعه گردشگري پايدار، اداره آموزش و پرورش با گنجاندن مطالبي در ارتباط با گردشگري و حفظ  −
هاي فوق برنامه در مدارس سطح استان درخصوص ين از طريق برگزاري كالسزيست در كتب و همچنمحيط
هاي طبيعي و تاريخي مختص آن مناطق، براي تقويت اثرات مثبت و كاهش اثرات منفي گردشگري در جهت جاذبه

اين  نگرش مثبت جامعه ميزبان به اثرات گردشگري و جلب حمايت آنها از اين صنعت و افزايش رضايتشان از توسعه
.ها كمك كندفعاليت
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كارشناسان ترويج مراكز خدمات كشاورزي مستقر در منطقه با آموزش كوتاه مدت دهياران و شوراها در زمينه  −
هاي روستاهاي ها و بروشورهايي در ميان خانوادهزيست و همچنين با توزيع كاتالوگگردي و حفظ محيططبيعت

شده و محيطي منطقه حفاظتهاي زيستتا در خصوص ويژگياطراف منطقه، جهت افزايش آگاهي مردم روس
.منافع و مزاياي گردشگري در سطح منطقه و نقش آن در زندگي آنها اقدام كنند

بخش دولتي منابع بيشتري اعم از بودجه، امكانات و نيروي انساني براي حفاظت و مديريت منطقه اختصاص دهد و  −
.هاي غيرخصوصي ايجاد شده حمايت بيشتري كندشركتهاي غيردولتي و ها، سازماناز تعاوني

زيست شهرستان جهت جلوگيري از پيشروي در يابي صحيح و تعيين حدود ساخت و ساز توسط اداره محيطمكان −
زيست؛اراضي منطقه و تخريب محيط

هاد كشاورزي تدوين قوانين و مقرراتي براي جلوگيري از تغيير كاربري اراضي با همكاري شهرداري و سازمان ج −
استان؛

هاي غيردولتي و يا محيطي به ساكنان منطقه توسط تشكلطبيعي و زيستبرداري از منابعمعرفي قوانين و مقررات بهره −
.محيطيمند به مسائل زيستساكنان آگاه و عالقه
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  كتابشناسي

حفظ و احيا،  توسعه و  تحليل رگرسيوني عوامل مؤثر بر مشاركت مردم در). 1389(حسيني . و ج. آرايش، ب .1

نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي . طبيعي استان ايالمطبيعي تجديدشونده از ديدگاه كارشناسان منابعبرداري منابعبهره

؛49-58، صص 1، شماره 24، جلد )علوم و صنايع غذايي(

يافته روستاييان در نواحي سازمان بررسي رابطه بين انسجام اجتماعي و مشاركت اجتماعي). 1380(غفاري . ازكيا، م و غ .2

 ؛175-205، صص 36اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال نهم، شماره . روستايي شهرستان كاشان

هاي مرتبط با مشاركت مردم محلي در فرآيند توسعه  بررسي انگاره). 1387(شريفي . و م. زاده، ا، شريف.اسدي، ع .3

؛849 - 865، صص 61ي، سال چهارم، شماره مجله منابع طبيع. جنوب ايران هاي حرا در جنگل

ريزي گردشگري مباني نظري مشاركت اجتماع روستايي در برنامه). 1387(ميرزايي . طالب و ح. ، م.زاده، حبخشي .4

 ؛25 - 52، صص4، شماره 11فصلنامه روستا و توسعه، سال . روستايي در ايران

- 122، صص 31شماره . شناسيفصلنامه محيط. يستنقش اكوتوريسم در حفاظت از محيط ز). 1380. (رضواني، ع .5

 ؛115
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