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چکیده
اهداف :گردشگری یک عامل مهم در استقرار منابع گوناگون و توسععة منعاق ممتعر
توسعه یافته به شمار می رود .با بهره گیری حساب شده از توسعة گردشگری  ،معی تعوان
زمینة توسعة اقتصادی ،اجتماعی ع فرهنگی و محیط زیستی بسیاری از مناق محروم
را فراهم آورد  .د ر این پژوهش  ،هدف این اسعت معه نخسعت نقعش گردشعگری در
توسعة منطق ه ای شهرستان مراغه بررسی گردد ؛ سپس عوامل ت أ ثیرگذار گردشگری در
منطقه اولویت بندی شود .همچنین راهکارهایی برای توسعة پایدار گردشگری ارائعه
شود تا ضمن افزایش منافع حاصل از آن ،بتوان تأثیرات منفی آن را به حداقل ماهش
داد.
روش :این پژوهش با توجّ ه به نوع هدف ،مارب ردی و از نظر ماهیت و روش ،توصیفی
ع تحلیلی و همبستگی است  .جامعة آماری پژوهش شعامل مارشناسعان  ،متخ صّ صعان
(اساتید دانشگاهی رشته های مربوط)مسئولین سعازمان هعا و ادارات و معردم محلّع ی
شهرستان مراغه  ،با جامعة آماری  40666نفر و تعداد نمونعه  166نفعر اسعت .روش
گععردآوری داده هععا و ا قّ العععات در ایععن پععژوهش ،روش متابخانععه ای و میععدانی
(پرسش نامه) است .برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش از تحلیعل
رگرسیون خ طّ ی ساده  ،آزمون

و مدل  F, ANPاستفاده شده است.
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یافتهها /نتایج :نتایج پژوهش حامی از این است مه ضریب تعیعین بعین متغیّع ر مسعت قل
( توسعة گردشگری) متغیّر وابسته (توسعة اقتصادی) برابر  6 /42اسعت .بعه عبعارت
دیگر  ،توسعة گردشگری  42درصد تغییرات متغیّ ر وابسته را توجیه می مند .همچنعین
در بُ عد اجتماعی و فرهنگی نیز توسعة گردشگری  24درصد تغییرات ایجادشعده در
متغیّ ر وابسعته را پعیش بینعی (توجیعه) و خ طّع ی بعودن رابطعه بعین دو متغیّعر توسععة
گردشگری و توسعة اجتماعی ع فرهنگعی را تأییعد معرده و نشعان معی دهعد توسععة
گردشگری همانند بُ عد اقتصادی  ،در بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی شهرستان نیز
تأثیر داشته است  .همچنین در بُ عد زیسعت محیطعی نیعز گردشعگری در محعل تعأثیر
گذاشته است .ن تایج رتبه بندی عوامل ت أ ثیرگذار نیز براسعا

ترمیعب تحلیعل ععاملی

(  ) FAو تحلیععل شععبکهای (  ) ANPبععه ترتیععب عبععارتا نععد از :افععزایش میفیععت
محیط زیست  ،گسترش امکانات بهداشتی و خدمات رفعاهی ،افعزایش حساسعیت بعه
محیط  ،افزایش درآمد .
نتیجهگیری :نتایج بهدستآمده از تحلیل آماری رگرسیون خطّعی و آزمعون نشعان داد بعین توسععة
گردشگری و توسعة اجتماعی ـ فرهنگی ،اقتصادی و زیستمحیطی منطقه رابطة معناداری وجود دارد.
کلیدواژهها :گردشگری ،توسعة پایدار ،منطقه ،مدل  ، F, AN Pشهرستان مراغه .
 .0مقدّمه

تبعات ناشی از انقالب صعنعتی ،شهرنشعینی ،گسعترش راههعا و شعبکههعای حمعلونقعل،
ارتباقات بینالمللی ،استفاده از ّفناوریهای نو و بهتبع آن افزایش اوقاتفراغت ،ارتقای امنیعت
توجه
و عواملی ازایندست همهوهمه ،باعث رشد روزافزون توریسم و قرارگرفتن آن در مرمز ّ
خانوادة بشعری شعده اسعت (حیعدری ،4220 ،ص .)23 .مشعورهای پیشعرفته بعیش از دیگعر
مشورها به اهمّیت گردشگری پی برده و برنامعهریعزیهعای گسعتردهای در ایعن زمینعه انجعام
دادهاند .این در حالی است مه گردشگری میتواند در بسیاری از مشورهای درحالتوسععه نیعز
به مهمترین منبع اقتصادی تبدیل گردد و نقشی ملیدی در توسعة مناق داشته باشد .امّا توسعة
گردشگری در مشورهای درحالتوسعه ،نیازمند برنامهریزی دقی و مارآمد است تا آثعار منفعی
ناشی از آن به حداقل ممکن معاهش یابعد (رنجپعور ،4236 ،ص .)433 .درایعنراسعتا یکعی از
رویکردهای مهم در برنامهریزی بهقور عام و برنامهریزی گردشگری بهقعور اخع

 ،رویکعرد
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توسعة پایدار است .علیرغم مطرح شدن رویکردهایگونعاگون گردشعگری از قبیعل؛ رویکعرد
اقتصادی ،رویکرد جغرافیایی ،رویکرد انبوهگرایی و غیره در ایعن پعژوهش از رویکعرد توسععة
پایدار در گردشگری استفاده میگردد .و هدف بررسی و تحلیل نقعش گردشعگری در توسععة
پایدار منطقة مراغه در ابعاد مختلف توسعة پایدار بوده و در ادامعه ،براسعا

معدل  F,ANPبعا

توجه به دیدگاه مارشناسان ،نخبگان و مردم محلّی به اولویتبندی عوامعل پرداختعه معیشعود.
ّ
فرضیههای این پژوهش عبارتاند از :فرضیة نخست :به نظر میرسد بین توسعة گردشعگری و
توسعة اقتصادی شهرستان مراغه رابطة مستقیم وجود دارد .فرضیة دوم :به نظر میرسد توسععة
گردشگری در توسعة اجتماعی ع فرهنگی شهرستان مراغعه تعأثیر دارد .فرضعیة سعوم :بعه نظعر
میرسد توسعة گردشگری در حفظ محیطزیست شهرستان مراغه تأثیر دارد.
 .2پیشینۀ تحقیق

بهجز تعداد بسیار محدودی ،تمام مقاالت و پایاننامههای مرتبط با این موضوع معه تععداد
آنها نیز چندان زیاد نیست ،به بررسیگردشگری در سایر حوزهها اشعاره معرده و بعه موضعوع
نقشگردشگری در توسعة پایدار منطقهای پرداختهاند .امّعا مهعمتعرین مارهعایانجعام شعده در
راستای موضوعات نزدیک به این پژوهش به شرح ذیل است:
ضرابی و اسعالمی پریخعانی ( )4236در مقالعة «سعنجش تعأثیرات اقتصعادی ،اجتمعاعی -
ّ
فرهنگی و زیستمحیطی توسعة گردشگری (مطالععه معوردی :شهرسعتان مشعکینشعهر)» ،بعه
بررسی نقش اقتصادی گردشگری در منطقه میپردازند .روش تحقیع ایعن مقالعه توصعیفی عع
تحلیلی است .نتایج حامی از این است مه توسعة گردشگری در این شهرستان آثعار نعامطلوبی
را در محیطزیسعت بعهوجعود آورده و همچنعین توسععة گردشعگری در توسععة اقتصعادی و
اجتماعی ع فرهنگی شهرستان تأثیر داشته و نیز باعث رشد اقتصادی گردیده است.
محمدی ( )4236در تحقیقی با عنعوان «سعنجش تعأثیرات
ّ
امبرپور سراسکانرود ،رحیمی ،و
گسترش گردشگری بر ابععاد توسععة پایعدار(مطالععة معوردی :شهرسعتان هشعترود)» بعه آثعار
گردشگری در توسعة پایدار پرداختهاند .نتایج بیانگر وضعیت نهچنعدان مطلعوب فعّالیعتهعای
خدماتی در منطقه است و همچنین نشان میدهعد آنگونعه معه بایعد ،از پتانسعیلهعای قبیععی
درجهت توسعة پایدار گردشگری در شهرستان بهرهبرداری نشده است.
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استعالجی و اهللقلینژاد( )4236در مقالة خود با عنوان «برنامهریزی توسعة پایدار بعا تأمیعد
بر گردشگری (مطالعة موردی :سرعین و روستاهای اقعراف آن)» ،بعه تحلیعل برنامعهریعزی در
ابعاد توسعة پایدار میپردازند .نوع تحقی ماربردی و روش نمونهگیری براسا

قانون راسعگو

بوده است .نتایج تحقی نشان میدهد علیرغم دارا بودن قابلیت زیاد گردشعگری در منطقعه و
معنادار بودن آزمون ،میزان رضعایتمندی گردشعگران پعایین بعوده اسعت و هرچعه تحصعیالت
گردشگران باالتر بوده ،این میزان ماهش یافته است.
پسوا )3662( 4در مطالعة خود با عنوان «گردشگری و رقابتهای منطقعهای (مطالععة معوردی درّه

دورو پرتغال» ،به بررسی نقش گردشگری در رقابعتهعای منطقعهای(رقابعتپعذیری منطقعهای)
میپردازد و به این نتیجه میرسد مه توجّه به توریسعم ،در توسععه و رقابعتپعذیری درّه دورو
تأثیر زیادی میتواند داشته باشد.
نرک ویک )3643( 3در پژوهشی بعا عنعوان «تعأثیر گردشعگری در توسععة منطقعة بوسعنی و
هرزگوین» در پی این است مه تأثیر گردشگری در توسعة منطقهای بوسنی را بررسعی نمایعد.
در نتایج این پژوهش چنین عنوان میگردد مه بوسنی ازجملعه مععدود مشعورهایی اسعت معه
بهخاقر موقعیت جغرافیایی خاص ،باعث جذب گردشگر معیشعود و عمعدة دالیعل سعفر بعه
بوسنی را در قبیعت دستنخورده ،توریسم فرهنگی و جاذبههای مذهبی معیدانعد .همچنعین
نتایج حامی از این است مه از استراتژیهای مهم در توسعة بوسنی ،درنظرگعرفتن گردشعگری
بهعنوان یکی از شاخ

های اصلی اقصاد منطقه است.

دمیترو وسکی )3643( 2در تحقی خود با عنوان «تبیین گردشگری در صربسعتان» نشعان معیدهعد
گردشگرانی مه از منطقة گروزا دیدن میمنند ،دارای فرهنگ باالتری نسبت بعه بومیعان منطقعه
هستند .همچنین تأثیر اقتصادی گردشگری در منطقه است معه باععث جلعوگیری از مهعاجرت
روستاییان به شهرها و ماهش آن به حداقل ممکن ،ایجاد تنوّع در اقصاد روسعتایی روسعتاهای
منطقه ،تقویت زیرساختهای منطقه و ایجاد برخی مشاغل بهصعورت مسعتقیم و غیرمسعتقیم
شده است.

1. Pessoa
2. nurkovi´c
3. Dimitrovski
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 .3روششناسي تحقیق

روش پژوهش در این تحقی از نوع توصیفی ـ تحلیلی است .برای گردآوری اقّالععات و
دادهها نیز از دو روش متابخانهای (براسا

متابهای داخلی ،خارجی و مجلّهها) و مطالععات

میدانی پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامههای تهیهشده در این تحقی  ،بین چهار گعروه
مردم محلّی ،مسئولین ،مارشناسان ،متخصّصان (اساتید دانشگاه) توزیعگردید (جدول  .)4حجم
مل جامعة آماری 40666نفر بوده و تعداد نمونه نیز براسا

فرمول معومران معه در آن سعط

اقمینان  30درصد و خطای برآوردی  6/60لحاظ گردیده 221 ،نفر بعهدسعت آمعد .درنهایعت،
بهمنظور افزایش دقّت مطالعه ،تعداد  166پرسشنامه تهیعه گردیعد .در پعژوهش حاضعر بعرای
تعیین روایی پرسشنامه ،بعد از بررسیها و مطالعات انجامشده درمورد پرسشنامعه و مقایسعه
با مارهای پیشین در این زمینه ،پرسشنامه تصحی و به تأییعد خبرگعان و مارشناسعان رسعید.
آزمون پایای پرسشنامهها با آلفای مرونباخ محاسبهگردیعد .آلفعای مرونبعاخ بعرای متغیّرهعای
توسعة پایدار گردشگری ،توسعة اقتصادی ،توسعة اجتماعی ع فرهنگعی و ُبععد محعیطزیسعتی
بهترتیب عبارت است از 6/283 ،6/861 ،6/032 ،6/362 :و  .6/830نتایج بیانگر این اسعت معه
ابزار پژوهش دارای پایایی باالی است .برای تجزیهوتحلیل دادهها و آزمعون فرضعیههعا نیعز از
نرمافزار  SPSSو تحلیلهای رگرسیونی و آزمون  tاستفاده گردید .همچنعین بعرای رتبعهبنعدی
عوامل از نظر نخبگان ،مارشنان و مردم محلّی از مدل  F,ANPاستفاده شعد .معدل  F,ANPبعرای
اولین بار توسّط زبردست )3642( 4مطرح میگردد .این مدل ترمیبی از تحلیعل ععاملی ( )FAو
ّ
اول،
تحلیل شبکهای ( )ANPمیباشد مه از سه مرحله تشکیل شده است (شکل  :)4در مرحلعة ّ
شاخ

های نشاندهندة نقش گردشگری در توسعة منطقهای با معرور مبعانی نظعری اسعتخرا

میشود ،متغیّرهای شناساییشده استانداردسازی شده؛ بهگونعهایمعه افعزایش در میعزان ارزش
متغیّر ،موجب افعزایش در توسععة منطقعهای خواهعد شعد .در ادامعه ،تحلیعل ععاملی بعر روی
شاخ

های توسعة گردشگری برای استخرا ابعاد ملیدی و متغیّرهای اصعلی آن انجعام شعده

است .تحلیل عاملی یعک روش پُرمعاربرد در تحلیعل متغیّرهعای چنعدمعیاره اسعت معه بعرای
شناسایی ساختار پنهان میان متغیّرهای پیوسته بعهمعار معیرود (زبردسعت ،3642 ،ص.)4221 .
درواقع ،تحلیل عاملی تکنیکی است مه ماهش تععداد زیعادی از متغیّرهعای وابسعته بعه هعم را
1. Zebardast
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بهصورت تعداد موچکتری از ابعاد پنهان یا مکنون ،امکعانپعذیر سعاخته و هعدف آن رعایعت
اصل اقتصادی و صرفهجویی از قری ماربرد موچکترین مفاهیم تبیینمننده بعهمنظعور تبیعین
بیشینة مقدار واریانس مشترک در ماتریس همبستگی است (فاضلنیا و حکعیمدوسعت،4232 ،
ص .)33 .در مرحلة دوم ،از  ANPبرای تشکیل یک معدل شعبکهای براسعا

دادههعایی معه از

تحلیل عاملی در فاز اوّل بهدست آمده ،استفاده میگردد تا بدینوسیله به احتسعاب وزن نسعبی
شاخ

ها پرداخته شود .در مرحلة آخر ،تست اعتبار مدل انجام میشود .نتایج بهدستآمعده از

ترمیب  ANPو  FAبا نتایج یک مدل معتبر مقایسه شده ،تا به تثبیعت نتعایج حاصعل از نقعش
گردشگری در توسعة پایدار منطقهای برسد.
جدول 0ـ جامعۀ آماری تحقیق
مأخذ :یافتههای تحقی 4231 ،
جامعۀ آماری
جنسیت

درصد

زن

31

مرد

280

نفر

نفر

مردم محلّی (مسبه ،هتل-
داران ،مشاغل خدماتی

فاز سوم
اعتبارسنجي مدل

مسنولین
336

مارشناسان سازمانها

مرتبط با گردشگری)

و آژانسها

فرایند تحلیل شبکهای()ANP

مقایسۀ نتایج بهدستآمده
اعتبار نتایج بددستآمده

 IDاز وابستگي دروني و

26
06

متخصصان
ّ

تحلیل عاملي ()FA
انتخاب شاخص

 IDابعاد شاخصها

بیروني

تشکیل سوپر ماتریس

 IDاز شاخصهای
هریک از ابعاد

محاسبۀ شاخصها

شاخص توسعه گردشگری
و منطقه

شکل 0ـ فلوچارت مدل  F,ANترکیبي
مأخذ :یافتههای تحقی  ،براسا

26

فاز اوّل

فاز دوم

ساخت مدل شبکهای

نفر

زبردست4232 ،
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مبانی نظری و موضوع تحقی مدل مفهومی تحقی ارائه معیگردد(شعکل

.)3
ابعاد

شاخص
درآمد ساکنین

اقتصادی

اهداف
استقالل مالی منطقه ،درآمدزایی
ایجاد اشتغال ناشی از گردشگری

اشتغال
تولید و جذب منابع

حمایت از توانهای بالقوّه در منطقه

توسعۀ پایدار گردشگری

تنوّع زیستمحیطی

تشویق و ترغیب به حفاظت از حیوانات و منابع
جاذب طبیعی

زیستمحیطی

آلودگی
تغییرات بصری و ساختاری

جلوگیری از آلودگی آب ،خاک و پوشش
گیاهی ناشی از افزایش گردشگر
استفاده از زمینهای بالاستفاده،حمایتازمحیط زیست

تغییرات در فرهنگ و آداب ورسوم

حمایت از فرهنگ مردم بومی،تبادل مثبت
فرهنگها

تاثیر در شناساندن منطقه

افزایش شهرت وشناساندن محل،غنی شدن
تجارب فرهنگی

اجتماعی  -فرهنگی

تاثیر در ساختار جمعیتیمنطقه

نتیجه

توسعۀ پایدار منطقۀ مراغه

سطح زندگی ساکنان محل

افزایش استانداردها ،افزایش امیدبه زندگی

جلو گیری از به هم خوردن تعادل جمعیت بومی،
حمایت از مشارکت ساکنان

تاثیر بر کیفیت زندگی ساکنان
گسترش تسهیالت تفریحی ،فرهنگی و احساس
رضایت

شکل 2ـ مدل مفهومي تحقیق
مأخذ :یافتههای تحقی 4231 ،

 .4مباني نظری تحقیق

برای گردشگری در دیدگاههای مختلعف ،آثعار و پیامعدهای گونعاگونی در منعاق مطعرح
گردیده است .برخی بر آثار اقتصادی و برخی بعر آثعار اجتمعاعی آن در منعاق تأمیعد دارنعد.
متعددی از جنبههای مختلعف و در
ّ
توسعة گردشگری در یک منطقه میتواند نتایج و پیامدهای
بخشهای مختلف بهدنبال داشته باشد .بررسی تأثیرات گردشگری از دیدگاههعای مختلعف در
راستای توسعة پایدار منطقهای در یک ملّیت فراگیر در ابعاد اقتصعادی ،اجتمعاعی ع فرهنگعی،
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زیستمحیطی و سیاسی تبلور یافتعه و رویکعردی چندبُععدی را شعکل داده اسعت .مطالععات
مختلف گویای نقش ملیدی این صنعت در توسعة مناق است .مطالعات انجامشعده حعامی از
آن است مه گردشگری  0/0تریلیون دالر از اقتصاد جهعانی مشعارمتی غیرمسعتقیم را بعه خعود
اختصاص داده است و حدود  306میلیون شغل در ارتباط با این صعنعت هسعتند معه تقریبعا 4
شغل از هر  43شغل بر روی مرة زمین میباشد .توسعة این صنعت در رشد و پویعایی منعاق
نقش ملیدی خواهد داشت .این آمار برای سال  3644حعدود  0/2تریلیعون دالر از معلّ تولیعد
ناخال

داخلی جهانی 300 ،میلیون شغل 812 ،میلیارد دالر در سرمایهگعذاری و  4/3تریلیعون

دالر مشارمت در صادرات بوده است .این آمار برابر است با  3درصد تولید ناخال

 4جهعانی،

یک دوازدهم اشعتغال 0 ،درصعد از سعرمایهگعذاری و  0درصعد صعادرات (سعازمان تجعارت
متخصصعان و مؤلّعفهعای مختلعف بعر تعأثیر گردشعگری در
ّ
جهانی .)3643 ،3علیرغم تأمید
توسعة منطقهای ،مطالعات انجامشده نیز تأییدی بر ایعن ادّععا هسعتند .نمونعة تجربعهشعده معه
نشانگر نقش گردشگری در توسعة مناق میباشد ،در تجارب داخلی منطقة سرعین در اسعتان
اردبیل است .سعرعین بعهواسعطة اسعتعدادهای قبیععی بعالقوّه ،ماننعد آبهعای مععدنی ،اقلعیم
سردسیری و نیز واقعشدن در دامنة معوه سعبالن معه یکعی از مؤلّفعههعای توریسعم زمسعتانی
میباشد ،از موقعیت مناسبی برخوردار است؛ بهقوریمه قبع آمعار سعاالنه ،حعدود سعهونعیم
میلیون نفر گردشگر از این منطقه دیدن میمنند .این امر باعث بعهوجودآمعدن تحعوّالت عظعیم
اقتصادی ،اجتماعی و مالبدی در این منطقه قی دو دهة اخیر شده است و این شهر را بهعنعوان
یک شهر توریستی با جاذبههای منحصر به فرد معرّفی مرده اسعت .بعا توجّعه بعه اینکعه نقعش
گردشگری در مناق  ،از سه جنبة مهم اقتصادی ،اجتماعی ع فرهنگی و زیستمحیطعی مطعرح
میگردد ،مطالعات سال  4228نشان میدهد معه توسععة گردشعگری در بخعشهعای مختلعف
سرعین تأثیر بسزایی در منطقه داشته است .آمار نشان میدهد مه درآمد حاصل از گردشعگران
خارجی ،تنها در یک بخش خدمات هتلداری در سال موردمطالععه در حعدود  26430میلیعون
ریال بوده است .همچنین درآمد حاصل از ایّابوذهاب گردشگران نیز نزدیعک  41033میلیعون
ریال بوده است مه این امر میتواند در ایجاد اشتغال در منطقه ،تولید داخلی منطقعه و رشعد و

1. GDP
2. World Trade Organization- WTO
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توسعة اقتصادی محل بسیار تأثیرگعذار باشعد و باععث توسععه گعردد .از نظعر دموگرافیعک و
فرهنگی نیز توسعة گردشگری تأثیر چشعمگیری در منطقعه داشعته اسعت .آثعار دموگرافیعک و
فرهنگی گردشگری در سرعین قب مطالعات بدینصورت بوده است معه بررسعی نعرخ رشعد
جمعیت سرعین قی دورههای مختلف آماری و مقایسه آن با نرخ رشعد جمعیعت معلّ اسعتان
اردبیل ،مؤید آن است مه قی دورههایی مه گردشگری در سرعین گسعترش چنعدانی نداشعته،
این منطقه از نظر نرخ رشد جمعیت در سط پایینی نسبت به استان اردبیل قرار داشته است .با
رشد و گسترش گردشگری در منطقه ،نرخ رشد جمعیت آن نسبت به دورههعای قبعل و حتّعی
نسبت به نرخ رشد ملّ استان و مشور ،افعزایش قابعلمالحظعهای پیعدا معرده اسعت .بعا رونع
گردشگری ،تعداد افراد موردنیاز جهت ارائة خدمات به گردشگران افزایش یافته است .این امر
(تعوالیی و
ّ
زمینه را برای افزایش میزان موالید و باالبردن نعرخ رشعد جمعیعت فعراهم سعاخت
شاهدی ،4228 ،ص .)431 .قی دهههای  10و  00مه گردشگری در سعرعین گسعترش نیافتعه
بود ،میانگین بُعد خانوار در سرعین ( )0/21بهمراتب ممتر از بُعد خانوار در ملّ اسعتان ()0/11
بوده است .دلیل این امر نیز نبود مار و اشعتغال در سعط منطقعه و مهعاجرت افعراد در سعنین
اشتغال به نقاط دیگر بوده است .گردشگری در سرعین منجر به تحوّالت اجتماعی جمعیت در
قالب مهاجرت نیز گردیده است .در دورههایی مه گردشگری هنوز رونع پیعدا نکعرده بعود و
زمینة مار و اشتغال برای افراد بهوجود نیامده بود ،سرعین با موازنعة منفعی مهعاجرتی روبعهرو
بود؛ بدینمعنی مه تعداد افرادی مه از این شهر مهاجرت مردند ،بیشتر از افرادی بود مه به این
شهر مهاجرتمردند .بعد از گسترش صعنعت گردشعگری ،شعاهد موازنعة مثبعت مهعاجرت در
سرعین هستیم (مرمعز آمعار ایعران ،سرشعماری ،4236 ،ص .)36 .همچنعین ،از نظعر فرهنگعی
مطالعات توالّیی و شاهدی ( )4228نشان میدهد در سعرعین بعهدلیعل گسعترش گردشعگری،
شاهد تحوّالت فرهنگی حادث در بخش موچک قدیمی و مرمزی شهر و روستای آلوار

مه

گردشگری در آن اثر حاشیهای داشته است ،میباشیم .نتایج پژوهش نشان معیدهعد معه رونع
گردشگری در سرعین ،باعث ایجاد تحوّالت عمیع فرهنگعی و اجتمعاعی در ایعن شعهر شعده
است .مم رنگ شدن برخی ویژگیهای فرهنگ بومی در حوزة زبعان ،پوشعش ،آداب و رسعوم
سنتی و بهموازات آن ،شکلگیری بعضی ویژگیهای فرهنگعی در حیطعة بهبعود نحعوة آداب و
ّ
معاشرت ،باالرفتن سط آگاهی اجتماعی و افزایش روحیة احترام به دیگعران ازجملعه دیگعر
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(توالیی و شاهدی ،4228 ،ص .)433 .نمونة دیگر
ّ
آثار فرهنگی گردشگری در سرعین میباشد
تجربهشده در ایران ،گردشگری منطقة اورامانات مرمانشاه است .یافتههای پژوهشی با موضعوع
«بررسی نقش گردشگری روستایی در منطقة اورامانات مرمانشاه» نشعان معیدهعد معه توسععة
صنعت گردشگری باعث افزایش اشتغال در منطقة اورامانعات شعده اسعت .همچنعین اسعناد و
مدارک موجود نشان میدهد مه تعداد شعاغالن بخعش گردشعگری در سعال  4220نسعبت بعه
 4224افزایش یافته مه نمایانگر رابطه میان میزان توسعة صنعت گردشگری روسعتایی و میعزان
اشتغال است (میرزایی ،4222 ،ص .)32 .در نمونة خارجی نیز تجربة مشور پرتغعال قابعلذمعر
توسط خورخه و اندریاز انجام گرفته ،بیانگر تعاثیر بعهسعزای
است؛ پژوهشی مه در سال ّ 3640
توسعة گردشگری در توسعة منطقهای است .این پژوهش مه براسا

مدل  NUTS IIانجام شعده

است ،به برآورد اثرات منطقهای گردشگری در پرتغال معیپعردازد .هعدف نهعایی ایعن تحقیع
ارزیابی نقش توریسم در ماهش نابرابری منطقهای است و ملّ پرتغعال بعه پعنج منطقعه شعمال
پرتغال ،مرمز ،لیسبون ،آلنتجو و آلگارو تقسیم شده است .نتایج نشان معیدهعد در پعنج منطقعة
توجهی داشته است.
موردمطالعه در بین متغیّرهای اقتصادی مالن ،گردشگری تأثیر و نقش قابل ّ
همچنین نتایج نشان میدهد گردشعگری موجعب معاهش نعابرابری بعین منعاق معمتوسععه و
توسعهیافته در مشور پرتغال شده است (خورخه و اندریاز ،3640 ،4ص.)303 .
 .5یافتههای تحقیق

بررسی انجامشده نشان داد مه روستاهای قبیعی و بکر نقش مهمّی در توسعة گردشعگری
شهرستان مراغه دارند؛ بهقوریمه نقش آن را مارشناسان و نخبگان  38درصعد (بسعیار زیعاد)،
متوسط) 3 ،درصد (مم) و  4درصد (بسیار مم) ارزیابیمعردهانعد.
 03درصد (زیاد) 2 ،درصد ( ّ
نقش منطقة فسیلی نیز در توسعة گردشعگری شهرسعتان را  20درصعد (بسعیار زیعاد و زیعاد)،
46درصد (مم) و  1درصد (مم و بسیار مم) دانستهاند .جدول ( )3نقش و درصد سایر عوامعل
را از نظر مارشناسان و متخصّصان نشان میدهد.

1. Jorge & Andraz

سال پانزدهم
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جدول 2ـ ارزیابي وضعیت توسعۀ گردشگری شهرستان از دیدگاه کارشناسان ،نخبگان
مأخذ :یافتههای تحقی 4231 ،
سؤال

نقش روستاهای قبیعی و بکر در توسعة
گردشگری

ارزیابي اثرات
بسیار زیاد

زیاد

متوسط
ّ

کم

بسیار کم

38

03

2

3

4

نقش منطقة فسیلی مراغه بهعنوان بهشت
فسیلی ایران و جزو مناق پنجگانة فسیل

22

02

46

2

4

مهرهدار جهان در توسعة گردشگری
نقش دامنة قبیعی و آرام موه سهند در
توسعة گردشگری
وضعیت درآمد حاصل از جذب گردشگر
در روستاها و شهر مراغه
شرایط امکانات اقامتی(هتل و مسافرخانه)
و رفاهی شهرستان

13

23

40

3

3

30

03

44

0

8

43

44

40

23

26

نقش آثار و جاذبههای تاریخی مربوط به
ادوار مختلف تاریخی در توسعة

23

03

40

4

6

گردشگری
نقش تنوّع گونههایگردشگری و وجود
باغات مختلف و مطرح شدن این شهر به-

13

28

0

0

3

عنوان یک باغشهر در توسعة گردشگری
وضعیت و شرایط تبلیغات و اقّالعرسانی
برای جذب گردشگری
وضعیت سرمایهگذرای بخش خصوصی
در گردشگری
شرایط زیرساختها و دسترسی به مناق
گردشگری بهویژه دهکدة توریستی علویان

0

31

32

30

32

40

31

23

0

44

46

40

16

42

33

 .0 .5تاثیر اقتصادی گردشگری از دیدگاه کارشناسان ،نخبگان و مردم محلّي

با توجّه به نتایج بهدستآمعده از مصعاحبهشعوندگان ،تعأثیر گردشعگری در شعاخ

هعای

مختلف اقتصادی نشان میدهد تأثیر توسعة گردشگری در ایجعاد فرصعتهعای شعغلی جدیعد
برای مردم منطقه بدینصورت میباشد مه 12 :درصد (بسیار زیاد) 06 ،درصد (زیاد) 2 ،درصد
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مهعم گردشعگری در
ّ
(متوسّط) و  1درصد آن را ممتأثیر ارزیابی مردهاند .این ارقام بیانگر تأثیر
ایجاد اشتغال برای مردم محلّعی اسعت .در معل ،توسععة گردشعگری از نظعر افعزایش مشعاغل
خدماتی را نیز  16درصد (بسیار خوب) 08 ،درصعد (زیعاد) 2 ،درصعد (متوسّعط) و  3درصعد
(مم) ارزیابی شده است .همچنین مارشناسان ماهش فقر را نیز بهعنوان یکعی از نتعایج توسععة
گردشگری در منطقه دانسته و درصدهای مسعبشعدة ایعن بخعش نیعز بعا  2 ،01 ، 22درصعد
متوسط ارزیابی مردهاند .مطالعات نشعان معیدهعد معه  30درصعد
ّ
بهترتیب بسیار زیاد ،زیاد و
مارشناسان ،متخصّصان و مردم محلّی به میزان بسیار زیاد 02 ،درصد به میزان زیاد 40 ،درصعد
به میزان متوسّط و  0درصد به میزان مم ،نقش گردشگری در افزایش قیمت زمعین را ارزیعابی
مردهاند .اشتغال در بخش مشاورزی را نیز بهعنوان یکعی دیگعر نتعایج توسععة گردشعگری در
شهرستان مراغه با  48درصد بسیار زیاد 04 ،درصد زیاد42 ،درصد متوسّط 1 ،درصد معم و 46
درصد بسیار مم ارزیابی مردهاند .در ارتباط با افزایش درآمد نیز  443نفر مععادل 32درصعد بعه
تأثیر بسیار زیاد 306 ،نفر معادل  00درصد به تعأثیر زیعاد 31 ،نفعر مععادل  0درصعد بعه تعأثیر
متوسط و  1نفر معادل  4درصد به ممتأثیر بودن ایعن مؤّلفعه در نتیجعة توسععة گردشعگری در
ّ
محل امتیاز دادهاند.

 .2 .5تأثیر اجتماعي ـ فرهنگي گردشگری در منطقه از دیدگاه کارشناسان ،متخصّصان و مردم محلّي

با توجه به نتایج حاصل در بخش اجتماعی ع فرهنگی 22 ،درصد مصاحبهشعوندگان تعأثیر
گردشگری بر شهرت منطقعه را بسعیار زیعاد 01 ،درصعد زیعاد و  42درصعد متوسّعط ارزیعابی
مردهاند 42 .درصعد مارشناسعان و متخصّصعان افعزایش تعامعل فرهنگعی را در نتیجعة توسععة
گردشگری ،بسیار زیاد 03 ،درصد زیاد 44 ،درصد متوسّط و تنها  3درصعد در مجمعوع معم و
بسیار مم دانستهاند .این درصدها بیانگر تأثیر زیاد گردشگری در شاخ

های شهرت و تعامعل

متخصصعان و پرسعششعوندگان توسععة گردشعگری در
ّ
فرهنگی در شهرستان است .همچنین
بهبود زیرساختها و خدمات تفریحی ع فرهنگی با  83درصد (بسیار زیاد و زیاد) 36 ،درصعد
متوسط) و  4درصد (مم) عنوان مردهاند .نتایج نشانگر نقش گردشگری در هعر سعه شعاخ
( ّ
اصلی اجتماعی ع فرهنگی است.
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 .3 .5تأثیر زیستمحیطي گردشگری در توسعۀ منطقه

برمبنای مطالعات میدانی جمعآوری شده از سعامنین ،نقعش گردشعگری در حسّاسعیت بعه
محیط را  33/0درصد (بسیار زیعاد) 01/2 ،درصعد (زیعاد) 33/2 ،درصعد (متوسّعط) و تنهعا 4
درصد (مم) ارزیابی مردهاند .در شاخ

میفیت محیطزیست ،نیعز  83درصعد (بسعیار زیعاد و

زیعاد) و  34درصعد (متوسّعط و مععم) عنعوان شعده اسعت .همچنععین پرسعششعوندگان نقععش
گردشگری در میفیت آب را بسیار مم دانستهاند؛  41درصد درمجمعوع (بسعیار زیعاد و زیعاد)،
متوسعط) 26 ،درصععد (مععم) و  22/2درصععد (بسععیار مععم) بععوده اسععت .حفععظ
 34/2درصععد ( ّ
روستاهای دارای ارزش گردشگری را نیز  30درصد (بسعیار زیعاد) 01 ،درصعد (زیعاد) و 3/2
متوسط) نیز دانستهاند .پرسششوندگان همچنین نقش گردشگری در ایجاد چشمانعداز
درصد ( ّ
ویژة قبیعی در شهرستان را  21درصد (بسیار زیاد) 02 ،درصد (زیاد) 43 ،درصد (متوسّعط) و
تنها  4درصد (مم) ارزیابی مردهاند .حفاظت از روسعتاهای دارای ارزشگردشعگری را نیعز 36
متوسط) دانستهاند.
درصد (بسیار زیاد) و  46درصد ( ّ
 .3 .5آزمون فرضیهها
فرضیۀ نخست

به نظر میرسد بین توسعة گردشگری و توسعة اقتصادی شهرسعتان مراغعه رابطعة مسعتقیم
وجود دارد.
بهمنظور بررسی توسعة گردشگری و توسعة اقتصادی ،از تحلیل رگرسیونی سعاده اسعتفاده
شده است .نتایج آزمون رگرسیون ساده برای فرضیة نخست نشان داد ضریب تعیین بین متغیّعر
مستقل (توسعة گردشگری) و متغیّر وابسته (توسعة اقتصعادی) برابعر  42/6اسعت .بعه عبعارت
دیگر ،توسعة گردشگری 42درصد تغییرات متغیّر وابسته را توجیه میمنعد .تحلیعل واریعانس
رگرسیون( 4تحلیل واریانس )3نیز نشان داد مه

برابر  6/666بوده و موچکتعر از  0درصعد

است .بنابراین فرض رابطعة خطّعیبعودن بعین دو متغیّعر تأییعد معیگعردد .تحلیعل رگرسعیون
مل(جدول  )2رابطة معنیدار بین دو متغیّر را با ضعریب اسعتاندارد (توزیعع بتعا 6/20 )2تأییعد
مینماید .درنهایت ،براسا

نتایج تحلیل رگرسیونی رابطة متغیّرها مطاب معادلعة( )4بعهدسعت
1. regression
2. ANOVA
3. Beta
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میآید .این معادله عنوان میمند بهازای  4واحد افزایش در متغیّر مستقل 6/20 ،واحد در متغیّعر
وابسته تغییر حاصل خواهد شد.
جدول 3ـ تحلیل رگرسیون تأثیر توسعۀ گردشگری بر وضعیت اقتصادی
مأخذ :یافتههای تحقی 4231 ،
ضریب استانداردنشده

مدل رگرسیون

B

خطای معیار

مقدار ثابت

4/06

6/421

توسعة گردشگری

6/123

6/604

ضریب استاندارد
Beta

6/202

( +توسعة گردشگری)( =4/06+6/202اقتصادی

t

sig

2/83

6/666

8/22

6/666

 :معادلة ()4

 .3 .5فرضیۀ دوم

به نظر میرسد توسعة گردشگری در توسعة اجتماعی ع فرهنگعی شهرسعتان مراغعه تعأثیر
دارد.
براسا

تحلیل رگرسیونی ،ضعریب تعیعین بعین دو متغیّعر توسععة گردشعگری و توسععة

اجتماعی ع فرهنگی  24درصد است .این نشان میدهد توسعة گردشگری  24درصعد تغییعرات
ایجادشده در متغیّر وابسته را پیشبینی (توجیه) میمند .در تحلیل واریعانس رگرسعیون ،مقعدار
( sigسط معنیداری) ممتر از  0بوده و برابر صفر میباشد مه خطّیبودن رابطة بعین دو متغیّعر
توسعة گردشگری و توسعة اجتماعی ع فرهنگی را تأیید میمند .براسا

جدول ( )1نیز رابطعة

معناداری بین دو متغیّر با سط معنیداری  6/666تأیید معیشعود .ضعریب اسعتاندارد آن نیعز
 6/00میباشد .رابطة بین دو متغیّر نیز قب معادلة ( )3بهدست میآید مه نشان میدهد بعهازای
 4واحد افزایش در متغیّر مستقل (توسعة گردشگری) 6/00 ،واحعد در متغیّعر وابسعته (توسععة
اجتماعی ع فرهنگی) ایجاد تغییر میمند.
جدول 4ـ تحلیل رگرسیون تأثیر توسعۀ گردشگری بر وضعیت اجتماعي ـ فرهنگي

مأخذ :یافتههای تحقی 4231 ،
ضریب استاندارد نشده

مدل رگرسیون

B

خطای معیار

مقدار ثابت

6/232

6/410

توسعه گردشگری

6/013

6/612

ضریب استاندارد
Beta

6/006

( +توسعه گردشگری)( =6 /232+6/006توسعه اجتماعی -فرهنگی

t

sig

0/03

6/666

42/13

6/666

 :معادلة ()3
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 .3 .5فرضیۀ سوم

به نظر میرسد توسعة گردشگری در حفظ محیطزیست شهرستان مراغه تأثیر دارد.
در تحلیل رگرسیونی خطّی ساده ،بین متغیّر مستقل (توسععة گردشعگری) و متغیّعر وابسعته
(محیطزیست) نتایج حامی از این است مه ضریب تعیین بین دو متغیّر  12درصعد اسعت .ایعن
مقدار همبستگی یک مقدار قابلقبول میباشد و بدینمعنعی اسعت معه توسععة گردشعگری 12
درصد تغییرات ایجادشده در متغیّر وابسته را پیشبینعی (توجیعه) معیمنعد .در تحلیعل تحلیعل
واریانس رگرسیون ،مقدار ( sigسط معنیداری) ممتر از  0بوده و برابر صفر میباشد مه ایعن
مقدار همبستگی بین دو متغیّر از لحاظ آماری ،معنیدار است و خطّیبودن رابطه بین دو متغیّعر
توسعة گردشگری و حفظ محیطزیست را تأیید میمند .جدول ( )0نیز رابطة معناداری بین دو
متغیّر را با سط معناداری  6/666و ضریب استانداردشده (توزیع بتا)  6/00تأیید میمند.
جدول 5ـ تحلیل رگرسیون تأثیر توسعۀ گردشگری بر وضعیت زیستمحیطي
مأخذ :یافتههای تحقی 4231 ،
مدل رگرسیون

ضریب استانداردنشده
B

خطای معیار

مقدار ثابت

6/133

6/434

توسعة گردشگری

6/846

6/616

براسا

ضریب استاندارد
Beta

6/003

t

sig

1/608

6/666

48/042

6/666

نتایج بهدستآمده ،میتوان معادلعة خطّعی رگرسعیون سعاده بعرای متغیّعر مسعتقل

(توسعة گردشگری) و متغیّر وابستة محیطزیست را در معادلة ( )4بیان مرد .معادلة ( )2عنعوان
توجه به تأثیر زیاد توسعة گردشگری در محعیطزیسعت منعاق  ،بعهازای  4واحعد
میمند مه با ّ
افزایش در متغیّر مستقل (توسعة گردشگری) 6/00 ،واحعد در متغیّعر وابسعته (محعیطزیسعت)
ایجاد تغییر میمند.
( +توسعة گردشگری)( =6/133+6/003زیستمحیطی

:معادلة ()2

در ادامه ،بهمنظور افزایش دقّت پژوهش از آزمون برای تست فرضیههعا اسعتفاده گردیعد.
نتایج این آزمون نیز سه فرضیة مطعرحشعده را تأییعد معرد .ایعن آزمعون بعا ممترشعدن سعط
معنیداری از  6/60درصد نشان میدهد مه میانگین متغیّر موردنظر ،از میعانگین فرضعی و پایعه
در نظر گرفته شده (عدد  2با توجّه به قیف لیکرت) تفاوت معنیداری دارد .بنابراین براسعا
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نتایج آزمون برای چهار متغیّر اصلی تحقی (متغیّر مسعتقل توسععة گردشعگری و متغیّرهعای
وابستة اقتصادی ،اجتماعی ع فرهنگی و زیستمحیطی) با میانگین باالتر از  2معیباشعد و ایعن
بیععانگر ایععن اسععت مععه متغیّرهععای تحقی ع در سععطحی مععامال مناسععب قععرار دارنععد و اغلععب
پرسششوندگان نقش گردشگری را در توسعة اقتصادی ،اجتماعی ع فرهنگی و زیستمحیطی،
مفید ارزیابی مردهاند.
با توجّه به آزمون فرضیهها و مشخّ

شدن نقش گردشعگری در توسععة پایعدار منطقعه در

ابعاد مختلف ،به رتبهبندی عوامل تأ ثیرگعذار از نظعر مارشناسعان ،نخبگعان و معردم محلّعی بعا
استفاده از مدل  F,ANPپرداخته شده است .در این مرحله ،با استفاده از اقّالععات واردشعده بعه
نرمافزار ،به تحلیل عاملی پرداخته میشود مه نتایج آن به شرح ذیل میباشد:
برای انجام تحلیل عاملی ،متغیّرهای معرتبط بعا توسععة گردشعگری و نقعش آن در توسععة
منطقه و یافتن عوامل تأثیرگذار بر آن ،ابتدا از آمارة اندازة مفایعت نمونعهگیعری مایسعر ،معایر،
اولکین 4و آزمون مرویت بارتلت 3استفاده شد .تسعت

Battler

و معیعار  KMOدو معیعار بعرای

ارزیابی همبستگی سؤاالت قبل از انجام فامتور آنالیز هستند .معیعار

KMO

اگعر از  6/0بعه بعاال

باشد ،یعنی روابط همبستگی بین متغیّرها برای انجام فامتور آنالیز قابلقبول استّ ،اما اگر ممتر
از  6/0باشد ،یعنی همبستگی متغیّرها بهاندازهای نیست تا بتوان فامتور آنالیز انجعام داد و بهتعر
است یک بازنگری مجدّد صورت گرفته و دادههای پرت را منار بگذاریم .با انجام محاسبههای
الزم ،مقدار  KMOبرابر  6/832و سط معنیداری آزمون بارتلعت برابعر  6/664بعهدسعت آمعد.
بنابراین دادهها برای اجرای تحلیل عاملی مناسب میباشند (جدول .)0
جدول 6ـ  KMOو آزمون بارتلت
مأخذ :یافتههای تحقی 4231 ،
آزمون کایسر ،مایر ،اولکین( )KMOو بارتلت

آزمون کرویت بارتلت

نمونهگیری مایسر ،مایر ،اولکین

6/832

Approx. Chi-Square

213/083

df

436

Sig

6/666

)1. Kaiser-Meyer-Olkin(KMO
2. Bartlett

سال پانزدهم
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اولیه 4و اشتراک استخراجی 3را نشان میدهد .اشتراک یک متغیّعر برابعر
جدول ( )8اشتراک ّ
توان دوم همبستگی چندگانه( )R 2برای متغیّرهای مربوقعه بعا اسعتفاده از عامعلهعا بعهعنعوان
پیشبینیمننده است .ستون اوّل ،اشتراکها را قبل از استخرا عاملها بیان میمنعد .بعه همعین
دلیل ،تمامی اشتراکهای اوّلیه برابر  4است .در ستون دوم ،هرچه مقادیر استخراجی بعزر تعر
باشد(بزر تر از  ،)6/0عاملهای استخرا شده ،متغیّرها را بهتر نمایش میدهند.
جدول 7ـ اشتراکات
مأخذ :یافتههای تحقی 4231 ،
شاخص

اولیه
ّ

خروجي

افزایش قیمت زمین

4/666

6/084

اشتغال در بخش مشاورزی

4/666

6/844

افزایش مشاغل خدماتی

4/666

6/021

ماهش فقر

4/666

6/826

میفیت آب

4/666

6/018

ایجاد چشمانداز ویژة قبیعی

4/666

6/862

افزایش حساسیت به محیطزیست

4/666

6/201

حفظ روستاهای دارای ارزش گردشگری و قبیعی

4/666

6/832

ایجاد فرصت شغلی جدید

4/666

6/023

بهبود زیرساختها و ایجاد تسهیالت تفریحی ع فرهنگی

4/666

6/832

تعامل فرهنگی

4/666

6/803

افزایش رفاه اجتماعی

4/666

6/803

شهرت

4/666

6/808

افزایش میفیت محیطزیست

4/666

6/201

افزایش درآمد

4/666

6/043

گسترش امکانات بهداشتی

4/666

6/203

بعد از مشخّ

شدن اشترامات ،به تحلیل واریانس معلّ توضعی دادهشعده پرداختعه شعد و

مقادیر ویژه برای عاملها بهدست آمد .درواقع ،مقادیر ویژه ،تعیین منندة عاملهایی هستند معه
مقادیر ویژة آنها بیشتر از  4است و در تحلیل باقی میمانند .عاملهایی مه دارای مقعادیر ویعژة

1. Initial
2. Extraction
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ممتر از  4هستند ،از تحلیل خار شدند؛ چرامه وجود این عوامل ،باعث تبیین بیشتر واریانس
نخواهد شد .همچنین مقادیر ویژة عوامل استخراجی یعک بعار بعدون چعرخش و یعک بعار بعا
چرخش محاسبه گردید .درواقعع در روش بعدون چعرخش ،عامعل ششعم درصعد بیشعتری از
تغییرات را تعیین میمند ،درحالیمه در روش با چرخش عاملها ،هریک از آنها نسعبت تقریبعا
یکسانی را توضی میدهد و تغییرات را بهقور یکنواخت ،میان عاملها توزیع میمند .جعدول
( )2واریانس ملّ توضی دادهشده را نشان میدهد.
جدول 8ـ واریانس کلّ توضیحدادهشده
مأخذ :یافتههای تحقی 4231 ،
واریانس کلّ توضیحدادهشده
مقادیر ویژه
مؤلّفه

مقادیر ویژۀ عوامل استخراجي بدون

مقادیر ویژۀ عوامل استخراجي با

چرخش

چرخش

درصد

درصد

واریانس

تجمعي
ّ

4

1/123

38/032

38/032

1/123

3

3/632

42/440

16/241

3/632

42/440

2

4/068

46/613

06/200

4/068

46/613

06/200

1

4/103

3/422

03/332

4/103

3/422

03/332

4/008

0

4/303

8/230

08/242

4/303

8/230

08/242

4/048

3/183

0

4/604

0/023

81/106

4/604

0/023

81/106

4/222

2/010

8

6/242

0/623

83/023

2

6/023

2/303

22/121

3

6/048

2/202

28/213

46

6/061

2/418

36/136

44

6/102

3/230

32/220

43

6/216

3/431

30/046

42

6/303

4/083

38/423

41

6/420

4/402

32/213

40

6/411

6/238

33/323

40

6/433

6/804

466/666

کل

کل

درصد

درصد

واریانس

تجمعي
ّ

38/032

38/032

2/641

16/241

3/266

48/132

4/023

46/363

10/020

3/833

00/238
00/260
81/106

کل

درصد

درصد

واریانس

تجمعي
ّ

42/220

42/220
20/222
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جدول ( )3نیز ماتریس عوامل دورانیافته را نشان میدهد مه شامل بارهای ععاملی هریعک
از متغیّرها در سه عامل باقیمانده پس از دوران است و هرچقدر مقدار قدرمطل ایعن ضعرایب
بیشتر باشد ،عامل مربوقه نقش بیشتری در ملّ تغییعرات (واریعانس) متغیّعر معوردنظر خواهعد
داشت.
جدول 9ـ ماتریس عوامل دورانیافته
مأخذ :یافتههای تحقی 4231 ،
ماتریس عوامل دورانیافته
مؤلّفه

نام گذاری

0

عوامل

میفیت
محیط
تنوع
ّ
زیست-
محیطی و
افزایش رفاه
تغییرات
فرهنگی و
زیرساختی

گسترش امکانات بهداشتی و رفاهی

6/363

افزایش میفیت محیطزیست

6/228

افزایش حسّاسیت به محیطزیست

6/220

حفظ روستاهای دارای ارزش
گردشگری و قبیعی

2

3

6/243

ایجاد چشمانداز ویژة قبیعی

6/821

افزایش رفاه اجتماعی

6/800

افزایش درآمد

6/001

تعامل فرهنگی

6/248

شهرت

6/002

بهبود زیرساختها و ایجاد تسهیالت
تفریحی ع فرهنگی

4

-6/002

تولید و

اشتغال در بخش مشاورزی

6/836

جذب منابع

میفیت آب

6/802

درآمد
اشتغال

5

6

ماهش فقر

6/200

افزایش قیمت زمین

-6/004

ایجاد فرصت شغلی جدید

6/263

افزایش مشاغل خدماتی

-6/828

در مرحلة بعدی تحلیل ،با استفاده از نتایج حاصل از تحلیعل ععاملی بعه تحلیعل شعبکهای

4

پرداخته میشود .در ایعن مرحلعه ،پعس از تشعکیل سعاختار شعبکهای بعین هعدف ،معیارهعا و
1. ANP
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اهمیعت زیرمعیارهعا ،از نعرمافعزار
زیرمعیارها ،بهمنظور تعیین ضعریب ّ

Decision

 Superو نتعایج

تحلیل عاملی استفاده مردیم مه بعد از اینکه عوامل مؤّثر در توسعة منطقعهای ناشعی از توسععة
گردشگری از تحلیل عاملی بهدست آمد ،سعی شد مسئله به یک ساختار شبکهای تبعدیل شعود
و مدل شبکهای برای تعیین نقش گردشگری در توسعة پایدار منطقهای تشکیل شد .ایعن معدل
نشان داد مه معیارها و زیرمعیارها دارای وابستگی درونی هستند.
با استفاده از تلفی نتایج تحلیل عاملی در تحلیل شبکهای  ،ANPتمامی شاخ

تنعاق

هعا

4

برابر با  6/6666شدند .بنابراین میتوان نتایج پژوهش را بعا دقّعت بعاالیی پعذیرفت .درنهایعت،
اولویتبندی عوامل به شرح جدول ( )46بهدست آمد.
جدول 01ـ اولویت بندی عوامل
مأخذ :یافتههای تحقی 4231 ،
نرمالیزشده به-

محدودشده()Limiting

رتبه

6/424348

6/42433

4

6/404802

6/40480

3

افزایش حسّاسیت به محیط

6/463200

6/46320

2

افزایش درآمد

6/623462

6/62344

1

بهبود زیرساختها

6/683201

6/68320

0

افزایش قیمت زمین

6/608332

6/60833

0

افزایش رفاه اجتماعی

6/602028

6/60203

8

افزایش مشاغل خدماتی

6/60043

6/60043

2

فرصت شغلی جدید

6/600201

6/60020

3

6/601002

6/60100

46

ایجاد چشمانداز ویژه

6/623842

6/62384

44

اشتغال در بخش مشاورزی

6/626320

6/62633

43

ماهش فقر

6/638328

6/63833

42

تعامل فرهنگی

6

6

41

شهرت

6

6

40

اسم

افزایش میفیت محیطزیست
گسترش امکانات بهداشتی و
خدمات رفاهی

شاخصها

حفظ روستاهای دارای ارزش
گردشگری

وسیلۀ خوشهبندی

1. index- inconsistency
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ادامه جدول 01

شاخصها

نرمالیزشده به-

محدودشده()Limiting

رتبه

6

6

40

6

6

48

اشتغال

6

6

42

تغییرات فرهنگی و زیرساختی

6

6

43

تولید و جذب منابع

6

6

36

درآمد

6

6

34

میفیت محیط

6

6

33

6

6

32

اسم

میفیت آب
تنوع زیستمحیطی و افزایش
ّ
رفاه

عوامل
هدف

تحلیل نقش گردشگری در
توسعة پایدار منطقهای

وسیلۀ خوشهبندی

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش ،نقش گردشگری در توسعة پایدار منطقة مراغعه ارزیعابی شعد .در بررسعی
توسعة پایدار نیز سه ُبعد اصلی توسعة پایدار معورد سعنجش قعرار گرفعت .بررسعیهعا نشعان
تنوع گونههای گردشگری و وجود باغات مختلعف
میدهد روستاهای قبیعی و بکر شهرستانّ ،
و نیز مطرحشدن این شهر بهعنوان یک باغشهر و منطقة فسیلی مراغه بهعنعوان بهشعت فسعیلی
ایران و جزو مناق پنجگانعة فسعیل ُمهعرهدار جهعان ،بعهترتیعب بیشعترین تعأثیر را در توسععة
گردشگری شهرستان داشتهاند .در مقابل ،ضعف شدید از نظعر وضععیت و شعرایط تبلیغعات و
اق عالعرسععانی بععرای جععذب گردشععگری ،امکانععات اقععامتی (هتععل و مسععافرخانه) و رفععاهی،
ّ
زیرساختها و دسترسی به مناق گردشگری بهویژه دهکدة توریستی علویان وجعود دارد معه
بایستی بدان توجّه شود .همچنین نتایج حامی از این است مه:
4ع توسعة گردشگری در توسععة اجتمعاعی ع فرهنگعی شهرسعتان مراغعه تعأثیر داشعته و
خطیبودن رابطه بین دو متغیّر توسعة گردشگری و توسعة اجتماعی ع فرهنگی را تأییعد معرد
ّ
خطی گردشگری و توسععة اجتمعاعی نشعان داد بعهازای  4واحعد افعزایش در متغیّعر
(معادلة ّ
مستقل 6/00 ،واحد در متغیّر وابسته ایجاد تغییر میمند).
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3ع در بُعد اقتصادی نیز ،گردشگری تعأثیر مثبتعی در شهرسعتان داشعته اسعت و بعا توسععة
گردشگری اقتصاد ،تاحدودی وضعیت اقتصادی بهبود یافتعه اسعت (رابطعة معنعیدار بعین دو
متغیّر با ضریب استاندارد 6/20 ،تأیید شد).
2ع در ُبعد زیستمحیطی نیز ،برخالف انتظار گردشگری نعهتنهعا باععث تخریعب نگردیعده
است ،بلکه یافتهها حامی از آناند مه با افزایش حسّاسیت به محعیط و ...توسععة گردشعگری
باعث بهبود و حفظ منابع نیز گردیده است (ضریب تعیین بین دو متغیّر  12درصد است .ایعن
بدینمعنی اسعت معه توسععة گردشعگری  12درصعد تغییعرات ایجادشعده در متغیّعر وابسعته
(محیطزیست) را پیشبینیمیمند) .آزمون  tنیز با میانگین باالی  2این تأثیر را تأیید معیمنعد.
این پژوهش در بُعد محیطزیستی در تأیید پژوهشهای انجامشدة ذیل است:
4ع برنامة محیطعی سعازمان ملعل متّحعد 4در تحقیقعی بعا عنعوان «توریسعم و حفاظعت
محیطزیست» ،نقش توسعة گردشگری در حفظ محیطزیست را مهم دانسته و نتایج نشان
میدهد مه از نظر زیستمحیطی ،باعث حفعظ محعیطزیسعت از قریع بعاالبردن آگعاهی
زیستمحیطی ،حفظ و نگهداری ،شغل جایگزین و ممکهای مالی مستقیم میشود. .
3ع پژوهشعی معه در ترمیعه انجعام شعده اسعت بعرای بررسعی تعأثیرات محعیطزیسعتی
گردشگری ،نتایج حامی از آن است مه گردشگری علیرغم تأثیرات منفی ،در بسعیاری از
موارد از قری افزایش درآمد ،اقدامات نظارتی ،معدیریت زیسعتمحیطعی باععث تنعوّع و
حفظ محیطزیست شده است.
2ع نتایج ترمیب تحلیل عاملی و تحلیل شبکهای برای اولویتبندی عوامل نیز نشعان داد
مه بهترتیب ،افزایش میفیت محیطزیست ،گسترش امکانات بهداشتی و خعدمات رفعاهی،
افزایش حسّاسیت به محیط ،افزایش درآمد ،بهبود زیرساختهعا و افعزایش قیمعت زمعین
مهعمتععرین عوامععل تأثیرگععذار ناشععی از توسععة گردشععگری در شهرسععتان مراغععه از نظععر
مارشناسان ،متخصّصان و مردم محلّی میباشند.

1. United Nations Environment Programme

تحلیل نقشگردشگری درتوسعة پایدار منطقهای و...

سال پانزدهم

33

پیشنهادها در راستای نتایج تحقیق
4ع نتایج تحقی نشان داد علیرغم نقش بعارز گردشعگری در توسععة منطقعه ،از نظعر وضععیت و
شرایط تبلیغات و اقّالعرسانی بعرای جعذب گردشعگری در منطقعه ،اقّعالعرسعانی خعوبی صعورت
نمیگیرد .بنابراین پیشنهاد میگردد بدینمنظور مهم ،از چند جنبه اقدام گردد :یک ،راهاندازی وبعال
و سایت برای معرّفعی جاذبعههعای گردشعگری شهرسعتان؛ دوم ،آمعوزش گعروه خعاص بامهعارت و
دورهدیده برای تبلیغ آثار گردشگری شهرستان ،بهویژه برای گردشگرانی مه مراجعه میمنند.
3ع امکانات اقامتی (هتل و مسافرخانه) و رفاهی مشکل دیگر است مه بایستی رابطهای خعوب بعین
بخش خصوصی و دولتی ایجاد گردد تا بتوان بعا سعرمایهگعذاری اشعخاص ،نهادهعا و تععاونیهعای
غیردولتی ،به ایجاد امکانات اقامتی و رفاهی گردشگران پرداخت و باعث جذب گردشگر شد.
2ع زیرساختها و دسترسی به مناق گردشگری نیز بایستی موردتوجّه سعازمانههعای دولتعی قعرار
گیرد تا با ایجاد دسترسی راحت و ارزان به مناق گردشگری ،باعث جذب گردشگر در منطقه گردد.
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