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چکیده
با توجه به آنکه نقش ساکنین محلی در تصمیم گیریهای مربوط به توسعهی گردشگری کلیدی است .از
این رو قدرت تأثیر گذار ساکنین و تبلور آن به صورت همکاری و استقبال از گردشگران ،در جهت موفقیت و
پایداری توسعهی گردشگری امری ضروری است .هدف این تحقیق ،شناخت میزان حمایت ساکنان روستاهای
مناطق جنگلی دهستان سجادرود از توسعهی گردشگری و تبیین عوامل موثر بر سطح حمایت است .این
تحقیق به لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ روش ،توصیفی -تحلیلی مبتنی بر پیمایش است .دادههای مربوط
به هر یک از متغیرها از طریق پرسشنامه و مصاحبه ،جمع آوری شده است .جامعهی آماری این تحقیق،
 5881سرپرست خانوار میباشد و از این تعداد 012 ،نفر از سرپرستان خانوارها به عنوان جامعهی نمونه در
نظرگرفته شدند .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی و آزمونهای آماری استنباطی
از قبیل آزمون همبستگی پیرسون ،کرامر و اسپیرمن و مدل رگرسیون گام به گام استفاده شد .نتایج نشان
میدهد ساکنین روستاهای مناطق جنگلی در حد باالیی از توسعهی گردشگری حمایت میکنند .در این
رابطه سطح حمایت ساکنین از توسعهی گردشگری با متغیرهای نظیر سن و نوع شغل رابطه معناداری دارد.
عالوه برآن ،نگرش ساکنین از اثرات و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تاثیر مستقیم (مثبت) و معنادار و
نگرش ساکنین از اثرات و پیامدهای زیست محیطی تاثیر معکوس (منفی) و معنادار برسطح حمایت نسبت به

 5این مقاله برگرفته از پایاننامة دورة کارشناسی ارشد با عنوان «سنجش میزان حمایت و مشارکت جامعهی میزبان از توسعهی
گردشگری در روستاهای جنگلی (مطالعهی موردی :دهستان سجادرود شهرستان بابل» است که در دانشگاه مازندران نوشته شده
است.
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 3دانشجوی کارشناسی ارشد اکوتوریسم ،دانشگاه مازندران
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توسعهی گردشگری در روستاهای مناطق جنگلی داشته است .همچنین در بین مولفهها ،بیشترین تاثیر
برحمایت ساکنین ،مربوط به نگرش ساکنین از اثرات و پیامدهای اقتصادی بوده است.
واژگان کلیدی :توسعهی پایدار گردشگری ،حمایت جامعهی میزبان ،مناطق جنگلی ،نواحی روستایی،
دهستان سجادرود.

مقدمه
مناطق جنگلی به عنوان اکوسیستمی شکننده و آسیب پذیر با جاذبههای فراوان گردشگری برای
توسعهی طبیعت گردی و در برخی از مناطق دنیا به عنوان قلمرویی برای سکونت جوامع محلی
کوچک (ساکن در جنگل) از اهمیت باالیی ،برخوردار است ،بنابراین مدیریت و برنامه ریزی توسعهی
گردشگری مبتنی بر اجتماع محلی در حوزههای مذکور ،به منظور توسعهی موفقیت آمیز گردشگری
ضروری مینماید (فونت0222 ،5؛ پریسکین0225،0؛ دنگ 3و همکاران0220،؛ میهالیک0222،4؛
کیجپر .) 0223 ،1نکته مشترکی که در ادبیات گردشگری پایدار وجود دارد این است که رویکرد
مبتنی بر اجتماع محلی ،از الزامات توسعهی گردشگری پایدار است به همین دلیل مشارکت اجتماع
محلی هسته اصلی مقصد یا محصول گردشگری برای صنعت گردشگری موفق است (رضوانی،
 .)514 :5381همچنین برنامه ریزی براساس رویکرد توسعهی گردشگری پایدار دارای اصول و
چارچوبهایی در جهت حفظ منابع طبیعی –گردشگری ،توزیع منافع عادالنه گردشگری در میان
ساکنین محلی و استقبال و مهمان نوازی آنها از گردشگران و رضاییتمندی گردشگران می باشد .از
آنجا که یکی از مولفههای کلیدی در جهت توسعهی پایدار گردشگری ،کسب حمایت جامعهی
محلی و نگرش مثبت آنان به توسعهی گردشگری است ،محققان بر این باورند که نقش ساکنین
محلی یا جامعهی میزبان در تصمیم گیریهای مربوط به توسعهی گردشگری بسیار پررنگ و کلیدی
است .به طوری که قدرت تأثیر گذار ساکنین در هر مقصدی و تبلور آن به صورت همکاری و
استقبال از گردشگران ،در جهت موفقیت و پایداری هر پروژه توسعهی گردشگری ضروری است
(لی .)5888 ،6بدین ترتیب شناخت و درک تنوع عقاید ،طرز فکر و تصور جامعهی محلی در رابطه با
توسعهی گردشگری گامی پایهای در برنامهریزی توسعهی گردشگری پایدار محسوب میشود.
مطالعات نشان میدهند جامعهی محلی مقصد ،مهمترین گروه تاثیرگذار ذینفع در فرایند توسعهی
گردشگری میباشد از این رو در راستای دستیابی به توسعهی گردشگری پایدار  ،ساکنین محلی باید
به صورت فعال در فرایند توسعهی گردشگری درگیر شوند (قدمی و غالمیان بایی.)01 :5383 ،
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مطالعات نشان میدهد زمانی میتوان از پتانسیل حمایت جامعهی محلی بهره برد که نگرش
آنان نسبت به اثرات گردشگری مثبت باشد درک و حتی پیش بینی نگرش ساکنین از توسعهی
گردشگری و عواملی که میتواند عکس العمل آنها را تحت تاثیر قرار دهد در دستیابی به حمایت
ساکنین برای توسعهی گردشگری ضروری است (وثوقی و همکاران .)66 :5382 ،لذا با توجه به
اهمیت میزان حمایت ساکنین از توسعهی گردشگری ،تحقیق حاضر تالش دارد این مساله را به طور
موردی در روستاهای جنگلی دهستان سجادرود مورد بررسی قرار دهد .این دهستان که در بخش
بندپی شرقی و در جنوب شهرستان بابل قرار دارد ،به دلیل وجود جاذبههای طبیعی نظیر جنگل،
آبشارها و غیره و روستاهای پراکندة در داخل مناطق جنگلی با جاذبههای فرهنگی ویژه ،از قبیل
آداب و رسوم و شیوه فعالیتهای اقتصادی و غیره در چند سال اخیر ،مورد توجه گردشگران داخلی
قرار گرفت .اما با توجه به این که این منطقه به لحاظ گردشگری در مراحل اولیه قرار دارد و نوع
توسعهی گر دشگری خودجوش و بدون برنامه ،است لذا در راستای تحقق اهداف توسعهی گردشگری
پایدار در منطقه ،شناخت میزان حمایت ساکنینن و عوامل اثرگذار بر میزان حمایت مهم مینماید
در راستای این هدف ،سوال تحقیق بدین شرح است :میزان حمایت ساکنین مناطق جنگلی از
توسعهی گردشگری در چه حدی است و تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد؟
پیشینه تحقیق
به طور کلی تحقیقاتی که تاکنون در خصوص این موضوع صورت گرفته است نشانگر آن است
که بین ویژگیهای جمعیت شناختی و سطح حمایت ساکنین از توسعهی گردشگری ،رابطه وجود
دارد در این رابطه برخی از مطالعات حاکی از آن است که ویژگیهای جمعیت شناختی میتواند
میزان حمایت ساکنین از توسعهی گردشگری را پیش بینی کند .به عنوان مثال توسعهی گردشگری
در منطقهای که ساکنین آن عمدتا جوان (هاراالمبوپوالس 5و پیزام5886 ،0؛ ویور 3و الوتون،4
 ،)0225ثروتمند (پیزام5818 ،؛ هاراالمبوپوالس و پیزام )5886 ،و تحصیل کرده (کورس-آ،1
5888؛ تی 6و همکاران )0220 ،هستند از سوی ساکنین بیشتر مورد حمایت قرار میگیرد .به طور
مشابه ،شواهد حاکی از آن است که ساکنین مرد در مقایسه با زن از گردشگری بیشترحمایت
میکنند (پیزام5818 ،؛ موسن 1و چینه.)0222 ،8

1

Haralambopoulas
Pizam
3
Weaver
4
Lawton
5
Korc- a
6
Teye
7
Mason
8
Cheyne
2

 ...........179مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال چهارم ،شمارهی پانزدهم ،زمستان 1931

کووان 5و آکان )0221( 0در مقاله خود با عنوان نگرشهای ساکنین به اثرات عمومی و وابسته
به گردشگری جنگل :نمونه مورد مطالعهی بلک ،آنتالیا ،به این نتیجه رسیدند که ساکنین
نگرشهای مساعدی نسبت به توسعهی گردشگری در منطقه دارند ،اما آنها همچنین نشان دادند که
به طور گسترده نگران اثرات منفی گردشگری هم هستند ودر نهایت واکنشها به طور یکنواخت
نشان دهنده این مطلب است که اثرات زیست محیطی مربوطه عموماً به صورت منفی درک شدهاند
(کووان و آکان .)685 :0221،نانکو 3و گورسو )0250( 4در مقاله خود با عنوان حمایتهای ساکنین
از گردشگری از منظر هویت در جزایر ایسلند ،به این نتیجه رسیدند که در این جزیره ،گردشگری
مورد حمایت ساکنین است .بولی 1و همکاران ( )0254در مقالهای با عنوان توانمندسازی و
نگرش های ساکنین نسبت به گردشگری مبین آن است که ،توانمندسازی روانشناختی و منافع
اقتصادی شخصی تاث یر مثبت و مستقیم برروی حمایت گردشگری دارد (بولی و همکاران:0254 ،
 .)33محمدتقی رهنمایی و همکاران در مطالعاتشان در خصوص بررسی ظرفیت تحمل حوزه مقصد
گردشگری کالردشت با تاکید بر جامعهی میزبان به این نتیجه رسیدند که از بعد جامعهی میزبان
حوزه کالردشت در رابطه با نوع گردشگران خود ظرفیت تحمل متفاوتی دارد به طوری که با توجه
به عملکرد گردشگران خانه دوم ،ظرفیت تحمل حوزه به آستانه خود رسیده است اما در رابطه با
گردشگران با اقامت حداقل یک شب ،اشباع آستانه ظرفیت تحمل مورد تایید نمیباشد (رهنمایی و
همکاران .)51 ،5381 ،مطالعات وثوقی و همکاران ( )5382در رابطه با نگرش جامعهی روستایی به
گردشگری در منطقه رودبار قصران در ایران نشان میدهد که اگرچه درک تاثیرات مثبت
گردشگری ،ساختاری است و قویترین ارتباط را در تعیین نگرش و حمایت از توسعه دارد اما
ساختارهای دیگر نیز دخیلاند که باید به آنها توجه کرد )وثوقی و همکاران (63 :5382 ،مطالعات
علیقلی زاده فیروزجایی و همکاران تحت عنوان سنجش نگرش و گرایش جامعهی میزبان به توسعهی
گر دشگری در نواحی روستایی مناطق بیابانی و کویری بیانگر آن است که اگرچه ساکنین مناطق
روستایی به طور کلی از توسعهی گردشگری حمایت زیادی میکنند اما به لحاظ میزان حمایت،
روستاهای با سطح گردشگرپذیری بیشتر ،حمایت بیشتری از روستاهای کمتر گردشگر پذیر
داشتهاند و تفاوت به لحاظ میزان حمایت معنادار است (علیقلیزاده فیروزجایی و همکاران،5383 ،
 .)31به طور کلی مطالعاتی که تاکنون در این خصوص انجام شده است نشان میدهد
که سه عنصر اصلی درگیر در روند تبادل توسعهی گردشگری ،نگرش ساکنین از اثرات
محیطی ،اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی هستند (جورسکی 6و گورسوی0224 ،1؛ نانکو 8و
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رامکیسون0250 ،5؛ وارگاس – سنچز 0و همکاران .)0228 ،در این رابطه بررسی پیشینه تحقیق در
اکثریت قریب به اتفاق مطالعات نشان میدهد که ،نگرش و درک ساکنین از اثرات گردشگری ،بر
میزان حمایت آنها نسبت به توسعهی گردشگری تاثیرگذار است.
مبانی نظری
در رابطه با درک و شناخت واکنش و نگرش و گرایش جامعهی میزبان نسبت به توسعهی
گردشگری چارچوبهای تحلیلی مختلفی وجود دارد .یکی از چارچوبهای تئوریک برای درک
واکنش و سطح حمایت جامعهی میزبان نسبت به توسعهی گردشگری ،تئوری مبادله اجتماعی
است .مطالعات متعددی براساس نظریه مبادله اجتماعی ،اهمیت درک ساکنین از اثرات گردشگری
در رابطه با تاثیرگذاری بر میزان حمایت شان از توسعهی گردشگری را تایید کرده است .این تئوری
یک چارچوب زیربنایی برای بسیاری از مطالعات ،روشها و رویکردها محسوب میشود .اولین بار در
مطالعات پردو ،النگ ،و آلن تئوری مبادله اجتماعی ( ،)SET3به عنوان یک توضیح بالقوهایی از
چرایی حمایت ساکنین یا مقاومت دربرابر توسعهی گردشگری پیشنهاد داده شد (النگ ،4پردو 1و
آلن5882 ،6؛ پردو ،النگ و آلن5881 ،؛ پردو و همکاران .)5882 ،این تئوری ،برای درک نگرشهای
ساکنین سودمند به نظر می رسد ،زیرا در این چارچوب نظری هردو اثرات منفی و مثبت گردشگری
درک شده توسط جامعهی میزبان به عنوان یک استدالل به شمار میآید (آپ .)681 :5880 ،1منشا
این تئوری را میتوان در زمینههای جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی از طریق بررسی اولیه
انجام شده توسط توسط هومنز (8)5818و بلو ،)5864( 8و پس از آن توسط امرسون)5816( 52
ردیابی کرد( .آندرک 55و همکاران.)6 :0221 ،
نانکو و همکاران محبوبیت نظریه مبادله اجتماعی را به این واقعیت نسبت میدهند که" این
نظریه ماهیت ناهمگون جامعهی میزبان را به رسمیت میشناسد ،چراکه گروههای مختلف افراد
ممکن است ،با توجه به درکشان از منافع و هزینههای گردشگری ،نگرش های متفاوتی نسبت به
گردشگران و توسعهی گردشگری داشته باشند(نانکو همکاران .)6 : 0250 ،بدین ترتیب نگرش
ساکنین به گردشگری براساس ارزیابی آنها از منافع یا هزینههای مورد انتظار در عوض خدماتی که
آنها ارائه میکنند شکل گرفته است(آپ .)668 :5880 ،در این رابطه مطالعات دوگان ،آپ /و
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کرامپتون مبین آن است که جامعهی محلی به هنگام رویا رویی با گردشگران واکنش های متفاوتی
از خود نشان میدهند .تفاوت این واکنشها بستگی به این دارد که جامعه تا چه اندازه از اثرات
گردشگری احساس ناراحتی کرده و این ناراحتی تا چه اندازه بر فوایدی که گردشگری به همراه
دارد ،غلبه میکند (شارپلی و تلفر.)301 :5385 ،
داکسی ( ) 5811در طی مطالعات خود به مدلی دست یافت که در آن به بررسی رفتارها و
واکنش جامعهی محلی نسبت به گردشگران پرداخته است .طبق نظر داکسی جوامع چهار مرحله را
طی مواجه با پدیده گردشگری طی مینمایند که به ترتیب عبارتند از :خشنودی ،بیعالقگی ،رنجش
و مخالفت .در هر یک از مراحل مذکور جوامع محلی براساس ویژگیها و اثرات گردشگری ،عکس
العملهای متفاوتی از خود بروز میدهند ،در این رابطه نگرش منفی جامعهی محلی در پی افزایش
اثرات منفی توسعهی گردشگری ،با حرکت به سمت مراحل باالی مدل افزایش مییابد (ضیایی و
حسن پور.)51 ،5380 ،
از دیگر چارچوبهای تحلیلی برای درک واکنش مردم نسبت به توسعهی گردشگری ،تئوری
چرخه حیات می باشد .در این رابطه باتلر سیر تکاملی نظام توریسم را ارائه کرده است .به نظر او این
چرخه تکاملی از مرحله کشف شروع میشود و رو به پبشرفت می گذارد ،ولی چنانچه به موقع برای
پیشگیری از اثرات منفی آن اقدام نشود ،به سقوط منتهی میگردد (زاهدی.)46 :5381 ،
روش تحقیق
این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر پیمایش
می باشد .هدف این پژوهش شناخت میزان حمایت و استقبال ساکنین از توسعهی گردشگری در
روستاهای مناطق جنگلی و بررسی عوامل اثر گذار بر آن است .با بررسی و ارزیابی تحقیقات دیگران
و مبانی نظری مرتبط با موضوع از یک طرف و شناخت اولیه از ناحیه مورد مطالعه از طرف دیگر؛
مفاهیم و متغیرهای تحقیق مشخص شده است .در این تحقیق نگرش ساکنین از پیامدهای
اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی ،وابستگی شغلی به بخش گردشگری و ویژگیهای جمعبت
شناختی یا فردی به عنوان متغیرهای مستقل و سطح حمایت ساکنین از توسعهی گردشگری به
عنوان متغیر وابسته میباشد و شاخصهای هر یک از متغیرها در جدول ( )5آمده است .دادههای
مربوط به هر یک از متغیرها از طریق پرسشنامه و مصاحبه .جمع آوری و سواالت پرسشنامه در
قالب طیف لیکرت طراحی شده است .واحد تحلیل در این تحقیق ،سرپرست خانوار میباشد بدین
ترتیب جامعهی آماری این تحقیق ،سرپرستان خانوار میباشد و براساس سرشماری سال ،5382
تعداد آنها  5881خانوار است .برای تکمیل پرسشنامه از سرپرستان خانوار ،از روش نمونه گیری
استفاده گردید .براساس روش نمونه گیری کوکران؛ حجم نمونه برای تکمیل پرسشنامه 012 ،نفر
محاسبه شد .به منظور تعیین روایی ظاهری و مفهومی ابزار تحقیق یعنی پرسشنامه ،پرسشنامه اولیه
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در بین نخبگان و اساتید توزیع و برحسب پیشنهادات آنان تصحیحات الزم صورت گرفت .برای
سنجش میزان پایایی ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .براساس این ضریب ،میزان پایایی پس از
اصالح 2/81 ،بوده است و نتایج حاصله از میزان ضریب پایایی بیانگر آن است که این ضریب ،معنادار
میباشد .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری ،آماری توصیفی نظیر درصد
فراوانیها ،میانگین رتبه و آزمونهای آماری استنباطی نظیر آزمون همبستگی پیرسون ،کرامر و
اسپیرمن و آزمون رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده شد.
جدول ( :)1متغیرهای مستقل و وابسته
نوع
متغیر

مستقل

مولفه

متغیر

آلفای
کرونباخ

نگرش
ساکنین
نسبت به
اثرات
اقتصادی
گردشگری

میزان اشتغالزایی
میزان احیا و رونق بخشی تولیدات بومی
میزان درآمد
میزان بهبود زیرساخت نظیر جاده و...
میزان قیمت زمین و مسکن

2/84

نگرش
ساکنین
نسبت به
ااثرات
اجتماعی و
فرهنگی
گردشگری
نگرش
ساکنین
نسبت به
اثرات زیست
محیطی
گردشگری
ویژگی های
جمعیت
شناختی

وابسته

میزان
حمایت
نسبت به
توسعهی
گردشگری

میزان امکانات و فعالیتهای تفریحی
میزان دسترسی به امکانات تفریحی
میزان فرصت مالقات مردم با فرهنگ های مختلف
ا میزان حساس غرور و افتخار
میزان تقلید از رفتار گردشگران
میزان جرم و جنایت
میزان احساس راحتی و آرامش
میزان سر و صدا
میزان تخریب مناطق جنگلی
میزان آلودگی زیست محیطی
میزان آلودگی منابع آب و رودخانه ها
میزان رها سازی زباله
میزان ترافیک
جنسیت
سن
اشتغال
تحصیالت
میزان حمایت از توسعهی بیشتر فعالیتها و خدمات
گردشگری
میزان حمایت ار سرمایه گذاری دولت در زمینه
گردشگری
میزان موافقت با افزایش تعداد گردشگران
میزان موافقت با حضور گردشگران در منطقه
میزان تمایل به سرمایه گذاری در بخش گردشگری

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

نوع مقیاس

2/83

ترتیبی

2/81

-

2/81

اسمی
نسبی
اسمی
ترتیبی

ترتیبی
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ناحیه مورد مطالعه
ناحیه مورد مطالعه روستاهای جنگلی دهستان سجادرود واقع در بخش بندپی شرقی شهرستان
بابل است .این دهستان از شمال به دهستان گتاب ،از شرق به دهستان دراز کال ،و از سمت غرب و
جنوب به ترتیب دهستانهای خوشرود و فیروزجاه محدود میشود .وسعت دهستان مذکور
 580/1کیلومتر مربع و تعداد روستاهای آن بالغ بر  514روستا میباشد .از کل روستاها ،تعداد
 524روستا در داخل مناطق جنگلی قرار دارند تاکنون از این تعداد 46 ،روستا خالی از سکنه شده
است ،در نتیجه براساس سرشماری سال  ،5382تعداد روستاهای دارای سکنه  11روستا و دارای
 5881خانوار و  1814نفر جمعیت میباشد ،مناطق جنگلی این دهستان و روستاهای واقع شده در
آن در دهههای اخیر به دلیل جاذبههای طبیعی نظیر چشم اندازهای جنگلی ،رودخانهها و آبشارها و
مانند آن و همجنین جاذبههای فرهنگی نظیر معماری خاص سکونتگاههای روستاهای جنگلی؛ شیوه
فعالیتهای اقتصادی ،آداب و رسوم و مانند آن مورد توجه گردشگران داخلی قرار گرفته است.

شکل( :)1نقشه ناحیه مورد مطالعه
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یافتههای توصیفی
بررسی نتایج مستخرج از پرسشنامه مبین آن است که از مجموع  012پرسشنامه توزیع شده
میان ساکنین بومی روستاهای جنگلی دهستان سجادرود 10/8 ،درصد توسط پاسخ گویان مرد و
 01/5درصد توسط پاسخگویان زن تکمیل شد ،که در مجموع  18/8درصد پاسخ گویان متاهل و
 05/5درصد آنان مجرد بودهاند .از نظر سنی جامعهی آماری مورد مطالعه به  6گروه سنی تقسیم
گردید ،بیشترین فراوانی پاسخگویان در گروه سنی  44 -31سال قرار داشتهاند .ارزیابی وضعیت
تحصیلی جامعهی محلی در 3سطح زیر دیپلم و دیپلم ،فوق دیپلم و لیسانس ،فوق لیسانس و باالتر
صورت گرفت که اطالعات برآمده از تحلیل پرسشنامه مبین فراوانی بیشتر گروه تحصیلی زیر دیپلم
و دیپلم است.
یافتههای تحلیلی
نگرش ساکنین به اثرات گردشگری
نگرش ساکنین به اثرات و پیامدهای توسعهی گردشگری از عوامل موثر بر میزان حمایت آنها از
توسعهی گر دشگری است به صورتی که اگر اثرات مثبت درک شده (مزایا) سنگینتر از عواقب منفی
بالقوه (هزینه) باشد ،ساکنین به احتمال زیاد از توسعهی گردشگر حمایت میکنند (لی:0253،5
 .)38بنابراین جهت شناخت میزان حمایت ساکنین و سنجش عوامل موثر بر آن ،ابتدا نگرش
ساکنین نسبت به اثرات و پیامدهای توسعهی گردشگری مورد بررسی قرار میگیرد .در این راستا
نگرش ساکنین از طریق گویههای مطرح شده در پرسشنامه در قالب سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و
زیست محیطی بررسی و به تفکیک تشریح میشود .نتایج کلی در زمینه پیامدهای توسعهی
گردشگری حاکی از ان است که اثرات توسعهی گردشگری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی عمدتاً
مطلوب و در ابعاد زیست محیطی نامطلوب می باشد .به طوری که یکی از عواملی که بر نگرش
ساکنین منطقه نسبت به حمایت از توسعهی گردشگری میتواند اثر گذار باشد منافع و هزینههای
اقتصادی توسعهی گردشگری است .از این رو نگرش جامعهی میزبان در خصوص اثرات اقتصادی
توسعهی گردشگری مورد بررسی قرار گرفت .برآیند ارزیابیها ،مطابق با آمار مطرح شده در
جدول( ،)3مبین افزایش فرصتهای شغلی (با میانگین  ،)3/05افزایش درآمد مردم محلی (با
میانگین  ،)3/38رونق بخشی به تولیدات کشاورزی و صنعتی محلی و بومی در نتیجه توسعهی
گردشگری (با میانگین  ،)3/4بهبود زیر ساخت نظیر جاده (با میانگین  ،)3/0تغییر قیمت زمین و
مسکن (با میانیگن  )3/1است .در این میان بیش از  82درصد پاسخگویان بر این باورند که توسعهی
گر دشگری از حیث مسائل اقتصادی تاثیر خیلی زیادی بر متغیر قیمت زمین و مسکن در این منطقه
داشته است .اگر چه افزایش قیمت زمین و مسکن در نتیجه توسعهی گردشگری در برخی از
lee

1
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مطالعات و تحقیقات به عنوان پیامد منفی قلمداد می شود امادر ناحیه مورد مطالعه با توجه به اینکه
این منطقه در مرحله اولیه توسعهی گر دشگری قرار دارد و هنوز زمین و مسکن جنبه بورس بازی و
سوداگری نگرفته است و از سوی دیگر باعث افزایش سرمایه ساکنین بومی شده است به عنوان
پیامد مطلوب تلقی می شود .نتایج مصاحبه با ساکنین نیز موید این مساله است .لذا مطالعات صورت
گرفته در این بعد نشان از نگرش مثبت جامعهی میزبان به اثرات توسعهی گردشگری دارد.
یکی دیگر از اثرات و پیامدهای توسعهی گردشگری ،مربوط به اثرات و پیامدهای مطلوب و
نامطلوب اجتماعی – فرهنگی ا ست که بنا بر شرایط منطقه مورد مطالعه ،نگرش جامعهی میزبان را
نسبت به پذیرش گردشگر و حمایت از گردشگری تحت تاثیر قرار میدهد .جهت درک نگرش
جامعهی میز بان نسبت به اثرات مذکور  ،نظرات آن ها را از طریق  1متغیر مطرح شده در پرسشنامه
جویا شده ،نتایج برآمده از تحلیل پاسخ ها نشانگر آن است که توسعهی گردشگری در برخی
زمینه-ها تاثیر مطلوبی بر تجهیز منطقه از نظر توسعهی امکانات و فعالیت های تفریحی (با میانگین
 )3/01و دسترسی به امکانات تفریحی (با میانگین  )3/08دارد ،اما نگرش ساکنین به اثرات
اجتماعی – فرهنگی توسعهی گردشگری در همه شاخص های مورد بررسی مثبت نبوده و آنان
معتقدند تقلید از رفتار گردشگران در نتیجه توسعهی گردشگری تاحدودی (با میانگین رتبه ) 3/5
تغییر یافته است بدین ترتیب یافته های پژوهش عمدتاٌ حکایت از نگرش مثبت جامعهی میزبان به
توسعهی گردشگری از منظر اثرات اجتماعی – فرهنگی دارد.
تحقیقات نشان می دهد محیط زیست طبیعی بکر یک دارایی ،به خصوص برای کشورهای جهان
سوم است که می توان به عنوان یک مزیت رقابتی در زمینه گردشگری بر روی آن سرمایه گذاری
کرد (کاتر .) 81 :5883،5از طرفی رشد سریع گردشگری نگران کننده است چرا که موجب از دست
دادن این مزیت رقابتی و منبع پایه ایی مهم برای بشر شده و مستقیما به محیط زیست خسارت
وارد مینماید (اینزنباچر .)544 :5883 ،0بنابراین الزم است نگرش جامعهی میزبان به اثرات زیست
محیطی نیز به عنوان عاملی اثر گذار بر حمایت از توسعهی گردشگری مورد بررسی قرار گیرد .در
پژوهش حاضر اثرات مذکور را از طریق شاخصهایی مانند :افزایش آلودگی صوتی ،تخریب مناطق
جنگلی ،آلودگی زیست محیطی و غیره مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان میدهد که با
افزایش فعالیت گردشگری به طور میانگین آلودگی منابع آب و رودخانه ها  ،3/38رها سازی زباله از
طریق گردشگران در کنار جاده و مناطق جنگلی  3/40و نیز میزان ترافیک  3/01افزایش یافته
است .مطالعات صورت گرفته داللت بر نگرش منفی جامعهی میزبان در خصوص مسایل زیست
محیطی به توسعهی گردشگری دارد.

Cater
Enzenbacher

1
2
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جدول ( :)2درصد فراوانی و میانگین رتبه نگرش ساکنین نسبت به اثرات گردشگری
اثرات در نتیجه توسعهی گردشگری

میانگین

درصد فراوانی
خیلی
کم

کم

تا
حدودی

زیاد

خیلی
زیاد

میزان اشتغالزایی

8/1

56/5

08/4

30/3

50/1

3/05

میزان رونق بخشی به
تولیدات کشاورزی و صنعتی
محلی و بومی

0

50/0

38

36/6

52/0

3/4

میزان درآمد زایی

6/8

54/5

35

08/4

58/1

3/38

بهبود زیرساخت نظیر جاده
و ...

52/8

51/1

01/1

35/1

54/5

3/0

میزان قیمت زمین و مسکن

1/1

8/8

08/5

33/6

02/6

3/1

اجتماعی-

امکانات و فعالیتهای تفریحی

8/1

58/6

06/3

30/4

54/0

3/01

فرهنگی

دسترسی به امکانات تفریحی

1/8

51/0

08/8

31/8

50/3

3/08

فرصت مالقات مردم محلی
از سایر فرهنگ ها

6/3

58/3

32

35/3

54/0

3/08

احساس غرور و افتخار به
این منطقه

0

56/1

35

35

58/4

3/48

تقلید از رفتار گردشگران

8

58/1

38/4

00/5

50

3/55

میزان جرم و جنایت

56/8

54/8

42/6

02/5

1/6

0/86

میزان احساس راحتی و
آرامش

4

05/1

41/3

05/5

8/5

3/21

زیست

میزان آلودگی صوتی

6/5

50/6

31/0

34/4

55/1

3/33

محیطی

تخریب مناطق جنگلی

52/8

54/0

06/1

30

56/0

3/08

آلودگی زیست محیطی

8/0

51/1

03/1

08/1

02/5

3/35

آلودگی منابع آب و رودخانه
ها

52

53/1

00/8

34/5

58/3

3/38

رها سازی زباله از طریق
گردشگران در کنار جاده و
مناطق جنگلی

55/0

50/4

05/1

35/1

00/8

3/40

میزان ترافیک

4/8

54/0

38/0

33/1

8/8

3/01

اقتصادی
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بر اساس مطالعات میدانی  ،در مجموع نگرش ساکنین به اثرات کلی توسعهی گردشگری و
منافع و هزینههای آن ،مثبت است ،زیرا بیش از  82درصد ساکنین اعتقاد داشتهاند منافع و فواید
حاصل از توسعهی گردشگری بیش از هزینهها و پیامدهای منفی آن است و از طرفی ساکنین اثرات
و پیامدهای کلی توسعهی گردشگری را با میانگین رتبه  3/41مطلوب میدانسته اند.
جدول ( :)9درصد فراوانی و میانگین رتبه نگرش ساکنین نسبت به اثرات کلی توسعهی گردشگری
درصد فراوانی
گویه ها

کامال
مخالفم

مخالفم

تا حدودی
موافقم

موافقم

کامال
موافقم

میانگین

منافع و فواید حاصله از توسعهی
گردشگری بیش از هزینه ها و
پیامدهای منفی برای مردم این

4

54/1

33/1

00/8

04/8

3/1

منطقه خواهد بود .
اثرات کلی توسعهی گردشگری
مطلوب است.

3/1

6/0

44

33/0

50/8

3/41
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میزان حمایت ساکنین از توسعهی گردشگری
به منظور بررسی میزان حمایت ساکنین از توسعهی گردشگری  1متغیر مطرح شده در
جدول( ) 1مورد بررسی قرار گرفت .به طور کلی ساکنین روستاهای پراکنده جنگلی این منطقه ،در
حد باالیی از توسعهی گردشگری حمایت میکنند ،به طوری که میزان حمایت ساکنین با میانگین
رتبه  3/14در حد زیاد میباشد لیکن میزان حمایت ساکنین با توجه به برخی از ویژگی های
جمعیت شناختی متفاوت است .به طوری که بین سطح حمایت ساکنین با برخی ویژگیهای فردی
رابطه وجود دارد .یافتهها در این زمینه نشان میدهند که بین دو متغیر سن و میزان حمایت
رابطهی معکوس و معنادار وجود دارد؛ بهطوریکه میزان همبستگی برابر با  -2/455در سطح الفای
ک متر از یک درصد معنادار است همچنین براساس آزمون کرامر ،بین جنسیت و سطح حمایت رابطه
معناداری وجود ندارد و نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن از رابطه بین سطح تحصیالت و میزان
موافقت باحضور گردشگران نبز بیانگر عدم ارتباط معنادار بین این دو متغیر میباشد .اما آزمون
کر امر ،رابطه معناداری را بین متغییرهای نوع شغل و سطح حمایت نشان میدهد .در این خصوص
می توان اذعان کرد ،شاغالنی که وابستگی اقتصادی بیشتری به گردشگری داشتهاند ،به طور
چشمگیرتری از توسعهی این بخش حمایت میکردند (جدول .)1

سنجش حمایت ساکنین روستایی از توسعهی گردشگری در روستاهای مناطق جنگلی و112....... ...
جدول ( : )1میزان حمایت ساکنین از توسعهی گردشگری
درصد فراوانی
گویه ها

کام ً
ال
مخالفم

مخالفم

تا حدودی
موافقم

موافقم

کام ً
ال
موافقم

میانگین

0/3

3/1

08/6

31/5

03/8

3/1

امکانات و فعالیتهای گردشگری
باید بیشتر توسعه داده شود.
دولت باید سرمایه گذاری
گردشگری در دهستان سجادرود

5/0

51/1

1/0

38/8

36/5

4/20

را ترویج و تبلیغ نماید.
تعداد مسافران وگردشگران ،در
این منطقه باید افزایش یابد .
من با حضور گردشگران در این
منطقه موافقم.
من دوست دارم در بخش
گردشگری سرمایه گذاری کنم.

0/4

1/0

02/5

48/8

00/1

3/84

8/2

8

03/6

44/8

00/8

3/8

1/8

52/1

08/0

32/3

05/8

3/41

میانگین کل 9/71 :
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جدول (  :)5رابطه بین ویزگیهای جمعیت شناختی و سطح حمایت ساکنین
متغیر ویزگیهای جمعیت شناختی
سن
جنس
سطح تحصیالت
شغل

آزمون

سطح حمایت ساکنین

میزان همبستگی پیرسون

-2/455

سطح معناداری

2/222

میزان همبستگی فی و کرامر

2/055

سطح معناداری

2/415

میزان همبستگی اسپیرمن

2/213

سطح معناداری

2/060

میزان همبستگی فی و کرامر

2/438

سطح معناداری

2/222
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عالوه بر رابطه ویژگیهای فردی یا جمعیت شناختی با میزان حمایت از توسعهی گردشگری در
ناحیه مورد مطالعه ،نحوهی نگرش جامعهی میزبان نسبت به تاثیرات گردشگری در ابعاد اقتصادی،
اجتماعی و زیست محیطی ،بر میزان حمایت ساکنین از توسعهی گردشگری تاثیر گذار است .در این
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رابطه برای سنجش متغیرهای مستقل یعنی نگرش ساکنین نسبت به اثرات اقتصادی ،اجتماعی و
زیست محیطی بر متغیر وابسته یعنی حمایت جامعهی میزبان ،از مدل رگرسیون چند متغیره خطی
گام به گام استفاده شد .به طور کلی ضریب همبستگی بین همه متغیرهای مستقل با میزان حمایت
به عنوان متغیر وابسته  2/45و با آلفای کمتر از یک درصد معنادار بوده است .از طرفی با توجه به
میزان ضریب تعیین این مدل ( 51درصد) بدان معنی است که  51درصد تغییرات متغیر وابسته
یعنی میزان حمایت ،توسط متغیرهای مستقل یعنی نگرش ساکنین نسبت به اثرات اقتصادی،
اجتماعی و محیطی گردشگری تبیین می شود (جدول شماره .) 1
جدول(  :)1مدل رگرسیون مربوط به تاثیر متغیرهای مسقل بر متغیر وابسته سطح حمایت
مجموع

درجه

میانگین

میزان واریانس

مربعات

آزادی

مربعات

محاسبه شده

رگرسیون

04/128

3

8/036

56/835

2/222

خطا

558/886

041

2/488

-

-

کل

544/184

048

-

-

-

مدل

=0/171

سطح معناداری

R=0/413
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نتایج اصلی مدل رگرسیون با توجه به جدول ( )8حاکی از آن است که تاثیر هر سه متغیر
مستقل بر میزان حمایت معنادار بوده است .بیشترین ضریب بتا مربوط به نگرش ساکنین نسبت به
اثرات اقتصادی برابر با  2/044بوده است .با توجه به میزان بتای مثبت به دست آمده ()2/044
می توان نتیجه گرفت که نگرش ساکنین نسبت به اثرات اقتصادی گردشگری تاثیر مثبت و مستقیم
معنادار بر میزان حمایت آنها داشته است .یکی دیگر از عو.امل اثرگذار بر سطح حمایت ساکنین،
نگرش آنها نسبت به اثرات اجتماعی و فرهنگی میباشد .بتای مربوط به این متغیر برابر با ، 2/588
بیانگر تاثیرگذاری مثبت و مستقیم اثرات اجتماعی بر میزان حمایت است .این میزان تاثیرگذاری در
سطح آلفای کمتر از یک درصد معنادار میباشد .متغیر محیطی ،آخرین متغیر وارد شده به معادله
است که تاثیر منفی معناداری بر میزان حمایت داشته و بتای -2/523حاکی از تاثیر منفی و
معکوس نگرش ساکنین نسبت به اثرات محیطی بر سطح حمایت میباشد .بدین ترتیب نتایج بیانگر
آن است که ساکنین این منطقه ،اثرات و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی را عمدتاً مثبت درک
کردهاند ،لذا بر میزان حمایت نسبت به توسعهی گردشگری تاثیر مثبت داشته است و حمایت زیاد
ساکنین در واقع تابعی از درک مثبت ساکنین از نگرش آنها نسبت به اثرات و پیامدهای اجتماعی و
اقتصادی توسعهی گر دشگری در این منطقه است .از سوی دیگر عدم حمایت کامل ساکنین از
توسعهی گردشگری ،نیز عمدتاً به نگرانیها و دغدغههای آنها نسبت به اثرات و پیامدهای منفی و

سنجش حمایت ساکنین روستایی از توسعهی گردشگری در روستاهای مناطق جنگلی و111....... ...

نامطلوب زیست محیطی توسعهی گردشگری بر میگردد .در این رابطه ماهیت اثرگذاری گردشگری
بر تمام متغیرهای محیطی این حوزه منفی و نامطلوب بوده زیرا میانگین رتبه همهی متغیرهای
محیطی باالتر از  3محاسبه شده است .بنا بر آنچه که یافته ها نشان میدهد ،هر چه تاثیرات و
پیامدهای محیطی منطقه افزایش پیدا کند ،میزان حمایت ساکنین نیز به طور معناداری کاهش پیدا
خواهد کرد .در واقع سطح حمایت ساکنین بر اساس آگاهی از مجموعهی اثرات و پیامدهای
اقتصادی ،اجتماعی و محیطی شکل گرفته است .در این راستا ،براساس تئوری مبادله اجتماعی،
نگرش جامعهی محلی تحت تاثیر قضاوتهایی است که از جمیع هزینه و فایده (اثرات و پیامدهای
مطلوب و نامطلوب) درک شده از گردشگری دارند .بنابراین در ناحیه مورد مطالعه نیز ،ساکنین
اثرات و پیامدهای کلی ،توسعهی گردشگری را تاحدودی مطلوب میدانند و منافع حاصل از
گردشگری را بیش از هزینههای آن درک کردهاند .از این رو از گردشگری حمایت میکنند ،اما ادامه
روند توسعهی گر دشگری و تشدید پیامدهای منفی محیطی آن در آینده ،منطقه را با کاهش سطح
حمایت ساکنین از این پدیده روبرو میسازد .لذا مدیریت و برنامه ریزی با هدف کاهش اثرات و
پیامدهای منفی و نامطلوب محیطی در راستای جلب حمایت بیشتر ساکنین امری حیاتی است.
جدول ( :)7ضرایب رگرسیون متغیرهای مستقل بر میزان حمایت از توسعهی گردشگری
ضراسب معیار نشده
متغیرهای مستقل

نگرش ساکنین نسبت به اثرات
اجتماعی
نگرش ساکنین نسبت به اثرات
اقتصادی
نگرش ساکنین نسبت به اثرات
زیست محیطی

ضرایب
معیار شده

B

خطای
استاندارد

بتا

T

سطح
معناداری

2/583

/268

2/588

0/640

2/228

2/344

2/526

2/044

3/331

2/225

-2/523

2/248

-2/506

-0/556

2/231
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بحث و نتیجه گیری
در پژوهش حاضر به سنجش میزان حمایت جامعهی میزبان از توسعهی گردشگری در دهستان
سجادرود پرداخته شد .با توجه به آنکه دست یابی به هدف پژوهش ،مستلزم بررسی عواملی است که
نگرش جامعهی میزبان را تحت تاثیر قرار میدهد و در نهایت منجربه حمایت یا عدم حمایت آنان از
توسعهی گردشگری میشود ،لذا در این پژوهش ویژگیهای جمعیت شناختی و نگرش ساکنین به

 ...........115مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال چهارم ،شمارهی پانزدهم ،زمستان 1931

عنوان عوامل موثر بر میزان حمایت مورد بررسی قرار گرفت نتایج این تحقیق نشان میدهد رابطه
معناداری بین برخی از ویژگیهای جمعیت شناختی و حمایت از توسعهی گردشگری برقرار است به
طوری که ویژگی هایی چون سن با میزان حمایت از توسعهی گردشگری رابطه معناداری دارد در
این خصوص این نتیجه با نتایج هاراالمبوپوالس 5و پیزام5886 ،0؛ ویور 3و الوتون ،0225،4از این
که جوانان از توسعهی گردشگری حمایت بیشتری می کنند همسو است .در مقابل جنسیت و سطح
تحصیالت با میزان حمایت از توسعهی گردشگری رابطه معناداری نداشته است نتایج یافتههای
پژوهش حاضر با یافتههای پیزام5818 ،؛ موسن 1و چینه 0222 ،6در خصوص رابطه معنادار بین
جنسیت و حمایت و یافتههای کورس  -آ 5888؛ تی ،سونمز و سیراکایا0220 ،در خصوص رابطه
سطح تحصیالت و حمایت ،مغایرت دارد.
عالوه بر این ،تحلیل اثرات و پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و زیست محیطی توسعهی
گردشگری روشن نمود که توسعهی گردشگری در دهستان سجادرود عالوه بر پیامدهای مطلوب
اجتماعی و اقتصادی ،به دلیل فقدان برنامه ریزی و مدیریت و به تبع آن رشد خود جوش و بدون
برنامه گردشگری ،اثرات و پیامدهای منفی محیطی را در سطح این منطقه در برداشته است .با توجه
به این که نگرش ساکنین نسبت به اثرات و پیامدهای توسعهی گردشگری بر سطح حمایت
تاثیرگذار است در این رابطه نحوه نگرش ساکنین این منطقه به اثرات مذکور و حمایت آنها از
توسعهی گردشگری نیز رابطه معناداری برقرار است .با استفاده از مدل رگرسیون مشخص شد که
اثرات اقتصادی و پس از آن اجتماعی – فرهنگی به ترتیب بیشترین تاثیر مثبت و مستقیم و در
مقابل اثرات زیست محیطی ،تاثیر منفی و معکوس بر حمایت جامعهی میزبان از توسعهی
گردشگری دارد .در زمینه تاثیر اثرات درک شده(اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و زیست محیطی) بر
حمایت نیز همانطور که در پیشینه به تفصیل تشریح شد با یافتههای جورسکی 1و همکاران
( ،)5881و بولی 8و همکاران (  )0254همسو میباشد .از سوی دیگر از آنجا که ناحیه مورد مطالعه
که در چند سال اخیر تحت تاثیر توسعهی گردشگری قرار گرفته و هنوز در مرحله اولیه از توسعهی
گردشگری قرار دارد ،حمایت ساکنین این منطقه از توسعهی گردشگری با انچه که در مدل داکسی
و باتلر از این که جامعهی میزبان در مرحله اولیه یا اکتشاف ،از توسعهی گردشگری حمایت میکنند
مطابقت دارد .برآیند کلی پژوهش ،مبین نگرش مثبت جامعهی میزبان به اثرات اجتماعی و اقتصادی
توسعهی گردشگری و نگرش منفی نسبت به اثرات و پیامدهای زیست محیطی است و در مجموع با
توجه به این که ساکنین منافع و فواید توسعهی گردشگری را بیش از هزینههای ان درک کردهاند
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لذا علی رغم اگاهی س اکنین از اثرات و پیامدهای منفی زیست محیطی و نگرانی و دغدغه جدی در
این خصوص ،از توسعهی گردشگری در منطقه مورد مطالعه حمایت میکنند .با توجه به نتایج
تحقیق ،پیشنهادات کاربردی در جهت افزایش سطح حمایت جامعهی میزبان نسبت به توسعهی
گردشگری ،ارایه میشود:
 جلوگیری از تخریب جنگل از طریق آموزش به گردشگران در مورد اهمیت جنگل. آگاهی دادن به گردشگران از طریق شبکههای اطالعرسانی در مور سفر سبز با حفظ محیط زیستو رعایت رفتارهای مسئوالنه زیست محیطی در ناحیه مورد مطالعه..
 مدیریت اصولی در زمینه زباله تولید شده در فصل گردشگری (جمعآوری ،حمل و دفعع و تفکیعکصحیح زباله در ناحیه مورد مطالعه).
 اخذ ورودی در استفاده از منابع گردشگری حساس و تحت فشار ناحیه در جهت جبران خسارتهایزیست محیطی منطقه.
 اهمیت دادن بعه نظعرات سعاکنین محلعی و مشعارکت آنهعا در تصعمیم سعازی و معدیریت بخعشگردشگری منطقه.
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