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 چکیده

منعاق  ممتعر   توسععة  منابع گوناگون و گردشگری یک عامل مهم در استقرار  اهداف:

تعوان  معی  ،گردشگریتوسعة شده از گیری حسابرود. با بهرهشمار مییافته بهتوسعه

زیستی بسیاری از مناق  محروم فرهنگی و محیط ع اقتصادی، اجتماعیزمینة توسعة 

گردشعگری در  نقعش  نخسعت  هدف این اسعت معه    ،ر این پژوهشد. را فراهم آورد

ثیرگذار گردشگری در أعوامل ت ؛ سپسگرددبررسی ای شهرستان مراغههمنطقتوسعة 

راهکارهایی برای توسعة پایدار گردشگری ارائعه   همچنینبندی شود. یتومنطقه اول

شود تا ضمن افزایش منافع حاصل از آن، بتوان تأثیرات منفی آن را به حداقل ماهش 

 داد.

 ردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفیه به نوع هدف، مارباین پژوهش با توجّ روش:

 صعان متخصّ ،. جامعة آماری پژوهش شعامل مارشناسعان  استتحلیلی و همبستگی  ع

 یو معردم محلّع   هعا و ادارات سعازمان های مربوط(مسئولین )اساتید دانشگاهی رشته

نفعر اسعت. روش    166 نفر و تعداد نمونعه  40666آماری جامعة با  ،شهرستان مراغه

 ای و میععدانیالعععات در ایععن پععژوهش، روش متابخانععه  هععا و اقّگععردآوری داده

ها و آزمون فرضیات پژوهش از تحلیعل  وتحلیل دادهنامه( است. برای تجزیه)پرسش

 .استفاده شده است ANP,F و مدل  ، آزمونی سادهرگرسیون خطّ
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 قلر مسعت ضریب تعیعین بعین متغیّع    نتایج پژوهش حامی از این است مه :/ نتایجهایافته

بعه عبعارت   . اسعت  42/6اقتصادی( برابر  ة)توسع وابستهرمتغیّگردشگری( توسعة )

مند. همچنعین  ر وابسته را توجیه میدرصد تغییرات متغی42ّگردشگری توسعة  ،دیگر

درصد تغییرات ایجادشعده در   24گردشگری توسعة  نیز اجتماعی و فرهنگیعد در بُ

توسععة  ر بعودن رابطعه بعین دو متغیّع    یطّع خ)توجیعه( و   بینعی ر وابسعته را پعیش  متغیّ

توسععة  دهعد  معرده و نشعان معی   تأییعد  فرهنگعی را  ع اجتماعی  توسعة گردشگری و 

 نیزشهرستان  در بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی ،عد اقتصادیهمانند بُ گردشگری

تعأثیر  محیطعی نیعز گردشعگری در محعل     عد زیسعت همچنین در بُ. تأثیر داشته است

 ثیرگذار نیز براسعا  ترمیعب تحلیعل ععاملی    أبندی عوامل تتایج رتبهگذاشته است. ن

(FA و تحلیععل شععبکه )ای (ANPبععه ) افععزایش میفیععت  از:  نععداترتیععب عبععارت

افعزایش حساسعیت بعه    و خدمات رفعاهی،   گسترش امکانات بهداشتی، زیستمحیط

 . افزایش درآمد، محیط

توسععة  نشعان داد بعین     ی و آزمعون  رسیون خطّع آمده از تحلیل آماری رگدستنتایج به :گیرینتیجه

 معناداری وجود دارد.رابطة محیطی منطقه فرهنگی، اقتصادی و زیست  ـاجتماعی توسعة گردشگری و 

 .، شهرستان مراغهPAN,F پایدار، منطقه، مدل توسعة گردشگری،  :هاکلیدواژه

 مهمقدّ .0

 ونقعل، حمعل  هعای شعبکه  و هعا راه گسعترش  شهرنشعینی،  صعنعتی،  انقالب از ناشی تبعات

 امنیعت ی ارتقا فراغت،اوقات افزایش آن تبعبه و نو هایاوری  ّفن  از استفاده المللی،بین ارتباقات

 ه   ّتوج  مرمز در آن قرارگرفتن و توریسم روزافزون رشد باعث ،وهمههمه دستازاین عواملی و

ته بعیش از دیگعر   (. مشعورهای پیشعرف  23، ص. 4220 )حیعدری،  اسعت  شعده  بشعری  ةخانواد

ای در ایعن زمینعه انجعام    هعای گسعترده  ریعزی یت گردشگری پی برده و برنامعه              ّمشورها به اهم 

توسععه نیعز   تواند در بسیاری از مشورهای درحالاند. این در حالی است مه گردشگری میداده

ة توسعا         ّباشد. ام  مناق  داشته ةتوسعملیدی در  یو نقش ترین منبع اقتصادی تبدیل گرددبه مهم

تا آثعار منفعی    استریزی دقی  و مارآمد نیازمند برنامه ،توسعهدر مشورهای درحالگردشگری 

راسعتا یکعی از   . درایعن (433 ص. ،4236 )رنجپعور،  ناشی از آن به حداقل ممکن معاهش یابعد  

رویکعرد   ،قعور اخع   ریزی گردشگری بهقور عام و برنامهریزی بهرویکردهای مهم در برنامه
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 کعرد یرو ل؛یع از قب یگردشعگر  گونعاگون یکردهایرو شدن مطرحرغم علیپایدار است.  ةتوسع

توسععة  از رویکعرد  در ایعن پعژوهش    رهیو غ گراییانبوه کردیرو ،ییایجغراف کردیرو ،یاقتصاد

 ةتوسعع سی و تحلیل نقعش گردشعگری در   رو هدف بر گردد.پایدار در گردشگری استفاده می

 بعا  PAN,F براسعا  معدل   ،پایدار بوده و در ادامعه  ةتوسعاد مختلف مراغه در ابع ةمنطقپایدار 

شعود.  بندی عوامعل پرداختعه معی   ی به اولویت                                        ّه به دیدگاه مارشناسان، نخبگان و مردم محل    ّتوج 

گردشعگری و   ةتوسعرسد بین نخست: به نظر می ةفرضی ند از:اهای این پژوهش عبارتفرضیه

 ةتوسعع رسد دوم: به نظر می ةفرضی مستقیم وجود دارد. ةرابطاقتصادی شهرستان مراغه  ةتوسع

سعوم: بعه نظعر     ةفرضعی . داردثیر أتع شهرستان مراغعه   فرهنگی عاجتماعی   ةتوسعگردشگری در 

 .داردثیر أتزیست شهرستان مراغه گردشگری در حفظ محیط ةرسد توسعمی

 تحقیق پیشینۀ .2

معه تععداد   با این موضوع مرتبط های امهنجز تعداد بسیار محدودی، تمام مقاالت و پایانبه 

و بعه موضعوع    معرده ها اشعاره  گردشگری در سایر حوزهبه بررسی ،آنها نیز چندان زیاد نیست

انجعام شعده در   تعرین مارهعای  ا مهعم        ّع اند. ام   ای پرداختهپایدار منطقه ةتوسعگردشگری در نقش

 به شرح ذیل است:راستای موضوعات نزدیک به این پژوهش 

 - اقتصعادی، اجتمعاعی  ثیرات أتع سعنجش  » در مقالعة  (4236) اسعالمی پریخعانی  بی و ا  ّضر 

بعه  ، «شعهر( : شهرسعتان مشعکین  مطالععه معوردی  گردشگری ) ةتوسعمحیطی فرهنگی و زیست

 عع  توصعیفی ایعن مقالعه   روش تحقیع    .پردازندمی بررسی نقش اقتصادی گردشگری در منطقه

گردشگری در این شهرستان آثعار نعامطلوبی   توسعة این است مه نتایج حامی از است.  تحلیلی

و اقتصعادی  توسععة  گردشعگری در  توسععة  وجعود آورده و همچنعین   زیسعت بعه  را در محیط

 باعث رشد اقتصادی گردیده است.نیز و  داشتهتأثیر فرهنگی شهرستان  عاجتماعی 

ثیرات أتع سعنجش  »در تحقیقی با عنعوان   (4236) دی   ّمحم و  ،رحیمی ،امبرپور سراسکانرود

بعه آثعار    «(: شهرسعتان هشعترود  معوردی  ةمطالعع )پایعدار  ةتوسعع گسترش گردشگری بر ابععاد  

هعای  الیعت               ّ    چنعدان مطلعوب فع   هنتایج بیانگر وضعیت ن. اندپرداخته پایدار ةگردشگری در توسع

هعای قبیععی   از پتانسعیل  گونعه معه بایعد،   دهعد آن همچنین نشان میخدماتی در منطقه است و 

 برداری نشده است.در شهرستان بهرهپایدار گردشگری  ةتوسعدرجهت 
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میعد  أتپایدار بعا   ةریزی توسعبرنامه» در مقالة خود با عنوان (4236نژاد)قلیاستعالجی و اهلل

ریعزی در  بعه تحلیعل برنامعه    ،«(آن موردی: سرعین و روستاهای اقعراف مطالعة ) بر گردشگری

گیری براسا  قانون راسعگو  ماربردی و روش نمونهنوع تحقی   پردازند.پایدار می ةابعاد توسع

دارا بودن قابلیت زیاد گردشعگری در منطقعه و   رغم یعلدهد نتایج تحقی  نشان می .بوده است

و هرچعه تحصعیالت   اسعت  میزان رضعایتمندی گردشعگران پعایین بعوده      ،معنادار بودن آزمون

 .این میزان ماهش یافته است ،گردشگران باالتر بوده

  ه  ّ درّ      معوردی    ة     مطالعع )   ای         های منطقعه        و رقابت        گردشگری»عنوان ة خود با مطالع( در 3662) 4پسوا

 ای(پعذیری منطقعه  )رقابعت ایهعای منطقعه  به بررسی نقش گردشگری در رقابعت ، «      پرتغال     دورو

ه دورو         ّ  پعذیری در  در توسععه و رقابعت   ،ه به توریسعم           ّرسد مه توج پردازد و به این نتیجه میمی

 تواند داشته باشد.   یزیادی مثیر أت

بوسعنی و   ةمنطقع  ةتوسعع گردشعگری در  ثیر أتع »در پژوهشی بعا عنعوان   ( 3643) 3نرک ویک

ای بوسنی را بررسعی نمایعد.   منطقه ةتوسعگردشگری در ثیر أتپی این است مه  در  «هرزگوین

گردد مه بوسنی ازجملعه مععدود مشعورهایی اسعت معه      در نتایج این پژوهش چنین عنوان می

دالیعل سعفر بعه     ةعمعد شعود و  باعث جذب گردشگر معی  ،اقر موقعیت جغرافیایی خاصخهب

 همچنعین  دانعد. های مذهبی معی نخورده، توریسم فرهنگی و جاذبهقبیعت دست  بوسنی را در

گعرفتن گردشعگری   درنظر ،بوسنی ةتوسعهای مهم در نتایج حامی از این است مه از استراتژی

 لی اقصاد منطقه است.های اصعنوان یکی از شاخ به

 دهعد معی  نشعان « ین گردشگری در صربسعتان یتب»عنوان در تحقی  خود با   (3643) 2دمیترو وسکی

دارای فرهنگ باالتری نسبت بعه بومیعان منطقعه     ،منندگروزا دیدن می ةمنطقگردشگرانی مه از 

جرت جلعوگیری از مهعا   اقتصادی گردشگری در منطقه است معه باععث  تأثیر  همچنین .هستند

در اقصاد روسعتایی روسعتاهای   ع          ّایجاد تنو  ه شهرها و ماهش آن به حداقل ممکن،روستاییان ب

 صعورت مسعتقیم و غیرمسعتقیم   ایجاد برخی مشاغل به های منطقه وتقویت زیرساخت منطقه،

 شده است.

                                                 
1. Pessoa 

2. nurkovi´c 

3. Dimitrovski 



 24                 ...      و ایمنطقه داریپا ةدرتوسع گردشگرینقش تحلیل                    سال پانزدهم      

 

  تحقیق شناسيروش .3

الععات و      ّی اق . برای گردآوراستتحلیلی  ــروش پژوهش در این تحقی  از نوع توصیفی   

ها( و مطالععات  ه                  ّداخلی، خارجی و مجل  های)براسا  متاب ایها نیز از دو روش متابخانهداده

بین چهار گعروه   ،این تحقی  شده درهای تهیهنامهنامه استفاده شده است. پرسشمیدانی پرسش

حجم (. 4دول )ج ددیگر)اساتید دانشگاه( توزیع صان                           ّی، مسئولین، مارشناسان، متخص         ّمردم محل 

ونه نیز براسا  فرمول معومران معه در آن سعط     متعداد ننفر بوده و 40666آماری جامعة مل 

 ،دسعت آمعد. درنهایعت   نفر بعه  221 ،لحاظ گردیده 60/6درصد و خطای برآوردی  30ن اقمینا

در پعژوهش حاضعر بعرای     نامه تهیعه گردیعد.  پرسش 166 تعداد ،ت مطالعه               ّمنظور افزایش دق به

نامعه و مقایسعه   شده درمورد پرسشها و مطالعات انجامنامه، بعد از بررسیروایی پرسشتعیین 

رسعید.   خبرگعان و مارشناسعان  تأییعد  به  تصحی  ونامه با مارهای پیشین در این زمینه، پرسش

 هعای     ّ متغی رآلفعای مرونبعاخ بعرای     .گردیعد مرونباخ محاسبه ها با آلفاینامهآزمون پایای پرسش

زیسعتی  محعیط  ععد  ُب  فرهنگعی و ع   اجتماعیتوسعة  ،توسعة اقتصادی گردشگری، ارپایدتوسعة 

بیانگر این اسعت معه    نتایج. 830/6و  283/6، 861/6، 032/6، 362/6: یب عبارت است ازتتربه

هعا نیعز از   ها و آزمعون فرضعیه  وتحلیل دادهپژوهش دارای پایایی باالی است. برای تجزیه ارابز

بنعدی  همچنعین بعرای رتبعه    .استفاده گردید tهای رگرسیونی و آزمون لیلو تح SPSSافزار نرم

رای بع  PAN,F . معدل شعد استفاده  PAN,Fی از مدل                   ّمارشنان و مردم محل  نظر نخبگان، عوامل از

و  (FA)این مدل ترمیبی از تحلیعل ععاملی    .گرددمطرح می (3642) 4زبردستط        ّبار توس لین   ّاو 

 ،ل  ّاو  ةمرحلع در  :(4)شکل  از سه مرحله تشکیل شده است مه باشدمی (ANPای )تحلیل شبکه

ای با معرور مبعانی نظعری اسعتخرا      منطقه ةتوسعنقش گردشگری در  ةدهندهای نشانشاخ 

ش در میعزان ارزش  معه افعزای  ایگونعه به ؛شده استانداردسازی شدههای شناسایی    ّ متغی رشود، می

ععاملی بعر روی    تحلیعل  ،هعد شعد. در ادامعه   ای خوامنطقعه توسععة  موجب افعزایش در   ،    ّ متغی ر

اصعلی آن انجعام شعده     های    ّ متغی رگردشگری برای استخرا  ابعاد ملیدی و  ةتوسع هایشاخ 

هعای چنعدمعیاره اسعت معه بعرای          ّ متغی ررمعاربرد در تحلیعل                            ُ  است. تحلیل عاملی یعک روش پ  

(. 4221 ص. ،3642 زبردسعت، ) رودمعار معی  های پیوسته بعه     ّ متغی رشناسایی ساختار پنهان میان 

هعای وابسعته بعه هعم را         ّ متغی رتحلیل عاملی تکنیکی است مه ماهش تععداد زیعادی از    ،درواقع

                                                 
1. Zebardast 
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پعذیر سعاخته و هعدف آن رعایعت     امکعان  ،تری از ابعاد پنهان یا مکنونصورت تعداد موچکبه

ن منظعور تبیعی  مننده بعه ترین مفاهیم تبیینجویی از قری  ماربرد موچکاصل اقتصادی و صرفه

، 4232 ،دوسعت حکعیم نیا و )فاضل مقدار واریانس مشترک در ماتریس همبستگی استبیشینة 

هعایی معه از   هدای براسعا  دا تشکیل یک معدل شعبکه   برای ANPاز  ،دوم ةمرحل (. در33 ص.

نسعبی   به احتسعاب وزن وسیله گردد تا بدیناستفاده می ،دست آمدهل به                     ّتحلیل عاملی در فاز او 

آمعده از  دستنتایج به .شودتست اعتبار مدل انجام می آخر، ةمرحلدر  خته شود.ها پرداشاخ 

تا به تثبیعت نتعایج حاصعل از نقعش      ،با نتایج یک مدل معتبر مقایسه شده FAو  ANPترمیب 

 ای برسد.پایدار منطقه ةتوسعگردشگری در 

 

 آماری تحقیق ۀجامع ـ0جدول 

 4231، های تحقی یافتهمأخذ: 
 یآمارجامعۀ 

 نفر  نفر  نفر  درصد جنسیت

-)مسبه، هتل ی        ّمردم محل  31 زن

داران، مشاغل خدماتی 
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06 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 فاز دوم

ID هاابعاد شاخص 

 فاز سوم فاز اوّل

 (AF) تحلیل عاملي

 انتخاب شاخص

 IDهای از شاخص

 هریک از ابعاد

 (ANPای)فرایند تحلیل شبکه

ID  از وابستگي دروني و

 بیروني

 ایساخت مدل شبکه

 یس تشکیل سوپر ماتر

شاخص توسعه گردشگری 

 و منطقه

 هامحاسبۀ شاخص

 اعتبارسنجي مدل

 آمدهدستداعتبار نتایج ب

 هآمددستهب جینتا ۀسیمقا

 ترکیبي AN,F فلوچارت مدل ـ0شکل 

 4232براسا  زبردست،   ،یتحق هایافتهیمأخذ: 
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گردد)شعکل  براسا  مبانی نظری و موضوع تحقی  مدل مفهومی تحقی  ارائه معی  ،سرانجام

3.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ مدل مفهومي تحقیق2شکل 

 4231، های تحقی یافتهمأخذ: 

 مباني نظری تحقیق .4

آثعار و پیامعدهای گونعاگونی در منعاق  مطعرح       ،های مختلعف برای گردشگری در دیدگاه

 دارنعد.  میعد أتاجتمعاعی آن در منعاق    بعر آثعار   برخی  و گردیده است. برخی بر آثار اقتصادی

های مختلعف و در  دی از جنبه                           ّتواند نتایج و پیامدهای متعد گردشگری در یک منطقه می ةتوسع

هعای مختلعف در   گردشگری از دیدگاهثیرات أتدنبال داشته باشد. بررسی های مختلف بهبخش

فرهنگعی،   عیت فراگیر در ابعاد اقتصعادی، اجتمعاعی                ّای در یک مل پایدار منطقه ةتوسعراستای 
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 هدافا

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

حمایت از فرهنگ مردم بومی،تبادل مثبت 
 هافرهنگ

افزایش شهرت وشناساندن محل،غنی شدن 
 تجارب فرهنگی

 افزایش استانداردها، افزایش امیدبه زندگی

فاظت از حیوانات و منابع تشویق و ترغیب به ح
 جاذب طبیعی

خاک و پوشش  جلوگیری از آلودگی آب،
 گیاهی ناشی از افزایش گردشگر

 تازمحیط زیسهای بالاستفاده،حمایتاستفاده از زمین

 درآمدزایی استقالل مالی منطقه،

 ایجاد اشتغال ناشی از گردشگری

 های بالقوّه در منطقهحمایت از توان

فرهنگی و احساس  ،ت تفریحیتسهیال گسترش
 رضایت
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ععدی را شعکل داده اسعت. مطالععات                                             ُ    محیطی و سیاسی تبلور یافتعه و رویکعردی چندب   یستز

شعده حعامی از   مناق  است. مطالعات انجام ةتوسعمختلف گویای نقش ملیدی این صنعت در 

بعه خعود   تریلیون دالر از اقتصاد جهعانی مشعارمتی غیرمسعتقیم را     0/0آن است مه گردشگری 

 4          تقریبعا  میلیون شغل در ارتباط با این صعنعت هسعتند معه     306حدود  اختصاص داده است و

این صنعت در رشد و پویعایی منعاق     ةتوسع .باشدزمین می ةمرشغل بر روی  43شغل از هر 

تولیعد                    ّ    تریلیعون دالر از معل    2/0حعدود   3644نقش ملیدی خواهد داشت. این آمار برای سال 

تریلیعون   3/4گعذاری و  ارد دالر در سرمایهمیلی 812میلیون شغل،  300ناخال  داخلی جهانی، 

جهعانی،   4درصد تولید ناخال  3دالر مشارمت در صادرات بوده است. این آمار برابر است با 

سعازمان تجعارت   ) درصعد صعادرات   0گعذاری و  درصعد از سعرمایه   0یک دوازدهم اشعتغال،  

گردشعگری در  ر ثیأتع مختلعف بعر   هعای  ف ّع ل   ؤمصعان و      ّمتخص مید أت رغمعلی(. 3643 ،3جهانی

شعده معه   تجربعه  ة. نمونع هسعتند ععا           ّ  بر ایعن اد  ییدی أتشده نیز مطالعات انجام ،ایمنطقه ةتوسع

در اسعتان   سرعین ةمنطقدر تجارب داخلی  ،باشدمناق  می ةتوسعنشانگر نقش گردشگری در 

هعای مععدنی، اقلعیم    آب ماننعد  ،ه                      ّ      اسعتعدادهای قبیععی بعالقو     ةواسعط هبع اردبیل است. سعرعین  

هعای توریسعم زمسعتانی    فعه       ّاز مؤل  معوه سعبالن معه یکعی     ةدامنشدن در واقعنیز ردسیری و س

ونعیم  حعدود سعه   ،سعاالنه قبع  آمعار   مه قوریبه ؛است برخوردارباشد، از موقعیت مناسبی می

الت عظعیم              ّ    وجودآمعدن تحعو   همنند. این امر باعث بع فر گردشگر از این منطقه دیدن مینمیلیون 

عنعوان  هاخیر شده است و این شهر را ب ةدهی و مالبدی در این منطقه قی دو اقتصادی، اجتماع

 ه بعه اینکعه نقعش           ّع   . بعا توج    اسعت  مردهفی                     ّهای منحصر به فرد معر یک شهر توریستی با جاذبه

محیطعی مطعرح   فرهنگی و زیست ع  مهم اقتصادی، اجتماعی ةجنباز سه  ،گردشگری در مناق 

هعای مختلعف   گردشعگری در بخعش   ةتوسعع دهد معه  می نشان 4228مطالعات سال  ،گرددمی

حاصل از گردشعگران                دهد مه درآمد بسزایی در  منطقه داشته است. آمار نشان میثیر أتسرعین 

میلیعون   26430داری در سال موردمطالععه در حعدود   تنها در یک بخش خدمات هتل ،خارجی

میلیعون   41033ان نیز نزدیعک  وذهاب گردشگراب                                      ّریال بوده است. همچنین درآمد حاصل از ای 

تواند در ایجاد اشتغال در منطقه، تولید داخلی منطقعه و رشعد و   میاست مه این امر ریال بوده  

                                                 
1. GDP 

2. World Trade Organization- WTO 
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و باععث توسععه گعردد. از نظعر دموگرافیعک و       اشعد بگعذار  ثیرأتاقتصادی محل بسیار  ةتوسع

وگرافیعک و  چشعمگیری در منطقعه داشعته اسعت. آثعار دم     ثیر أتگردشگری  ةتوسعنیز فرهنگی 

صورت بوده است معه بررسعی نعرخ رشعد     گردشگری در سرعین قب  مطالعات بدین        فرهنگی 

اسعتان                                        ّ      آماری و مقایسه آن با نرخ رشعد جمعیعت معل               های مختلف جمعیت سرعین قی دوره

 ،هایی مه گردشگری در سرعین گسعترش چنعدانی نداشعته   آن است مه قی دورهید ؤم ،اردبیل

رشد جمعیت در سط  پایینی نسبت به استان اردبیل قرار داشته است. با  این منطقه از نظر نرخ

ی             ّع     هعای قبعل و حت     نرخ رشد جمعیت آن نسبت به دوره ،رشد و گسترش گردشگری در منطقه

پیعدا معرده اسعت. بعا رونع       ای هظع مالحافعزایش قابعل   ،استان و مشور                   ّنسبت به نرخ رشد مل 

خدمات به گردشگران افزایش یافته است. این امر  ئةاراتعداد افراد موردنیاز جهت  ،گردشگری

 و یی    ّ  )تعوال   زمینه را برای افزایش میزان موالید و باالبردن نعرخ رشعد جمعیعت فعراهم سعاخت     

مه گردشگری در سعرعین گسعترش نیافتعه     00 و 10 های(. قی دهه431 ص.، 4228شاهدی، 

 (11/0) اسعتان                 ّعد خانوار در مل     ُاز ب  مراتب ممتره( ب21/0) عد خانوار در سرعین              ُبود، میانگین ب 

بوده است. دلیل این امر نیز نبود مار و اشعتغال در سعط  منطقعه و مهعاجرت افعراد در سعنین       

الت اجتماعی جمعیت در                                                           ّاشتغال به نقاط دیگر بوده است. گردشگری در سرعین منجر به تحو 

نع  پیعدا نکعرده بعود و     هایی مه گردشگری هنوز روهرقالب مهاجرت نیز گردیده است. در دو

رو همنفعی مهعاجرتی روبع    ةموازنع سرعین با  ،وجود نیامده بودهمار و اشتغال برای افراد ب ةزمین

بیشتر از افرادی بود مه به این  ،مردند معنی مه تعداد افرادی مه از این شهر مهاجرتبدین ؛بود

ت مهعاجرت در  مثبع  ةموازنع شعاهد   ،گردشعگری  مردند. بعد از گسترش صعنعت شهر مهاجرت

از نظعر فرهنگعی    ،همچنعین (. 36 ص. ،4236 ،)مرمعز آمعار ایعران، سرشعماری     سرعین هستیم

 ،دلیعل گسعترش گردشعگری   دهد در سعرعین بعه  نشان می (4228) ییی و شاهد           ّمطالعات توال 

الت فرهنگی حادث در بخش موچک قدیمی و مرمزی شهر و روستای آلوار  مه         ّشاهد تحو 

معه رونع     دهعد پژوهش نشان معی نتایج  باشیم.می ،استای داشته شیهگردشگری در آن اثر حا

الت عمیع  فرهنگعی و اجتمعاعی در ایعن شعهر شعده                     ّباعث ایجاد تحو  ،گردشگری در سرعین

زبعان، پوشعش، آداب و رسعوم     ةحوزهای فرهنگ بومی در برخی ویژگی مم رنگ شدناست. 

آداب و  ةنحعو بهبعود   ةحیطع هنگعی در  های فرگیری بعضی ویژگیشکل ،موازات آنتی و به  ّسن 

دیگعر  احترام به دیگعران  ازجملعه    ةروحیمعاشرت، باالرفتن سط  آگاهی اجتماعی و افزایش 



 ای                                  شمارة بیست و هشتممجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                           20

 

دیگر  ةنمون(. 433 .ص، 4228شاهدی،  و یی    ّ)توال  باشدآثار فرهنگی گردشگری در سرعین می

های پژوهشی با موضعوع  اورامانات مرمانشاه است. یافته ةمنطقگردشگری  ،شده در ایرانتجربه

 ةتوسعع دهعد معه   نشعان معی   «اورامانات مرمانشاه ةمنطقبررسی نقش گردشگری روستایی در »

اورامانعات شعده اسعت. همچنعین اسعناد و       ةمنطقصنعت گردشگری باعث افزایش اشتغال در 

نسعبت بعه    4220دهد مه تعداد شعاغالن بخعش گردشعگری در سعال     مدارک موجود نشان می

صنعت گردشگری روسعتایی و میعزان    ةتوسعنگر رابطه میان میزان ایافته مه نمایافزایش  4224

 ذمعر قابعل مشور پرتغعال   ةتجربخارجی نیز  ةنموندر  .(32، ص. 4222)میرزایی،  اشتغال است

سعزای  هبیانگر تعاثیر بع   ،انجام گرفته اندریازط خورخه و    ّتوس  3640پژوهشی مه در سال  ؛است

انجام شعده   NUTS IIای است. این پژوهش مه براسا  مدل منطقه ةتوسعدر ردشگری ة گتوسع

پعردازد. هعدف نهعایی ایعن تحقیع       ای گردشگری در پرتغال معی به برآورد اثرات منطقه ،است

پرتغعال بعه پعنج منطقعه شعمال                  ّای است و مل ارزیابی نقش توریسم در ماهش نابرابری منطقه

 ةمنطقع دهعد در پعنج   سیم شده است. نتایج نشان معی پرتغال، مرمز، لیسبون، آلنتجو و آلگارو تق

هی داشته است.    ّتوج ثیر و نقش قابلأهای اقتصادی مالن، گردشگری ت    ّ متغی رموردمطالعه در بین 

توسععه و  نعابرابری بعین منعاق  معم     دهد گردشعگری موجعب معاهش   همچنین نتایج نشان می

 .(303 ص. ،3640 ،4ازیخورخه و اندر) یافته در مشور پرتغال شده استتوسعه

 تحقیقهای یافته .5

 گردشعگری  ةتوسعی در                                             ّشده نشان داد مه روستاهای قبیعی و بکر نقش مهم بررسی انجام 

 ،(بسعیار زیعاد  ) درصعد  38نخبگان  و مارشناساننقش آن را مه قوریبه ؛شهرستان مراغه دارند

انعد.  معرده ارزیابی (ممبسیار ) درصد 4و  (مم) درصد 3، (ط    ّمتوس ) درصد 2 ،(زیاد) درصد 03

، (بسعیار زیعاد و زیعاد   ) درصعد  20گردشعگری شهرسعتان را    ةتوسعفسیلی نیز در  ةمنطقنقش 

نقش و درصد سایر عوامعل   (3) اند. جدولدانسته (مم مم و بسیار)درصد  1و  (مم) درصد46

 .دهدصان نشان می                    ّنظر مارشناسان و متخص  را از

 

 

                                                 
1. Jorge & Andraz 
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  ز دیدگاه کارشناسان، نخبگاناشگری شهرستان گرد ۀتوسعارزیابي وضعیت ـ 2جدول 

 4231، های تحقی یافتهمأخذ: 

 سؤال
 ارزیابي اثرات

 بسیار کم کم ط    ّمتوس  زیاد بسیار زیاد

توسعة نقش روستاهای قبیعی و بکر در 

  گردشگری
38 03 2 3 4 

عنوان بهشت فسیلی مراغه بهمنطقة نقش 

 فسیلگانة پنجمناق  جزو فسیلی ایران و 

 گردشگریتوسعة دار جهان در مهره

22 02 46 2 4 

موه سهند در               قبیعی و آرام دامنة نقش 

 گردشگریتوسعة 
13 23 40 3 3 

حاصل از جذب گردشگر              وضعیت درآمد 

 در روستاها و شهر مراغه
30 03 44 0 8 

شرایط امکانات اقامتی)هتل و مسافرخانه( 

 و رفاهی شهرستان
43 44 40 23 26 

های تاریخی مربوط به ر و جاذبهنقش آثا

توسعة مختلف تاریخی در ادوار 

  گردشگری

23 03 40 4 6 

گردشگری و وجود هایع گونه       ّنقش تنو 

-باغات مختلف و مطرح شدن این شهر به

  گردشگریتوسعة شهر در عنوان یک باغ

13 28 0 0 3 

رسانی الع                          ّوضعیت و شرایط تبلیغات و اق 

 برای جذب گردشگری 
0 31 32 30 32 

گذرای بخش خصوصی وضعیت سرمایه

 در گردشگری
40 31 23 0 44 

ها و دسترسی به مناق  شرایط زیرساخت

 توریستی علویاندهکدة ویژه گردشگری به
46 40 16 42 33 

 

 يتاثیر اقتصادی گردشگری از دیدگاه کارشناسان، نخبگان و مردم محلّ .0. 5

هعای  گردشعگری در شعاخ   ثیر أتع  ،شعوندگان مصعاحبه  آمعده از دسته به نتایج به      ّبا توج 

هعای شعغلی جدیعد    گردشگری در ایجعاد فرصعت   ةثیر توسعأت دهدنشان میمختلف اقتصادی 

 درصد 2، (زیاد) درصد 06، (بسیار زیاد) درصد 12باشد مه: صورت میبرای مردم منطقه بدین
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گردشعگری در      ّ  مهعم   تأثیررقام بیانگر این ا. نداارزیابی مردهثیر أتدرصد آن را مم 1و  (ط    ّمتوس )

گردشعگری از نظعر افعزایش مشعاغل      ةتوسعع  ،. در معل اسعت ی                           ّع ایجاد اشتغال برای مردم محل   

 درصعد  3و  ط( ّع س   )متو درصعد  2، (زیعاد ) درصعد  08، (بسیار خوب) درصد 16خدماتی را نیز 

توسععة  نتعایج  عنوان یکعی از  . همچنین مارشناسان ماهش فقر را نیز بهشده است ارزیابی (مم)

درصعد   2، 01،  22ایعن بخعش نیعز بعا      ةشعد مسعب  گردشگری در منطقه دانسته و درصدهای

درصعد   30دهعد معه   نشعان معی   اتمطالعاند. ارزیابی مرده ط    ّمتوس و  ترتیب بسیار زیاد، زیادبه

درصعد   40درصد به میزان زیاد،  02ی به میزان بسیار زیاد،               ّصان و مردم محل                ّمارشناسان، متخص 

نقش گردشگری در افزایش قیمت زمعین را ارزیعابی    ،درصد به میزان مم 0ط و           ّمیزان متوس  به

گردشعگری در   ةتوسعع عنوان یکعی دیگعر نتعایج    بهرا نیز اند. اشتغال در بخش مشاورزی مرده

 46درصد معم و   1ط،          ّدرصد متوس 42درصد زیاد،  04درصد بسیار زیاد،  48شهرستان مراغه با 

درصعد بعه   32نفر مععادل   443اند. در ارتباط با افزایش درآمد نیز زیابی مردهدرصد بسیار مم ار

ثیر أتع درصعد بعه    0نفعر مععادل    31زیعاد،  ثیر أتع درصد به  00نفر معادل  306بسیار زیاد، ثیر أت

گردشعگری در   ةتوسعع  ةنتیجع در فعه   ّل ؤمبودن ایعن  ثیر أتدرصد به مم 4نفر معادل  1ط و     ّمتوس 

   .اندمحل امتیاز داده

 يصان و مردم محلّفرهنگي گردشگری در منطقه از دیدگاه کارشناسان، متخصّ ـاجتماعي ثیر أت .2. 5

ثیر أتع شعوندگان  درصد مصاحبه 22، فرهنگی عاجتماعی  توجه به نتایج حاصل در بخش  با 

ط ارزیعابی           ّع   درصعد متوس     42درصعد زیعاد و    01گردشگری بر شهرت منطقعه را بسعیار زیعاد،    

 ةتوسعع  ةنتیجع صعان افعزایش تعامعل فرهنگعی را در                          ّ    درصعد مارشناسعان و متخص    42اند. مرده

وع معم و  مع درصعد در مج  3تنها  و ط         ّدرصد متوس  44درصد زیاد،  03بسیار زیاد،  ،گردشگری

های شهرت و تعامعل  گردشگری در شاخ       زیاد      ثیر أتاند. این درصدها بیانگر بسیار مم دانسته

در گردشعگری  ة توسعع شعوندگان  صعان و پرسعش      ّمتخص  فرهنگی در شهرستان است. همچنین

 درصعد  36، (بسیار زیاد و زیاد) درصد 83فرهنگی با  عتفریحی  ها و خدمات بهبود زیرساخت

اند. نتایج نشانگر نقش گردشگری در هعر سعه شعاخ     مرده عنوان (مم) درصد 4( و ط    ّمتوس )

 .  فرهنگی است عاجتماعی اصلی 
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 منطقه ۀتوسعدشگری در محیطي گرزیستثیر أت .3. 5

اسعیت بعه                                        ّ      آوری شده از سعامنین، نقعش گردشعگری در حس    جمع                        برمبنای مطالعات میدانی 

 4و تنهعا   (ط    ّع متوس   ) درصعد  2/33 (،زیعاد ) درصعد  2/01، (بسیار زیعاد ) درصد 0/33محیط را 

بسعیار زیعاد و   ) درصعد  83نیعز   ،زیستاند. در شاخ  میفیت محیطارزیابی مرده (مم) درصد

نقععش  شعوندگان . همچنععین پرسعش شعده اسعت  عنعوان   (ط و مععم    ّع متوس   ) درصعد  34 ( وزیعاد 

، (بسعیار زیعاد و زیعاد   ) وعمع مجدرصد در 41اند؛ گردشگری در میفیت آب را بسیار مم دانسته

بععوده اسععت. حفععظ  (بسععیار مععم) درصععد 2/22و  (مععم) درصععد 26، (ط    ّععمتوس   ) درصععد 2/34

 2/3و  (زیعاد )درصعد   01، (بسعیار زیعاد  ) درصد 30شگری را نیز روستاهای دارای ارزش گرد

انعداز  نقش گردشگری در ایجاد چشم شوندگان همچنیناند. پرسشدانستهنیز  (ط    ّمتوس ) درصد

و  (ط    ّع متوس   ) درصد 43، (زیاد) درصد 02، (زیاد )بسیار درصد 21قبیعی در شهرستان را  ةویژ

 36گردشعگری را نیعز   ظت از روسعتاهای دارای ارزش حفا اند.ارزیابی مرده (مم) درصد 4تنها 

 اند.دانسته (ط    ّمتوس ) درصد 46( و بسیار زیاد) درصد

 هاآزمون فرضیه .3. 5

 نخست ۀفرضی

مسعتقیم   ةرابطع اقتصادی شهرسعتان مراغعه    ةتوسعگردشگری و  ةتوسعرسد بین به نظر می

 وجود دارد.

از تحلیل رگرسیونی سعاده اسعتفاده    ،اقتصادی ةتوسعگردشگری و  ةتوسعمنظور بررسی به

     ّع  متغی ر  نخست نشان داد ضریب تعیین بین  ةفرضیشده است. نتایج آزمون رگرسیون ساده برای 

بعه عبعارت    .اسعت  6/42برابعر   (اقتصعادی  ةتوسع) وابسته    ّ متغی رو گردشگری( ةتوسع) مستقل

د. تحلیعل واریعانس   منع وابسته را توجیه می     ّ متغی ردرصد تغییرات 42 گردشگری  ةتوسع ،دیگر

درصعد   0تعر از  بوده و موچک 666/6برابر  نشان داد مه  ( نیز3تحلیل واریانس) 4رگرسیون

گعردد. تحلیعل رگرسعیون    معی أییعد  ت     ّع  متغی ر  بعودن بعین دو   ی  ّع خط    ةرابطع فرض  بنابرایناست. 

ییعد  أت 20/6 (2توزیعع بتعا  ) را با ضعریب اسعتاندارد       ّ متغی ردار بین دو معنی ةرابط( 2 مل)جدول

دسعت  بعه  (4ة)معادلع ها مطاب      ّ متغی ر ةرابطبراسا  نتایج تحلیل رگرسیونی  ،نماید. درنهایتمی

                                                 
1. regression 

2. ANOVA 

3. Beta 
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     ّع  متغی ر  واحد در  20/6 ،مستقل     ّ متغی رواحد افزایش در  4ازای مند بهآید. این معادله عنوان میمی

 وابسته تغییر حاصل خواهد شد.
 

 قتصادیوضعیت اگردشگری بر  ۀثیر توسعأتتحلیل رگرسیون ـ 3جدول 

4231های تحقی ، مأخذ: یافته

sig t مدل رگرسیون ضریب استانداردنشده ضریب استاندارد 

666/6 

666/6 

83/2 

22/8 

Beta خطای معیار B  

202/6 
421/6 

604/6 

06/4 

123/6 

 مقدار ثابت 

 گردشگریتوسعة 

 (4)معادلة  :  )اقتصادی =06/4+202/6(گردشگریتوسعة ) + 

 دوم ۀفرضی .3. 5

تعأثیر  فرهنگعی شهرسعتان مراغعه    ع اجتماعی   توسعة گردشگری در توسعة رسد به نظر می

 دارد.

 ةتوسعع گردشعگری و   ةتوسعع      ّع  متغی ر  ضعریب تعیعین بعین دو     ،براسا  تحلیل رگرسیونی

درصعد تغییعرات    24گردشگری  ةتوسعدهد این نشان می .درصد است 24فرهنگی  عاجتماعی  

مقعدار   ،تحلیل واریعانس رگرسعیون  مند. در )توجیه( می بینیوابسته را پیش     ّ متغی رایجادشده در 

sig ّع  متغی ر  بعین دو   ةرابطبودن ی     ّمه خط  باشدبرابر صفر می و بوده 0داری( ممتر از )سط  معنی     

ة رابطع نیز  (1) مند. براسا  جدولمییید أتفرهنگی را  عاجتماعی   ةتوسعگردشگری و  ةتوسع

آن نیعز   شعود. ضعریب اسعتاندارد   معی یید أت 666/6داری با سط  معنی   ّ ی رمتغمعناداری بین دو 

ازای بعه  دهدآید مه نشان میدست میبه( 3) ةمعادلنیز قب       ّ متغی ربین دو  ةرابطباشد. می 00/6

 ةتوسعع ) وابسعته      ّع  متغی ر  واحعد در   00/6 ،گردشگری( ةتوسع) مستقل     ّ متغی رواحد افزایش در  4

 .منداد تغییر میایج فرهنگی( عاجتماعی 
 

 فرهنگي ـگردشگری بر وضعیت اجتماعي  ۀثیر توسعأتتحلیل رگرسیون ـ 4جدول 

 4231های تحقی ، مأخذ: یافته

sig t مدل رگرسیون ضریب استاندارد نشده ضریب استاندارد 

666/6 

666/6 

03/0 

13/42 

Beta خطای معیار B  

006/6 
410/6 

612/6 

232/6 

013/6 

 مقدار ثابت 

 وسعه گردشگریت

 (3)معادلة  : فرهنگی -)توسعه اجتماعی =6 /232+006/6)توسعه گردشگری( + 
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 سوم ۀفرضی .3. 5

 .داردثیر أتزیست شهرستان مراغه گردشگری در حفظ محیط ةتوسعرسد به نظر می

 وابسعته      ّع  متغی ر  و  گردشعگری(  ةتوسعع ) مستقل     ّ متغی ربین  ،ی ساده                    ّدر تحلیل رگرسیونی خط 

ایعن   .درصعد اسعت   12     ّ متغی رنتایج حامی از این است مه ضریب تعیین بین دو  زیست()محیط

 12گردشعگری   ةتوسعع معنعی اسعت معه    باشد و بدینقبول میمقدار همبستگی یک مقدار قابل

تحلیعل  تحلیعل  منعد. در  )توجیعه( معی   بینعی وابسته را پیش     ّ متغی ردرصد تغییرات ایجادشده در 

مه ایعن   باشدبرابر صفر می و بوده 0داری( ممتر از )سط  معنی sigمقدار  ،واریانس رگرسیون

     ّع  متغی ر  بودن رابطه بین دو ی            ّدار است و خط معنی ،از لحاظ آماری     ّ متغی رمقدار همبستگی بین دو 

معناداری بین دو  ةرابطنیز ( 0)مند. جدول مییید أتزیست را گردشگری و حفظ محیط ةتوسع

 مند.مییید أت 00/6 (توزیع بتا) و ضریب استانداردشده 666/6 را با سط  معناداری     ّ متغی ر
 

 محیطيردشگری بر وضعیت زیستگ ۀثیر توسعأتتحلیل رگرسیون ـ 5جدول 

 4231های تحقی ، مأخذ: یافته

sig t مدل رگرسیون ضریب استانداردنشده ضریب استاندارد 

666/6 

666/6 

608/1 

042/48 

Beta خطای معیار B  

003/6 
434/6 

616/6 

133/6 

846/6 

 مقدار ثابت 

 گردشگری ةتوسع
 

 مسعتقل      ّع  متغی ر  ی رگرسعیون سعاده بعرای      ّع خط    ةمعادلع توان می ،آمدهدستبراسا  نتایج به

عنعوان   (2) معادلةبیان مرد. ( 4) ةمعادلزیست را در محیط ةوابست     ّ متغی رگردشگری( و  ةتوسع)

واحعد   4ازای زیسعت منعاق ، بعه   در محعیط دشگری گرة توسعزیاد ثیر أته به    ّتوج  مند مه بامی

 زیسعت( )محعیط  وابسعته      ّع  متغی ر  واحعد در   00/6 ،گردشگری( ةتوسع) مستقل     ّ متغی رافزایش در 

 .مندایجاد تغییر می
 (2)معادلة : محیطی)زیست =133/6+003/6گردشگری(توسعة ) + 

هعا اسعتفاده گردیعد.    رضیهبرای تست ف ت پژوهش از آزمون          ّافزایش دق  منظوربه ،در ادامه

معرد. ایعن آزمعون بعا ممترشعدن سعط        ییعد  أتشعده را  مطعرح  ةفرضینتایج این آزمون نیز سه 

از میعانگین فرضعی و پایعه     ،موردنظر     ّ متغی ردهد مه میانگین نشان میدرصد  60/6داری از معنی

ابراین براسعا   داری دارد. بنه به قیف لیکرت( تفاوت معنی      ّبا توج  2 )عدد در نظر گرفته شده
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هعای      ّ متغی رو  یگردشعگر  ةتوسعع مسعتقل       ّ متغی ر) اصلی تحقی      ّ متغی ربرای چهار  نتایج آزمون

باشعد و ایعن   معی  2با میانگین باالتر از  محیطی(و زیست فرهنگی ع، اجتماعی  اقتصادی ةوابست

 اغلععبمناسععب قععرار دارنععد و         مععامال  یهععای تحقیعع  در سععطح    ّ متغی ربیععانگر ایععن اسععت مععه 

 ،محیطیو زیست فرهنگی عاجتماعی   ،اقتصادی ةتوسعشوندگان نقش گردشگری را در شپرس

 اند.  مفید ارزیابی مرده

در  پایعدار منطقعه   ةتوسعع شدن نقش گردشعگری در           ّها و مشخ ه به آزمون فرضیه      ّبا توج 

 ی بعا                                            ّع           ثیرگعذار از نظعر مارشناسعان، نخبگعان و معردم محل        أبندی عوامل تبه رتبه ،ابعاد مختلف

الععات واردشعده بعه                    ّبا استفاده از اق  ،پرداخته شده است. در این مرحله ANP,Fاستفاده از مدل 

 باشد:مه نتایج آن به شرح ذیل می شوده میبه تحلیل عاملی پرداخت ،افزارنرم

ة توسعع گردشعگری و نقعش آن در    ةتوسعع های معرتبط بعا       ّ متغی ر ،برای انجام تحلیل عاملی

گیعری مایسعر، معایر،    نمونعه مفایعت   ةاندازة آمارگذار بر آن، ابتدا از أثیرتو یافتن عوامل منطقه 

دو معیعار بعرای    KMO معیعار  و  rBattle سعت استفاده شد. ت 3مرویت بارتلتو آزمون  4اولکین

بعه بعاال    0/6اگعر از   KMO قبل از انجام فامتور آنالیز هستند. معیعار االت ؤسارزیابی همبستگی 

ا اگر ممتر   ّام  ،قبول استرها برای انجام فامتور آنالیز قابل             ّستگی بین متغی باشد، یعنی روابط همب

ای نیست تا بتوان فامتور آنالیز انجعام داد و بهتعر   اندازهرها به                 ّیعنی همبستگی متغی  ،باشد 0/6از 

های با انجام محاسبه. های پرت را منار بگذاریمد صورت گرفته و داده                  ّاست یک بازنگری مجد 

 .دسعت آمعد  بعه  664/6بارتلعت برابعر   داری آزمون و سط  معنی 832/6برابر  KMO قدارم ،الزم

 (.0)جدول  باشندها برای اجرای تحلیل عاملی مناسب میبنابراین داده
 

 و آزمون بارتلتKMO  ـ6جدول 

 4231 های تحقی ،مأخذ: یافته

 ( و بارتلتKMOآزمون کایسر، مایر، اولکین)

 سر، مایر، اولکینگیری ماینمونه 832/6

 آزمون کرویت بارتلت
083/213 Approx. Chi-Square 

436 df 

666/6 Sig 

                                                 
1. Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) 

2. Bartlett 
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برابعر       ّع  متغی ر  دهد. اشتراک یک را نشان می 3استخراجی اشتراک و 4لیه  ّاو  اشتراک( 8) جدول

عنعوان  هعا بعه  های مربوقعه بعا اسعتفاده از عامعل        ّ متغی ربرای  (R 2)همبستگی چندگانه          توان دوم 

بعه همعین    .منعد ها بیان میها را قبل از استخرا  عاملل، اشتراک                  ّمننده است. ستون او بینییشپ

تعر  هرچه مقادیر استخراجی بعزر   ،. در ستون دوماست 4لیه برابر       ّهای او تمامی اشتراک ،دلیل

 دهند.ها را بهتر نمایش می    ّ متغی رشده، های استخرا عامل ،(0/6تر از باشد)بزر 
 

  اشتراکات  ـ7جدول 

 4231های تحقی ، مأخذ: یافته
 شاخص لیه  ّاو  خروجي

 افزایش قیمت زمین 666/4 084/6

 اشتغال در بخش مشاورزی 666/4 844/6

 افزایش مشاغل خدماتی 666/4 021/6

 ماهش فقر 666/4 826/6

 میفیت آب 666/4 018/6

 قبیعی ةویژانداز ایجاد چشم 666/4 862/6

 زیستایش حساسیت به محیطافز 666/4 201/6

 حفظ روستاهای دارای ارزش گردشگری و قبیعی 666/4 832/6

 ایجاد فرصت شغلی جدید 666/4 023/6

 فرهنگی عها و ایجاد تسهیالت تفریحی بهبود زیرساخت 666/4 832/6

 تعامل فرهنگی 666/4 803/6

 افزایش رفاه اجتماعی 666/4 803/6

 شهرت 666/4 808/6

 زیستافزایش میفیت محیط 666/4 201/6

 افزایش درآمد 666/4 043/6

 گسترش امکانات بهداشتی 666/4 203/6

 

و  شعده پرداختعه شعد   هدداتوضعی                      ّ  به تحلیل واریانس معل   ،شدن اشترامات           ّبعد از مشخ 

ه هایی هستند مع عاملة منند نییتع ژه،یومقادیر  ،درواقع .دست آمدها بهمقادیر ویژه برای عامل

 ةویعژ هایی مه دارای مقعادیر  مانند. عاملاست و در تحلیل باقی می 4آنها بیشتر از  ةویژمقادیر 

                                                 
1. Initial 

2. Extraction 
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باعث تبیین بیشتر واریانس  ،چرامه وجود این عوامل؛ هستند، از تحلیل خار  شدند 4ممتر از 

عوامل استخراجی یعک بعار بعدون چعرخش و یعک بعار بعا         ةویژنخواهد شد. همچنین مقادیر 

امعل ششعم درصعد بیشعتری از     ع ،بعدون چعرخش                               اسبه گردید. درواقعع در روش  چرخش مح

                                  ها، هریک از آنها نسعبت تقریبعا   در روش با چرخش عاملمه مند، درحالیرا تعیین میتغییرات 

 جعدول  مند.ها توزیع میمیان عامل ،قور یکنواختهدهد و تغییرات را بیکسانی را توضی  می

 دهد.شده را نشان میهدادتوضی            ّواریانس مل ( 2)
 

 شدهدادهتوضیح           ّواریانس کل  ـ8جدول 

 4231های تحقی ، مأخذ: یافته

 شدهدادهتوضیح           ّواریانس کل 

عوامل استخراجي با ویژۀ مقادیر 

 چرخش

عوامل استخراجي بدون ویژۀ مقادیر 

 چرخش
 مقادیر ویژه

    ّ  مؤل فه
درصد 

 عي   ّتجم 

درصد 

 واریانس
 کل

درصد 

 عي   ّتجم 

درصد 

 نسواریا
 کل

درصد 

 عي   ّتجم 

درصد 

 واریانس
 کل

220/42 220/42 641/2 032/38 032/38 123/1 032/38 032/38 123/1 4 

222/20 132/48 266/3 241/16 440/42 632/3 241/16 440/42 632/3 3 

020/10 363/46 023/4 200/06 613/46 068/4 200/06 613/46 068/4 2 

238/00 833/3 008/4 332/03 422/3 103/4 332/03 422/3 103/4 1 

260/00 183/3 048/4 242/08 230/8 303/4 242/08 230/8 303/4 0 

106/81 010/2 222/4 106/81 023/0 604/4 106/81 023/0 604/4 0 

      023/83 623/0 242/6 8 

      121/22 303/2 023/6 2 

      213/28 202/2 048/6 3 

      136/36 418/2 061/6 46 

      220/32 230/3 102/6 44 

      046/30 431/3 216/6 43 

      423/38 083/4 303/6 42 

      213/32 402/4 420/6 41 

      323/33 238/6 411/6 40 

      666/466 804/6 433/6 40 
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هریعک                      امل بارهای ععاملی  دهد مه شیافته را نشان مینیز ماتریس عوامل دوران (3) جدول

مانده پس از دوران است و هرچقدر مقدار قدرمطل  ایعن ضعرایب   عامل باقی سهها در     ّ متغی راز 

معوردنظر خواهعد        ّع  متغی ر  )واریعانس(   تغییعرات                                          ّبیشتر باشد، عامل مربوقه نقش بیشتری در مل 

 داشت.
 یافته ماتریس عوامل دوران ـ9جدول 

 4231های تحقی ، مأخذ: یافته
 یافتهماتریس عوامل دوران

    ّ  مؤل فه

 
نام گذاری 

6 عوامل 5 4 3 2 0

 و رفاهی گسترش امکانات بهداشتی 363/6     
میفیت 

 محیط
 زیستفزایش میفیت محیطا 228/6     

 زیستاسیت به محیط         ّافزایش حس  220/6     

    243/6  
حفظ روستاهای دارای ارزش 

 گردشگری و قبیعی
ع    ّتنو 

-زیست

محیطی و 

 فاهافزایش ر

 قبیعیویژة انداز ایجاد چشم  821/6    

 افزایش رفاه اجتماعی  800/6    

 افزایش درآمد  001/6    

 تعامل فرهنگی   248/6   
تغییرات 

فرهنگی و 

 زیرساختی

 شهرت   002/6   

   002/6-   
ها و ایجاد تسهیالت بهبود زیرساخت

 فرهنگیع تفریحی 

تولید و  بخش مشاورزی اشتغال در    836/6  

 میفیت آب    802/6   جذب منابع

 ماهش فقر     200/6 
 درآمد

 افزایش قیمت زمین     -004/6 

 ایجاد فرصت شغلی جدید      263/6
 اشتغال

 افزایش مشاغل خدماتی      -828/6

 

 4ایشعبکه  با استفاده از نتایج حاصل از تحلیعل ععاملی بعه تحلیعل     ،تحلیل یبعد ةمرحلدر 

ای بعین هعدف، معیارهعا و    پعس از تشعکیل سعاختار شعبکه     ،شود. در ایعن مرحلعه  پرداخته می

                                                 
1. ANP 
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و نتعایج   Super Decisionافعزار  از نعرم  ،یعت زیرمعیارهعا     ّاهم                     منظور تعیین ضعریب  به زیرمعیارها،

 ةوسعع تناشعی از      ای منطقعه  ةتوسعدر ر  ّث ؤمتحلیل عاملی استفاده مردیم مه بعد از اینکه عوامل 

ای تبعدیل شعود   دست آمد، سعی شد مسئله به یک ساختار شبکهگردشگری از تحلیل عاملی به

ای تشکیل شد. ایعن معدل   پایدار منطقه ةتوسعای برای تعیین نقش گردشگری در و مدل شبکه

 مه معیارها و زیرمعیارها دارای وابستگی درونی هستند. نشان داد

 4هعا تمامی شاخ  تنعاق   ،ANPای عاملی در تحلیل شبکهاستفاده از تلفی  نتایج تحلیل  با

 ،ت بعاالیی پعذیرفت. درنهایعت                            ّع   توان نتایج پژوهش را بعا دق    می بنابراین  .شدند 6666/6برابر با 

 دست آمد.به (46) بندی عوامل به شرح جدولاولویت
 

 اولویت بندی عوامل ـ01جدول 

 4231 های تحقی ،مأخذ: یافته

 (Limiting)محدودشده رتبه
-بهنرمالیزشده 

 بندیخوشهوسیلۀ 
 اسم

ص
اخ

ش
 ها

 زیستافزایش میفیت محیط 424348/6 42433/6 4

3 40480/6 404802/6 
و  گسترش امکانات بهداشتی

 خدمات رفاهی

 اسیت به محیط         ّافزایش حس  463200/6 46320/6 2

 افزایش درآمد 623462/6 62344/6 1

 هارساختبهبود زی 683201/6 68320/6 0

 افزایش قیمت زمین 608332/6 60833/6 0

 افزایش رفاه اجتماعی 602028/6 60203/6 8

 افزایش مشاغل خدماتی 60043/6 60043/6 2

 فرصت شغلی جدید 600201/6 60020/6 3

46 60100/6 601002/6 
حفظ روستاهای دارای ارزش 

 گردشگری

 ویژهانداز ایجاد چشم 623842/6 62384/6 44

 اشتغال در بخش مشاورزی 626320/6 62633/6 43

 ماهش فقر 638328/6 63833/6 42

 تعامل فرهنگی 6 6 41

 شهرت 6 6 40

                                                 
1. index  - inconsistency 
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 01ادامه جدول 

 (Limiting)محدودشده رتبه
-نرمالیزشده به

 بندیوسیلۀ خوشه
 اسم

ص
اخ

ش
 میفیت آب 6 6 40 ها

48 6 6 
محیطی و افزایش    ّ      تنو ع زیست

 رفاه

ع
مل

وا
 

 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

32 6 6 
تحلیل نقش گردشگری در 

ف ایپایدار منطقهة توسع
هد

 

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه. 6

. در بررسعی  شعد زیعابی  مراغعه ار  ةمنطقپایدار  ةتوسعنقش گردشگری در  ،در این پژوهش

هعا نشعان   پایدار معورد سعنجش قعرار گرفعت. بررسعی      ةتوسع         عد اصلی                ُپایدار نیز سه ب  ةتوسع

گردشگری و وجود باغات مختلعف   هایع گونه   ّتنو  شهرستان،                          دهد روستاهای قبیعی و بکر می

فسعیلی  عنعوان بهشعت   فسیلی مراغه به ةمنطقو  شهرعنوان یک باغشدن این شهر بهمطرحنیز و 

 ةتوسعع را در ثیر أتع ترتیعب بیشعترین   هبع  ،دار جهعان هعره  ُم         فسعیل   ةگانع پنجمناق   وجزن و ایرا

ضعف شدید از نظعر وضععیت و شعرایط تبلیغعات و      ،اند. در مقابلگردشگری شهرستان داشته

)هتععل و مسععافرخانه( و رفععاهی،  رسععانی بععرای جععذب گردشععگری، امکانععات اقععامتی الع  ّععاق   

توریستی علویان وجعود دارد معه    ةدهکدویژه رسی به مناق  گردشگری بهها و دستزیرساخت

 . همچنین نتایج حامی از این است مه:        ّ     بدان توج ه شودبایستی 

داشعته و  تعأثیر  شهرسعتان مراغعه             فرهنگعی   عاجتمعاعی    توسععة  گردشگری در توسعة  ع4

 معرد تأییعد  نگی را فرهع اجتماعی  توسعة گردشگری و توسعة      ّ متغی ربودن رابطه بین دو ی  ّخط 

     ّع  متغی ر  واحعد افعزایش در    4ازای بعه اجتمعاعی نشعان داد    ةتوسعع ی گردشگری و   ّخط معادلة )

مند(.  ایجاد تغییر می وابسته     ّ متغی رواحد در  00/6، مستقل
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 ةتوسعع مثبتعی در شهرسعتان داشعته اسعت و بعا      ثیر أتع گردشگری  ،عد اقتصادی نیز    ُدر ب  ع3

دار بعین دو  معنعی  ةرابطع ) اسعت  ت اقتصادی بهبود یافتعه وضعی تاحدودی ،گردشگری اقتصاد

 شد.(یید أت 20/6، با ضریب استاندارد     ّ متغی ر

 باععث تخریعب نگردیعده   نهعا  تهنع برخالف انتظار گردشگری  ،محیطی نیزعد زیست    ُدر ب  ع2

گردشعگری   ةتوسعع اسیت به محعیط و...                     ّاند مه با افزایش حس ها حامی از آنیافته است، بلکه

ایعن   .درصد است 12     ّ متغی ر)ضریب تعیین بین دو  هبود و حفظ منابع نیز گردیده استباعث ب

 وابسعته      ّع  متغی ر  درصعد تغییعرات ایجادشعده در     12گردشعگری   ةتوسعع معنی اسعت معه   بدین

منعد.  معی یید أترا ثیر أتاین  2نیز با میانگین باالی  t آزمون .مند(میبینیزیست( را پیش)محیط

 ذیل است: ةشدهای انجامپژوهشیید أتزیستی در محیط عد              ُاین پژوهش در ب 

توریسعم و حفاظعت   »بعا عنعوان    تحقیقعی ر د 4حعد                    ّ      محیطعی سعازمان ملعل مت     ةبرنام ع4 

زیست را مهم دانسته و نتایج نشان گردشگری در حفظ محیط ةتوسعنقش  ،«زیستمحیط

دن آگعاهی  زیسعت از قریع  بعاالبر   باعث حفعظ محعیط   ،محیطیدهد مه از نظر زیستمی

 . .شودمالی مستقیم می یهامحیطی، حفظ و نگهداری، شغل جایگزین و ممکزیست

         زیسعتی  محعیط ثیرات أتع بعرای بررسعی   پژوهشعی معه در ترمیعه انجعام شعده اسعت        ع3

در بسعیاری از   ،منفیثیرات أرغم تیعلحامی از آن است مه گردشگری  جنتایگردشگری، 

ع و               ّ      محیطعی باععث تنعو    مات نظارتی، معدیریت زیسعت  موارد از قری  افزایش درآمد، اقدا

 زیست شده است.حفظ محیط

بندی عوامل نیز نشعان داد  برای اولویت اینتایج ترمیب تحلیل عاملی و تحلیل شبکه ع2

و خعدمات رفعاهی،    گسترش امکانات بهداشتی، زیستافزایش میفیت محیط ،ترتیبمه به

 افعزایش قیمعت زمعین   و  هعا بهبود زیرساخت ،افزایش درآمد، اسیت به محیط         ّافزایش حس 

گردشععگری در شهرسععتان مراغععه از نظععر  ةتوسعع گععذار ناشععی از ثیرأتتععرین عوامععل مهعم 

 باشند.ی می              ّصان و مردم محل                ّمارشناسان، متخص 

                                                 
1. United Nations Environment Programme  
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 پیشنهادها در راستای نتایج تحقیق 

وضععیت و  منطقعه، از نظعر    ةتوسعع نقش بعارز گردشعگری در   رغم یعلنتایج تحقی  نشان داد ع 4

رسعانی خعوبی صعورت    الع  ّع اق    ،رسانی بعرای جعذب گردشعگری در منطقعه    الع                  ّشرایط تبلیغات و اق 

 اندازی وبعال  یک، راه :از چند جنبه اقدام گردد ،منظور مهمگردد بدینپیشنهاد می بنابراینگیرد. نمی

ت و بامهعار                       آمعوزش گعروه خعاص     ،دوم ؛هعای گردشعگری شهرسعتان   فعی جاذبعه               ّسایت برای معر  و

 منند.ویژه برای گردشگرانی مه مراجعه میبه ،دیده برای تبلیغ آثار گردشگری شهرستاندوره

بعین   خعوب  ای)هتل و مسافرخانه( و رفاهی مشکل دیگر است مه بایستی رابطه امکانات اقامتیع 3

هعای  گعذاری اشعخاص، نهادهعا و تععاونی    بخش خصوصی و دولتی ایجاد گردد تا بتوان بعا سعرمایه  

 به ایجاد امکانات اقامتی و رفاهی گردشگران پرداخت و باعث جذب گردشگر شد. ،یردولتیغ

هعای دولتعی قعرار    ه سعازمانه                                                ّها و دسترسی به مناق  گردشگری نیز بایستی موردتوج زیرساختع 2

 باعث جذب گردشگر در منطقه گردد. ،با ایجاد دسترسی راحت و ارزان به مناق  گردشگری تا گیرد

 هکتابنام

ریزی توسعة پایدار با تأمید بر گردشگری)مطالعة (. برنامه4236نژاد، م. )قلیاستعالجی، ع.؛ اهلل .4

 .411ع433(، 26، )فصلنامة جغرافیاموردی: سرعین و روستاهای اقراف(. 

(. سنجش تأثیرات گردشگری بر ابعاد 4236امبرپور سراسکانلرود، م.؛ رحیمی، م.؛ و محمّدی، ف. ) .3

 .461ع32(، 2) ای،ریزی منطقهفصلنامة برنامهر)مطالعة موردی: شهرستان هشترود(. توسعة پایدا

(. ارزیابی آثار دموگرافیک و فرهنگی گردشگری در سرعین 4228توالّیی،  .؛ شاهدی، ی. ) .2

 .360ع434 (،44) 2، نشریة تحقیقات ماربردی علوم جغرافیااردبیل. 

 .. تهران: انتشارات سمتت گردشگریریزی صنعمبانی برنامه(. 4220حیدری، ر. ) .1

 رشد به منجر توریسم فرضیة (. بررسی4236م. ح.) نسب،نجفی ز.؛ و تکانلو، مریمی ر.؛ پور،رنج .0

 .421ع440، (2)4، اقتصادی توسعة تحقیقات فصلنامة. 4218ع4222 دورة قی ایران در

فرهنگی و ع تماعی (. سنجش تأثیرات اقتصادی، اج4236ضرّابی، ا.؛ اسالمی پریخانی، ص. ) .0
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