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چکیده
صنعت گردشگری ارتباطات گسترده ای با بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و غیره دارد .کشور جمهوری اسالمی
ایران در ردیف  1۱کشور اول دنیا از نظر وجود جاذبههای گردشگری قرار دارد ،ولی از نظر جذب گردشگر ،نه تنها
در بین کشورهای دنیا بلکه در بین کشورهای خاورمیانه هم جایگاه شایسته و مطلوبی ندارد .توسعه نیازمند توسعه
مدیریتی ،اقتصادی ،اجتماعی ،نهادی و ساختاری میباشد که متاسفانه مغفول مانده است .هدف این پژوهش ارزیابی
مولفه های اجتماعی و اقتصادی در توسعه یافتگی گردشگری هوراند میباشد .این تحقیق باتوجهبه اینکه به توسعه
دانش کاربردی در یک زمینه خاص خواهد پرداخت ،از نوع کاربردی است .از آنجا که این تحقیق قصد توصیف
توسعه صنعت گردشگری با رویکرد تاریخی  -فرهنگی ،اقلیمی ،جغرافیایی و اجتماعی  -اقتصادی را دارد ،از نوع
پیمایشی خواهد بود .نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی و  383نفر میباشد .یافتههای تحقیق نشان
میدهد سطح رابطه معنیداری بین عوامل اقلیمی و جغرافیایی ،عوامل اجتماعی و اقتصادی ،عوامل فرهنگی و
تاریخی و توسعه گردشگری در منطقه هوراند وجود دارد .نتایج نشان میدهد  28درصد از تغییرات توسعه
گردشگری ،توسط تغییرات در عوامل اجتماعی و اقتصادی تبیین میگردد.
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مقدمه
گردشگ ری آمیزهای از فعالیتهای مختلف اسگگت که بهصگگت

زنجیرهای د جهت خدما

سگگانی به گردشگ را

انجام میگیرد .گردش گ ری شگگامت امامی پدیدهها و وابط حاصگگت از اعامت گردش گ را ع ضر گگهکنندگا و فروشگگندگا
محصگتت

گردشگ ریع دولتها و جتامع میزبا ع د فرایند جذب و پذیرایی از گردش را است (مکینتاش*ع 5991ع .)9

ات یسگ یا گردشگ ریع حرکت معاصگر مردم اسگگت برای اینکه اوقا

فراغت ختد ا د مکا هایی بیرو از خانه صگگر

نمتده و اقامت نمایندع فعالیتهایی اسگت که طی اقامتشگا انجام میدهند و نیز اسگهیالای است که متناسب با نیازهایشا
ایجاد میشتد (.)Liu, 2003
گردشگ ری بهضنتا صگنعتی نتپا د سگا های اخیر اأثیرا زیادی بر و گگعیت اقتصگادیع اجتماضی و فرهن ی جها
داشته است ( .)Sharpley, 2009ایجاد اشتغا ع ا زآو یع اعاد منطقهایع کمک به صلح جهانیع کمک به سرمایهگذا ی د
میراثفرهن یع بهسگازی محیطع کمک به بهسگازی زیسگت اههای حیا وحشع اتسگعه نتاحی وستایی دا ای جاذبههای
گردشگ ری و جلتگیری از برو کتچی د کنا مزایای صنعتع جمعیت و مانند آ ع از جمله مزایای این صنعت بتده است
( .)Sharpley & Telfer, 2015د دهههای اخیرع اهمیت گردشگ ری د سطح بینالمللی ه از لحاظ اعداد گردش را و
ه از لحاظ د آمد ا زی همتا ه و به طت بیسابقهای د حا افزایش بتده است ( .)Sarvar & Khaliji, 2013دلیت اصلی
اتسگعه گردشگ ری غلبه بر پایین بتد سگطح د آمد و ا ائه فرصتهای جدید شغلی و احتت
(ایمت ی & مجدمع  )5691و میاتاند امیدهایی ا برای کاهش فقر فراه آو د بهخصگگت

اجتماضی د جامعه است
د نتاحی که بهنتضی دچا

کتد اقتصگگادی شگگدهاند ( .)Perdue, Long, & Allen, 1990اینک بهمنظت انتع بخشگگید به منابع شگگد اقتصگگادی و
د آمدهای ا زی و همچنین ایجاد فرصگگتهای شگگغلی جدید د کشگگت ع اتسگگعه صگگنعت گردش گ ری از اهمیت فراوانی
برخت دا اسگگت ( .)Pigram & Wahab, 2005زیرا اتسگگعه گردش گ ریع بهویژه د کشگگت های کمتر اتسگگعهیافتهع ضامت
مؤثری د مقابله با فقر اسگت و متجب افزایش د آمد قشرهای مختلفع کاهش بیکا ی و ونق اقتصادی و د نتیجهع بهبتد
کیفیت زندگی مردم و افزایش فاه اجتماضی میشگگتد ( .)Xue, Kerstetter, & Hunt, 2017بر س گیها نشگگا میدهد که
ا زهای بهدسگتآمده از فعالیتهای گردشگ ریع د انظی اراز پرداختهای بسگیا ی از کشگت هاع بهویژه کشت های کمتر
اتسگعهیافته که معمتتً وابسته به محصت اندع مؤثر واقع شده است ( .)Hunter, 1995د واقع اتسعه یا ا اقای گردش ری
ضالوه بر ایجاد شغتع د آمد و وصت مالیا

همچنین فرصتی ا برای اتسعه زیرساختهای محلی ایجاد میکند( Khaliji,

 .)Scheyvens & Biddulph, 2018( )2020بهطت کلی ضتامت مؤثر د اکامت صگگگنعت ات یسگگ ضبا

اند از :پیدایش

شگهرها و گسگترش شگهرنشگینیع بهبتد سگاختا زیربنایی و مکانیزه شگد جابهجاییع ادوین قتانین مطلتب کا و افزایش
د آمدهاع ا اقای سگگطح فرهنگ و بینش اجتماضیع پیدایش مؤسگگسگگا

و آژانسهای ات یسگگتیع چاپ و ا ائه نشگگریا ع

. McIntosh

*
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بروشگگت ها و نقشگگههای ابلیغاایع کشگگف آثا و اماکن باسگگتانی و طبیعیع وجتد گروههای اجتماضی متنتع و ضتامت دی ر
()Hall, 2019
بااتجهبه اأثیر شگگ ر

گردشگگ ری د زمینههای اقتصگگادیع اجتماضی و فرهن ی د جتامع امروزع باید با نظری بلند و
ا به حداقت سگگانید

مدیریتی ضالمانهع آگاهانه و با برنامه یزی د سگگتع د جهت گسگگترش آ االش کرده و آثا منفی آ

( .)Milano, Novelli, & Cheer, 2019بااتجهبه این واقعیت که گردش ری ستمین بخش بز گ اقتصادی جها محستب
میشگتدع بدو وجتد برنامه یزی و استرااژی مشخص د این زمینه نمیاتا انتظا کسب متفقیت اقتصادی و اتسعه د
صگنعت گردش ری ا برآو ده نمتد ( .)Bianchi, 2018ازاین و امروزه مطالعه د زمینه صنعت گردش ری با ویکردهای
مختلف ازجملگه ویکرد نهگادیع سگگگازمانیع مدیریتیع اقلیمی (جغرافیایی)ع فرهن ی  -اجتماضیع اقتصگگگادیع اا یخی و
سگگیسگگتمی صگگت

میپذیرد ( .)Ivolga, Ryazantsev, Stroeva, Gornostaeva, & Mandritsa, 2018ویکرد یک

جغرافیدا به گردشگ ریع دانش ما ا د زمینه متقعیتشگگناسگگی گردشگ را و جابهجاییهای صگگت
اأثیرا

سگت گردشگ ری بر مناظر طبیعی بهمنظت فراه آو د اسگهیال

گردش ری ا کنتر میکند همچنین د ا اقای

پراکندگی گردشگگ ری ()Andrades & Dimanche, 2017ع برنامه یزیهای فیزیکی و مشگگکال
فرهن ی منطقه میاتاند مؤثر باشگد .پژوهش را د

گرفته بات برده و

ویکرد جغرافیاییع بهمنظت

اقتصگگادیع اجتماضی و

شد مقاصد گردش ری بر کاهش ا اباط

با بازا ( ویکرد اقتصادی) و حفظ منابع منطقه ( ویکرد فیزیکی) اأکید دا ند (.)Saarinen, Rogerson, & Hall, 2017
احتت گردشگ ری د ایرا نشگگا میدهد که ضتاملی مانند ناآ امیهای دو ا انقالبع سگگتربرداشگگت از او گگاع داخلی
ایرا د جها و آغاز جنگ احمیلی باضث شگده اسگت که کتدی د جهان ردی ایرا به وجتد آید (جیرسگراییع دوسگگتی
پاشگاع ضلتیع & امامیع  .)5699بااتجهبه وابسگگت ی شگگدید ایرا به د آمدهای حاصگگت از نفتع پایا پذیر بتد این منبع و
نتسگگا های قیمتی شگگدید آ د چند سگگا گذشگگتهع لزوم اغییر د برنامه د جهت اسگگتفاده و بهکا گیری منابع جای زین
بهمنظت هایی از اقتصگاد اکمحصتلیع بیش از بیش د کشت احساس میشتد .د این استا بااتجهبه ابدیتشد صنعت
گردشگ ری به یکی از صگگنایع برار دنیا و اتانایی بالقته کشگگت د این زمینه که از لحاظ جاذبههای اا یخی د ابه  51و از
لحاظ جاذبههای فرهن ی و طبیعی د بین  1کشگت برار دنیا قرا گرفته است .همچنین از نظر انتع صنایعدستی ایرا جزر
 6کشت برار دنیا بهحساب میآید.
گرچه د سگا های اخیر این صنعت از و عیت وبه شد نسبی د کشت برخت دا بتده است؛ اما این شد د مقایسه با
اتا های ات یسگتی کشت بسیا بطی بتده است .ایرا به دلیت برخت دا ی از منابع سرشا محیطی و بهرهگیری از پشتتانه
اا یخی  -فرهن ی چند هزا ساله از قابلیت ویژهای د اتسعه صنعت گردش ری برخت دا است؛ اما متأسفانه اقتصاد اک
محصگتلی متکی بر د آمدهای نفتی مانع از اتجه به این بخش از اقتصگاد د کشگت شگده اسگت (قدیمیع  .)5699مقایسه
کشگت هایی که مه ارین منابع اقتصگادی ختد ا از گردش ری کسب میکنند با کشت ما که به د آمدهای نفتی متکی است
اهمیت اقتصگادی اتسگعه گردشگ ری ا نشگا میدهد .اتسگعه گردش ری د کشت

من ایجاد اشتغا برای گروههای
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مختلفع ونق صگنایع دسگتیع حمت و نقت و صگنایع وابسگتهع افزایش د آمد و اتسعه منطقهای ا نیز به دنبا دا د .از اینرو
اتسگعه گردشگ ری ضالوه بر اینکه د سطح ملی رو

مییابد د سطح محلی نیز رو ی است (حجازی & جتادیع

.)5691
منطقه حفاظت شده ا سبا ا بهضنتا یکی از زیستبتمهای ثبت شده د یتنسکت از جمله جاذبههای گردش ری طبیعت
د شگهرستا هت اند همهساله مت د اقبا شما زیادی از گردش را داخلی و خا جی قرا میگیرد .این منطقه با وسعت
 11هزا و  ۷۲3هکتا د کنا ههای جنتبی ود ا س د حتزه شهرستا های اهرع کلیبرع هت اند و و زقا واقع شده و از
ا زشهای خا

گیاهی و جانت ی برخت دا اسگت .هت اند یکی از شگهرسگتا های اسگتا آذ بایجا شرقی به مرکزیت

هت اند اسگگگت .منطقه هت اند شگگگامت کتههای بلند و د ختا گتناگت اسگگگت که ن اه هر بینندهای ا مجذوب و حیرا
ختیش میسگازد و همچنین زیسگت اه جانت انی اسگگت که گاهی از نظر انتع د جها بینظیر میباشگند .بااتجهبه مطالب
بیا شگده ازاین و د این پژوهش به بر سگی ضتامت مؤثر د گردشگ ری منطقه ا سبا ا به طت خا

شهرستا هت اند

پرداخته میشتد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
گردش گ ری مفهتمی فراگیر و گسگگترده دا د که اا یخچه آ به سگگا  5155میالدی و یا پیش از آ بازمیگردد و
اعریف آ همچنا دسگت ختش اغییر و دگرگتنی اسگت .اصطالح گردش ری شامت مسافر های افراد د خا ج از خانه
و اجا

ها و افرادی میشگتد که د خدمت بن اههایی هسگتند که انجام مسگافر ها ا آسا ار و لذ بخشار ساخته و یا

انجام آنها ا اسریع میکنند.
گردشگ ری از پتیاارین بخشهای اقتصگادی جها اسگت که بر اسگاس پیشبینی سازما جهانی ات یس ( *)WTOد
چند سگگا آینده از لحاظ د آمد د أس همه بخشهای اقتصگگادی متجتد د دنیا ختاهد بتد و بز گارین بخش اجا
بینالملت ا به ختد اختصگا

ختاهد داد .گردشگ ری اأثیرا اقتصادی زیادی از جمله ایجاد د آمد ا زیع افزایش اتلید

ناخالص ملیع ایجاد یک منبع د آمدی برای دولت و ملتع یک منبع اشگگتغا زاع بهبتد خدما

اجتماضی اسگگت ( & Das

 .)DiRienzo, 2009گردشگ ری پایدا ( )STشگرایطی از گردش ری ا بر پایه اصت اتسعة پایدا اتصیف می کند که د
آ امام اأثیرا
ذینفعا

احتمالی اقتصگگادیع اجتماضی و محیطی که گردشگگ ری میاتاند به همراه داشگگته باشگگد د کنا نیازهای

ا مت داتجه قرا میدهد .بااتجهبه ویکرد مقاله که مت گتع اتسگعه گردشگ ری پایدا است بنابراین از دیدگاه

اتسگگعهایع اتسگگعه گردش گ ری پایدا ویکردی مثبت بهمنظت کاهش انشها و اصگگطکا های به وجتد آمده د ا اباط
پیچیدة بین صگنعت گردشگ ریع دیدا کنندگا ع محیط و جتامعی که میزبا گردشگ را هستندع اتصیف میشتد .د واقع
زمانی که از یک ویکرد سگرمایه دا ی و از دیدگاه کال به صنعت گردش ری ن اه میشتد ازیکطر
مصر کننده خدما

و محصتت

و از طر

دی ر یک بخش اتلیدکنندة خدما

گردش ری صنعتی

محستب میشتد .دادهها یا منابع اصلی
). World Tourism Organisation (W.T.O

*
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برای اتلید فعالیتهای گردشگگ ری سگگایتهای اا یخیع منابع طبیعیع و میراث اجتماضی فرهن ی متجتد د یک مکا
هسگتند .بیشگتر یا شگاید ه همه این منابع و دادهها بهصگت
گردشگ ری دا ای اثرا

مسگتقی و غیرمستقی با محیط د ا اباط متقابتاند .فعالیت

متقابت و دوسگتیهای میا محیط و گردشگ ری است .بنابراین گردش ری اساساً شامت دامنهای از

فعالیتهای وابسگته به محیط اسگت .به دلیت این پیتند و وابسگت ی نزدیک است که حفظ و پایدا ی منابع محیطی د طت
ایجاد و اجرای فعالیتهای گردشگگ ری از اهمیت باتیی برخت دا اسگگت .د واقع انعکاس دیدگاه و ن رانیهای خا
محیطگرایا اولیه (دهههای  5931و  )5931د با ه پیامدهای محیطی اتسگگعه گردشگ ری باضث پیدایش و شگگد گفتما

*

اتسگعة پایدا د چا چتب اتسعة گردش ری شد که د ادامه مفاهیمی چت محدودیتهای اکتلتژیکیع استفادة پایدا از
منابع و اعریف ظرفیتهای احمت و اأثیرا

زیسگگتمحیطی و اجتماضی فرهن ی گردشگگ ری د سگگا های اخیر به طت

گسترده مت داتجه قرا گرفت.
جدو  -5ویکردهای برنامه یزی و اتسعه گردش ری
ویکرد

فرضهای اساسی و گرایشها مرابط
 -منابع طبیعی و فرهن ی باید بهرهبردا ی شتد.

انبته گرایی

 صنعت بهضنتا یک اخصص محستب میشتد. اتسعه د حتزههای اجا ی شرکتی اعریفمیشتد.

اعریف مسئله برنامه یزی گردش ری
 چه اعداد گردش ر میاتاند جذب شتد و اسکاداده شتد.
 چ تنه میاتا بر متانع غلبه کرد. چ تنه میاتا ساکنین محلی ا متقاضد کرد اا باگردش را بهختبی فتا کنند.
 -گردش ری میاتاند بهضنتا قطب شد

 گردش ری همانند سایر صنایع د نظر گرفتهمیشتد.

 -بیشینهسازی ابزا های افزایش د آمد و اشتغا

 استفاده از گردش ری د جهت ایجاد اشتغا عاقتصادی

کسب ضتاید خا جیع بهبتد اجا

مت داستفاده قرا گیرد؟

ع اشتیق

چ تنه امکا پذیر است؟
 -چ تنه میاتا بر انتخاب مصر کننده اأثیر

اتسعه منطقهایع غلبه بر ضدم اعاد های اقتصادی

گذاشت؟

منطقهای.

 -چ تنه میاتا ا زشهای اقتصادی ا برای

 -برنامه یزی د نقش یک متخصص.

غیربتمیها اأمین کرد؟

 -اتسعه بهضنتا

شد اقتصادی اعریف میشتد.

 چ تنه میاتا ا زشهای اقتصادی ا برایاهدا

 گردش ری وسیلهای برای استفاده منابع. -مبنای اکتلتژیکی برای اتسعه.

حفاظتی فراه آو د؟

 ظرفیتسازی کالبدی  -فیزیکی.. Discourse

*
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فضایی -

 -حفاظت محیطی.

 -مدیریت استادانه ال تهای سفر و جریا های

جغرافیایی

 -اتسعه با د نظرداشتن محیط.

گردش ر.

 -حفاظت از انتع ژنتیکی.

 مدیریت گردش ر. امرکز یا افرق گردش را .-د

محیط طبیعی.

 -مدیریت مناطق بکر و پا

های ملی.

 طراحی نتاحی حساس محیطی. نیاز به کنتر محلی. -احقیق د خصت

اتسعه متعاد .

 احقیق د زمینه آلترناایتهایی برای اتسعه "انبته"
گردش ری.

اجتماعمحت

 -برنامه یز د نقش اسهیت گر بهجای متخصص.

 چ تنه میاتا کنتر اجتماع محلی ا اقتیتکرد؟
-د

گرایشها اجتماع محلی د گردش ری
چ تنه محقق میشتد؟

-د

گردش ری بر اجتماع محلی چطت

اثرا

حاصت میگردد؟

 اتسعه بااتجهبه مباحث اجتماضی فرهن ی. یکپا چهسازی ا زشهای اقتصادیع محیطی واجتماضی فرهن ی.
 یکپا چهسازی برنامه یزی گردش ری با سایرفرایندهای برنامه یزی.
اتسعه

 -برنامه یزی کتگرا.

پایدا

 حفظ فرایندهای رو ی اکتلتژیکی. حفظ میراث انسانی و انتع زیستی. ضدالت بیننسلی و د و نسلی. دستیابی به اعاد بهتر ضدالت و فرصت بینملتها.

-د

سیست گردش ری.

 انظی اهدا ع مقاصد و اولتیتها. دستیابی به هماهن ی سیاست ذا ی و مدیریت دد و و بین بخشهای خصتصی و دولتی.
 سیست های هماهنگ و یکپا چه کنتر .-د

ابعاد سیاسی گردش ری.

 برنامه یزی برای آ نتع گردش ری کهاأمینکننده نیازهای محلی و اجا

متفق د

بازا های قابتی است

منبع :اسماضیتزاده 5691

نظریه های مربوط به گردشگری
یکی از ابعاد مه د ا اباط با مت تع و ابطه گردش ری و امنیت ملیع اقتصاد پتیا و اتسعه یافته

می باشد که از

وجته بسگیا مه این اقتصگادع اشگتغا زایی برای شهروندا است .از جمله نظریه های مه د باب مکااب اقتصادی می
اتا به کالسیک هاع نئتکالسیک ها و کینزی ها اشا ه نمتد .دو ه کالسیک ها از سا  5391اا  5131یعنی از آدام اسمیت
اا جا اسگتتا

میت طت کشیده و د این دو هع ااکید کالسیک هاع بر مساله اخصیص و نظریه به مکانیزم قیمتع مساله
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مازاد و اتزیع آ بین طبقا
معطت

آنا ع بیشگتر به سگرمایه گذا ی که متجب انباشگت سرمایه می شد

اجتماع بتد .اتجه خا

می گردید .پس از آ با ظهت ما ژینالیسگت ها یا هما نئتکالسگیک هاع از سا  5191که اتجه اصلی ختد ا به

فتا فرد و اصگمی گیری بهینه متتجه می ساختندع مکتب نئتکالسیک کا ختد ا آغاز نمتد .کالسیک ها و نئتکالسیک
ها بازا کا ا بازا قا بتی دانسگته و معتقد بتدند که پا امترهای این بازا د اعاد قرا داشته و هر ضدم اعادلی زودگذ
و متقتی اسگگت .بنابراین از آنجا که همه چیز ختد به ختد به اعاد می سگگدع نیازی به دخالت دولت نختاهد بتد .پیروا
این مکااب معتقدند که منحنی های ضر گه و اقا ای نیروی کا ع د نقطه اعاد اشتغا کامت یکدی ر ا قطع می کنند و
بیکا ی متجتد از نتع بیکا ی ا ادی اسگگت .افاو
فتا طبقا

کالسگگیک ها و نئتکالسگگیک ها د این مسگگئله بتد که کالسگگیک ها به

اجتماضی اتجه می کردند ولی نئتکالسیکها به فتا فرد اتجه می نمتدند.

پس از بحرا بز گ د سا های  59۲9-596۲و افزایش بیش از حد بیکا ی ناختاسته و ضدم اتانایی د پاسخ تیی
مکتب کالسگگیک ها به و گگعیت پیش آمده مکتب کینزی وی کا آمد .پیروا این مکتب ضقیده داشگگتند که ضدم انعطا
پذیری دسگگتمزدها و قیمت برخال

آنچه د مکتب کالسگگیک ها بیا شگگده بتد سگگبب می شگگتد بازا به اعاد همراه با

اشگتغا کامت دسگت پیدا نکند .کینزی ها اضتقاد داشگتند سیست اقتصادی به ختدی ختد به اعاد دخالت دولت به ضنتا
ضاملی مه و اساسی رو ی می باشد()Novy, 2019
نظریه مکتب کالسیک و نئوکالسیک در ارتباط با گردشگری
با اتجه به یکی بتد اصت و پایه ه ای مکتب کالسیک و نئتکالسیک و باو هر دو مبتنی بر ضدم دخالت دولتع متا ع
این مکااب د خصگت

صنعت گردش ری صنعت گردش ری و ساز و کا های آ متا ع واحدی ختاهد بتد .د واقع

نظر پیروا این مکااب د مت د این صگنعت با اتجه به اصگت کلی آنا مبتنی بر ضدم دخالت دولتع خصگتصگی سازیع
پیروی از اصگت بازا آزاد و قابت کامت می باشگدع چرا که نیروهای بازا آزاد و قابتیع ختد به شکلی ضمت می کنند که
اعاد به صگت

ختدکا برقرا می گردد .آنها بر هماهن ی منافع ااکید داشته و معتقدند با این که هر کس د جستجتی

نفع شخصی ختد می باشدع ولی د نهایت مجمتع این منافعع بهترین منافع ا برای جامعه به دنبا ختاهد داشت .بنابراین
نیازی به دخالت دولت و هدایت امت به دسگت آ نمی باشگد .بر اساس اصت این مکااب این نتیجه حاصت می شتد که
دولت مجاز به دخالت د صگگنعت گردش گ ری و امت مربتط به آ نختاهد بتدع البته باید اذضا داشگگت که این مکااب با
نقش نظا ای دولت مخالفتی نیز نداشگتهع و بخشگهای خصتصی مجازند با اتجه به اصت جستجتی حداکثر ستد مطلتبع
فتا ضقالئیع اصمی گیری بهینه و آزادی نامحدود نظام ضر ه و اقا ا این صنعت ا به حالت اعاد د آو ند.
البته به نظر می سگگد پیروی از مکااب فتق د خصگگت

صگگنعت گردشگ ری ایرا ع کا گر و قابت اجرا نختاهد بتد.

صگنعت گردشگ ری مقتله ای فرهن ی – سگیاسی و اقتصادی است .که با اتجه به مبحث ا زشها و حفظ آنها د ساختا
سگیاسگی نظام جمهت ی اسالمی ایرا جنبه فرهن ی و سیاسی آ ع شکت ویژه ای به ختد گیرد.لذا دولت به منظت اعریف
فرهنگع ا ایه معیا ها و به طت کلی امت سگیاسگی و فرهن ی د این صگنعت وا د ضرصگگه ضمت می شگگتد .شاید د ن اه
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صگر

اقتصادی به مسئله گردش ری با اتجه به اصت حداکثر ستدع مسئله ا اتجیه نمتدع ولی با اهمیت یافتن سیاست و

فرهنگع بحث ا زش های نظام و لزوم دخالت دولت مساله متفاو

می گردد (نت بخش و اکبرپت سراسکانرودع .)5619

مکتب نئولیبرال و اقتصاد بازار آزاد و گردشگری
این مکتب نیز با پر نگ کرد نقش دولت به شگکت انحصگا یع صدما

زیادی ا به آزدی های اقتصادی وا د نمتده

و کالسگگیک ها یا هما لیبرا های سگگنتیع با شگگعا آزادی نامحدودع د بسگگیا ی از متا د شگگرایط قابت کامت ا از بین
بردند .به ضلت نبتد نظا

دولت آنها زمینه واج ثرو

های خصگتصگگیع و اتزیع نابرابر د آمد ا فراه کردند .د حا

حا رع اقتصاد جها بر اساس اصت مکتب نئتلیبرا استتا است و بحث خصتصی سازی و قابت آزاد ا مد نظر دا د.
د این اقتصگادع برخال
نظا

اقتصگاد کالسگگیکع آزادی اقتصگادی از نتع نامحدود نیسگتع بلکه آزادی نسگگبی بتده و از طریق

دولت قانتنمند می گردد .د واقع می اتا گفتع مکتب نئتلیبرا کامت ارین مکتب اقتصادی استع زیرا ضالوه بر

آ که بر وی آزادی نسبیع فاه اقتصادی و ستد که ان یزه های اصلی انسا می باشندع ااکید دا دع به مساله لزوم دخالت
دولت و نظا
د خصگت

دولت به منظت برقرا ی و انظی

قابت های اقتصگگادی و کنتر و گگابطه پذیری آنها نیز اتجه دا د .اما

بحث اتسگعه صنعت گردش ری برای اشتغا زایی و به ابع بات فتن ثبا

سیاسی و امنیت ملی با اتجه به

اصگت اقتصگاد بازا آزاد و اصگت مکتب نئتلیبرا می اتا بر اسگاس ا زش های غالب مت جتد د کشگگت نتع خاصی از
گردشگ را فرهن ی و زیا ای ا جذب نمتد .اسگتفاده از اصگت بازا آزاد ع قابت کامت و خصتصی سازیع شرایطی مهیا
کرد اا بخش خصگتصگی د زمینه اتسگعه این صنعت و شکتفایی آ فعالیت نمتده و دولت نیز نقش نظا ای ختد ا د
حد ایجاد اسهیال

تزم و مناسب برای فعالیت های بخش خصتصی ایفا نماید((Wang, 2018

با اتجه به بر سگگی گسگگترده د مت د اعامت گردشگ را و جامعة محلیع می ات ا اصگگت کرد که این اعامت احت اأثیر
پانزده بعد قرا می گیرد که ضبا

اند از :مقدا فضگگاع فردگرایی جمع گراییع اک زمانه چند زمانهع فاصگگلة قد

پایینع ابزا ی بیان ریع سگگمی و غیر سگگمیع ضام گرایی خا

بات

گراییع انجام گرا بتدگر اع انتسگگابی کما گراع اکتسگگابیع

کت گرایی جزرگراییع اجتناب از ضدم اطمینا ع شگگرو ختب ارکیبی از هردوع اسگگترادبکع گذشگگته حا

آیندهع بافت

محت نابافت محتv.

اثرات اقتصادی توسعه گردشگری
د بسگگیا ی از کشگگت های جها ع گردشگ ری به ضنتا یکی از بخشگگهای کلیدی و اصگگلیع برای اتسگگعه و پیشگگرفت
اقتصادی ضمت کرده است .البته میزا ااثیر گردش ری د اتسعهع با نظام حکتمتی و جهت گیری آنها ا اباط مستقی دا د.
آثا اقتصادی گردش ری چندگانه است مهمترین اثر آ ایجاد اشتغا و د آمد است .نتایج احقیقا
که گردش ری به کاهش بیکا ی و د آمد منتهی می گردد .کشت ها و جتامع به صت

متعدد متید این است

فزاینده ای به این حقیقت پی برده

اند که برای بهبتد و گع اقتصگادی ختد باید ابتکا ضمت به خرج داده و د صدد یاف تن اه های اازه ای برآیند .اگرچه د
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نقاط مختلف دنیا شگرایط متفاو
اتاند متجب اغییرا

اسگت اما همتا ه گردش ری ضاملی برای پیشرفت اقتصادی بتده است .این صنعت می

اقتصگادی و اجتماضی شگتد .گردش ری از طریق ااثیر بر د آمد ملیع اشتغا ع اغییر قیمت ها و اراز

باز گانی ملیع اقتصگگاد کشگگت ا احت ااثیر قرا می دهد .میزا این ااثیر بسگگت ی به نتع سگگرمایه گذا ی و جای اه این
صگنعت د اقتصگاد ملی دا د .به ضنتا مثا د صت ای که اتسعه آ از طریق سرمایه خا جی صت

گیردع ستد حاصت

از این سگگرمایه گذا ی و پرداخت حق الزحمه کا کنا خا جی مبالق قابت اتجهی ا ز غیرماندگا د کشگگت ا شگگامت می
شتد که به کشت های دی ر انتقا می یابد(.)Shoval, 2018
جدول  -2اثرات اقتصادی گردشگری
جنبه های منفی

جنبه های مثبت
 افزایش د آمدزایی ا زی -ایجاد فرصتهای شغلی

 -ات مع افزایش ضمتمی قیمت ها

 -احر سرمایه های مالی

 -مشاغت فصلی و بیکا ی

 -جلب سرمایه های خا جی

 -افزایش قیمت زمین

 -بهسازی و اتسعه ااسیسا

زیربنائی

 متازنه پرداخت های بین المللی -اتسعه صاد ا

 اتسعه بخش خدما -کاهش خدما

غیر نفتی

و احلیت اتلید کاتیی
ضمتمی هم انی

 اتسعه نامتعاد منطقه -وابست ی به کشت های بی انه

 به کا گیری اتانایی های متجتد محلی اتسعه منطقه ایمنبع :نت بخش و اکبرپت سراسکانرودع 5619

مفهتم

ابعاد

شاخص
 -افریحا

و جاذبههای متناسب با شرایط

اقلیمی

اقلیمی و جغرافیایی

 ویژگی منابع طبیعی -ا زش گردش ری زیست محیطی

 اامین امنیت و اسکا گردش ری -ایجاد کا بریهای گذ ا اوقا

عوامل موثر بر
توسعه گردشگری

اجتماعی و اقتصادی

فراغت

 جلب مشا کت مردمی -نظا

اجتماضی و مقابله با ناهم تنی

اجتماضی
 -اتجه به زیرساختهای گردش ری

 -معرفی ویژگیهای اا یخی
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۷1

شکل  -9مدل مفهومی تحقیق
مأخذ :نگارنده

موقعیت منطقه مطالعاتی
اسگتا آذ بایجا شگرقی دا ای وسعت  ۷11هزا کیلتمترمربع است که از این میزا  511هزا هکتا آ پتشیده از جن ت
اسگت .از  511هزا هکتا جن تع  53۷هزا هکتا آ جن تهای بکر قره داغ یا ا سبا ا شامت مناطق اهرع هت اندع کلیبر
و خدآفرین اسگت .همچنین  56هکتا از جن تهای منطقه قره داغ یا ا سبا ا د بخش مرکزی اهر و بخش هت اند واقع
شگدهاسگت .منطقه هت اند شگامت کتههای بلند و د ختا گتناگت است که ن اه هر بینندهای ا مجذوب و حیرا ختیش
میسگازد و همچنین زیسگت اه جانت انی است که گاهی از نظر انتع د جها بی نظیر می باشند .از جملهع خرس قهتهایع
خت وحشگیع وباهع شغا ع گرگع سیاه گتش و… .ع و پرندگانی از قبیت :کبکع کبک چیتع جی جاقع کالغ نت قرمز و
پرندگا شگگکا ی چت ضقاب طالییع شگگاهین و … همچنین از لحظ پتشگگش گیاهی دا ای گتنههای مختلف گیاهی و
د ختی منحصر به فرد سرخدا ع ممرزع بلتطع فندقع گردو و سماق و … میباشد .آب و هتای این منطقه معتد کتهستانی
اسگت که د زمسگتا با یخبندا های کتااه مد

و هتایی خنک و مطلتب و اابستا هایی نسبتاً گرم و نسی های خنک و

وح نتاز همراه است.

شگهرستا هت اند یکی از شهرستا های شمالی استا آذ بایجا شرقی است که د  531کیلتمتری ابریز واقع شده و از
سگمت شگما و غرب با شهرستا کلیبرع از سمت شرق با استا ا دبیت و از سمت جنتب با شهرستا اهر ه مرز است.
مرکز ادا ی این شهرستا ع شهر هت اند با  ۷311نفر جمعیت است که د  ۷3د جه و  63دقیقه طت شرقی و  61د جه و
 1دقیقه ضرض شگمالی قرا گرفتهاسگت و ا افاع آ از  51۲۷متر د مرافعارین نقاط شهر اا  131متر د نقاط پست شهر
متغیر است .جمعیت شهرستا هت اند د سا  5691بالق بر  ۲1315نفر بتده و ک جمعیتارین شهرستا استا محستب
میشگتد .طبق آخرین اقسگیما

کشگت ی شگهرستا هت اند دا ای دو بخش به نامهای مرکزی و چها دان ه و یک نقطه

شهری به نام هت اند میباشد (مرکز آما ایرا ع .)5691
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شکل  -2موقعیت محدوده مطالعاتی

۷3
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شکل -9ظرفیت های گردشگری

مواد و روشها
این احقیق بااتجهبه اینکه به اتسعه دانش کا بردی د یک زمینه خا

ختاهد پرداختع از نتع کا بردی است .ازآنجاکه

این احقیق قصد اتصیف اتسعه صنعت گردش ری با ویکرد اا یخی  -فرهن یع اقلیمیع جغرافیایی و اجتماضی  -اقتصادی
ا دا دع از نتع پیمایشی ختاهد بتد .ازآنجاییکه بر اساس نتایج ضددی و مطالعا
متغیرها ا دا دع جزو احقیقا

کتابخانه قصد مطالعه وابط ضلی بین

اتصیفی  -احلیلی است و چت دادهها د یک مقطع زمانی خا

از یک جامعه آما ی

مشخص جمعآو ی ختاهند شدع این احقیق از نتع مقطعی میباشد .بهمنظت بر سی وجتد اأثیر ضتامت مؤثر بر صنعت
گردش ری و شناسایی نتع و میزا ا اباطع وش گرسیت چندمتغیره خطی با استفاده از نرمافزا  SPSSانجام ختاهد شد.
جامعه آما ی شامت مسئتلین ع مدیرا و کا شناسا مرابط با بحث گردش ری د سطح استا و منطقهع مردم بتمی منطقه
ا سبا ا (به طت خا

هت اند)ع بازدیدکنندگا و گردش را منطقه ا سبا ا (بهویژه منطقه هت اند) میباشد.

بااتجهبه وش مطالعاای احقیق نمتنهگیری از نتع اصگگادفی سگگاده ختاهد بتد .حج نمتنه با اسگگتفاده از وش فرمت
کتکرا برای جامعهای با حج نامحدود د سگگطح خطای  1د صگگد مقدا ی برابر با  611نفر اعیین شگگده اسگگت .د این
احقیق برای اعیین وایی ابزا جمعآو ی اطالضا

از وایی صگگت ی اسگگتفاده گردید .بدین ارایب که پرسگگشنامه اولیه

انظی شگده د اختیا چند ان از اسگااید و صگاحبنظرا دانش اهی شته مربتطه قرا گرفت اا د ابطهبا اینکه سؤات
مطرح شدهع آنچه ا که مدنظر استع اندازهگیری میکند یا خیر؟ اظها نظر نمایند .سپس نظرا
پرسگگگشنگامهها لحاظ و اغییرا
اطالضا

تزم د سگگگؤات

اسااید و صاحبنظرا د

به وجتد آمد .برای آزمت پایایی پرسگگگشنامه مربتط به جمعآو ی

از جامعه آما ی از آزمت آلفای کرونباخ استفاده شده است .بر اساس این وش با یک مطالعه مقدماای وی 61

نفر از جامعه مت د بر سگی و با اسگتفاده از نرمافزا آما ی  spssمیزا پایایی سؤات

اتسعه گردش ری و ضتامت مؤثر بر

اتسگگعه گردشگگ ری به ارایب  149۷1و 14196میباشگگد .مقدا این آما ه ها نشگگا میدهد که اوتً سگگؤات
همبست ی باتیی با یکدی ر دا ند و ثانیاً پرسشنامه احقیقع از پایایی باتیی برخت دا میباشد.
یافتههای تحقیق

پرسگگشنامه
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بررسی نرمال بودن توزیع دادهها
آزمت های ناپا امتری به هیچ فرض خاصگگی نیاز ندا ندع ولی آزمت های پا امتریک به پیش فرض های مشگگخصگگی
نیاز دا ند مانند نرما بتد اتزیع جامعه و از آنجایی که دقت آزمت پا امتری از آزمت ناپا امتری بیشگگگتر اسگگگت جهت
بهره گیری از آزمت پا امتری شگگرایط اجرای آ
آزمت کتلمتگرو

– اسگمیرنت

ا بر سگگی می کنی د نتیجه جهت بر سگگی نرما بتد اتزیع جامعه از

اسگتفاده می کنی  ..این آزمت د سگطح اطمینا  %91انجام می گیرد .به ضبا ای سگطح

معنادا ی ما  α=1411می باشد.
د این آزمت ما دو فرض زیر ا دا ی :
دادههای متغیر  ....از اتزیع نرما پیروی میکند.
دادههای متغیر  ....از اتزیع نرما پیروی نمیکند.

H0:
H1:

اگر مقدا سگگطح معنی دا ی به دسگگت آمده بز گتر از  α= 1411باشگگدع نرما بتد داده ها ا نتیجه می گیری و برای
بر سی ااثیر بین متغیرها از گرسیت استفاده می نمایی ؛ ولی اگر مقدا سطح معنی دا ی به دست آمده کتچکتر از 1411
=  αباشگدع غیر نرما بتد داده ها ا نتیجه می گیری و برای بر سگی ااثیر بین متغیرها از آزمتنهای ناپا امتریک استفاده
ختاهی کرد.
-9بررسی نرمال بودن توزیع جامعه از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
ضتامگگت اقلیمی

ضگگگگتامگگگگت

ضگگگگتامگگگگت

متغیرها

و جغرافیایی

اجگگتمگگاضی و

فگگرهگگن ی و

اقتصادی

اا یخی

اعداد دادهها
آمگگا ه کگگتلگگمگگتگگگرو

611
149۷3

611
54515

611
54۲65

 -pمقدا
اسمیرنف

14665

14533

14193

مأخذ :ن ا نده
با اتجه به نتایج بدسگگگت آمده د جدو فتقع همانطت که مشگگگاهده می کنید سگگگطح معنی دا ی برای همه متغیرهای
پژوهش بز گتر از سگطح معنی دا ی پژوهش ( )α=1411می باشدع بنابراین فرض نرما بتد داده ها ا د سطح اطمینا
 91د صگد ختاهی پذیرفت و برای بر سگی فر یه ها از وش های پا امتری و گرسیت جهت آزمت فر یا
ختاهی کرد.

استفاده

۷9

فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،علمی – پژوهشی ،سال هفدهم  ،شماره  ،86زمستان 9911

بر اسگاس جدو شگما ه  ۷مشاهده میشتد که ضتامت اجتماضی و اقتصادی بیشترین اأثیر ا د اتسعه گردش ری هت اند
دا ند.
جدو  -۷یافتههای اتصیفی احقیق
اعداد
پاسخها

ضتامت مؤثر بر
اتسعه

ضتامت اقلیمی و جغرافیایی

گردش ری

ضتامت اجتماضی و

منطقه هت اند

اقتصادی

متغیر وابسته

میان ین

انحرا
معیا

دامنه
اغییرا

حداقت

حداکثر

611

۲4163۲

1411311

6

5

۷

611

۲45633

1411311

6

5

۷

ضتامت فرهن ی و اا یخی

611

۲415۷1

141919۷

6

5

۷

اتسعه گردش ری

611

۲46956

1493913

۷

5

1

مأخذ :ن ا نده
 .با استفاده از این آزمت نرما بتد دادهها ا میاتا بر سی کرد که ما د اینجا این آزمت
اکاک متغیرها انجام دادهای که نتایج آ بهصت

ا برای کت دادهها و نیز

جدو شما ه  ۷نشا دادهشده است .این آزمت د سطح اطمینا %91

انجام میگیرد .به ضبا ای سطح معنادا ی ما  α=1411میباشد.
د این آزمت ما دو فرض زیر ا دا ی :
دادههای متغیر  ...از اتزیع نرما پیروی میکند.
دادههای متغیر  ...از اتزیع نرما پیروی نمیکند.

H0 :
H1 :

مأخذ :ن ا نده
اگر مقدا سطح معنیدا ی بهدستآمده بز گار از  α= 1411باشدع نرما بتد دادهها ا نتیجه میگیری و برای بر سی
اأثیر بین متغیرها از گرسیت استفاده مینمایی ؛ ولی اگر مقدا سطح معنیدا ی بهدستآمده کتچکار از  α = 1411باشدع
غیرنرما بتد دادهها ا نتیجه میگیری و برای بر سی اأثیر بین متغیرها از آزمت های ناپا امتریک استفاده ختاهی کرد.
جدو  -۷بر سی نرما بتد اتزیع جامعه از آزمت کتلمتگرو
متغیرها
اعداد دادهها
آما ه کتلمتگرو
 -pمقدا

اسمیرنف

– اسمیرنت

ضتامت اقلیمی و

ضتامت اجتماضی

ضتامت فرهن ی

جغرافیایی

و اقتصادی

و اا یخی

611

611

611

149۷3

54515

54۲65

14665

14533

14193
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مأخذ :ن ا نده

بااتجهبه نتایج بهدستآمده د جدو ۷ع هما طت که مشاهده میکنید سطح معنیدا ی برای همه متغیرهای پژوهش
بز گار از سطح معنیدا ی پژوهش ( )α=1411میباشدع بنابراین فرض نرما بتد دادهها ا د سطح اطمینا  91د صد
ختاهی پذیرفت و برای بر سی فر یهها از وشهای پا امتری و گرسیت جهت آزمت فر یا

استفاده ختاهی کرد.

نتایج آزمت فریدمن مربتط به ضتامت سهگانه مؤثر بر اتسعه گردش ری منطقه هت اند د جدو  1آمده است.
بر اساس نتایج پرسشنامه که د بین  611نفر پخش گردیده است د جه آزادی  ۲و سطح معنیدا ی  1411میباشد.
جدو  -1نتایج آزمت فریدمن مربتط به ضتامت سهگانه مؤثر بر اتسعه گردش ری منطقه هت اند
ضتامت

میان ین ابه

ضتامت اقلیمی و جغرافیایی

1491

ضتامت فرهن ی و اا یخی

۷

ضتامت اجتماضی و اقتصادی

6431

مأخذ :ن ا نده

چنانچه د جدو شما ه  1مالحظه میشتد .به دلیت اینکه سطح معنیدا ی آزمت فریدمن کمتر از  1411است .پس
بین میزا اأثیر هر یک از ضتامت اقلیمی و جغرافیاییع ضتامت فرهن ی و اا یخی و ضتامت اجتماضی و اقتصادی بر اتسعه
گردش ری منطقه هت اند افاو

معنیدا ی وجتد دا د .بهطت یکه از بین ضتامت سهگانهع ضتامت اقلیمی و جغرافیایی

بیشترین و ضتامت اجتماضی و اقتصادی کمترین اأثیر ا بر اتسعه گردش ری منطقه هت اند دا د.

تجزیهوتحلیل استنباطی با استفاده از رگرسیون
برای احلیتهای وشنارع ضینیار و اخذ اصمی د با ه اینکه آیا ضتامت مؤثر شناسایی شده د اتسعه گردش ری
مؤثرند یا نه؟ و چت متغیرها از مقیاس ارایبی برخت دا بتده و دا ای اتزیع نرما میباشندع گرسیت لحاظ میشتد.
فر یه احقیق :به نظر می سد ضتامت اجتماضی و اقتصادی د اتسعه گردش ری منطقه هت اند مؤثر است.
عوامل اجتماعی و اقتصادی د اتسعه گردش ری منطقه هت اند مؤثر است.

H1

عوامل اجتماعی و اقتصادی د اتسعه گردش ری منطقه هت اند مؤثر نیست.

H0

مأخذ :ن ا نده
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چنانچه د جدو شما ه  3مالحظه میگردد د سطح معنیدا ی یک دامنهایع سطح معنیدا ی آزمت پیرست  14111بتده
و این سطح از حداقت سطح معنیدا ی  1411کتچکار بتده و نیز بااتجهبه مقدا پیرست محاسبه شده که  1413۲میباشد
و این مقدا از مقدا بحرانی پیرست د سطح اطمینا  1491بز گار میباشدع لذا ابطه معنیدا ی بین ضتامت اجتماضی
و اقتصادی و اتسعه گردش ری د منطقه هت اند وجتد دا د.
گرسیت استفاده شده است.

برای آزمت اأثیر متغیر مستقت بر متغیر وابسته این فر یه از آزمت

جدو  -3آزمت  rپیرست برای اعیین همبست ی ضتامت اجتماضی -اقتصادی و اتسعه گردش ری د منطقه هت اند
ضتامت اجتماضی و اقتصادی

اتسعه گردش ری

همبست ی پیرست

1413۲

سطح معنیدا ی

14111

اعداد

611

مأخذ :ن ا نده
چنانچه د جدو  3مالحظه میگردد که سطح معنیدا ی آزمت مربتطه برابر  14111میباشدع میاتا چنین ادضا نمتد
که آزمت فتق با خطای  1415یگا سطح اطمینا  1499معنیدا میباشد .پس فرض  H1اأیید و فرض  H0د میگردد.
بااتجهبه ریب اشخیص  R2که ضبا

است از نسبت اغییرا

 14653میباشد میاتا بیا نمتد که 6543د صد از اغییرا

ات یح داده شده اتسط متغَیر Xبه اغییرا

اتسعه گردش ریع اتسط اغییرا

کتع برابر

د ضتامت اجتماضی و

اقتصادی ابیین میگردد.
جدو  -3احلیت وا یانس فر یه او مربتط به مد

ریب اشخیص

خطای استاندا د

14111
نتیجه آزمت :
د فرض H0

سطح
اطمینا

ریب

اعدیت شده

اشخیص ()R2

14655

14653

64۲131۷
سطح معنیدا ی

گرسیتنی متغیر ضتامت اجتماضی  -اقتصادی و اتسعه گردش ری

F

1499
3۲4111

میان ین
مربعا

مجمتع مربعا

R
1413۲
د جه

منبع

آزادی

اغییرا

33341۲9

33341۲9

5

گرسیت

514311

5۷۷۲4۲91

616

باقیمانده

۲5114159

61۷

کت

مأخذ :ن ا نده

جدو  -1رایب پا امتر فر یه او مربتط به متغیر ضتامت اجتماضی-اقتصادی و اتسعه گردش ری د منطقه هت اند
نتیجه آزمت

سطح معنیدا ی

آزمت ای

 βشیب خط

ضنتا متغیر

1۲

تحلیل متغیرهای مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری در منطقه ارسباران (نمونه موردی شهرستان هوراند)

رد فرض H0

14111

34533

14۲1۲

ضرض از مبدأ

14111

349۲1

14۲19

ضتامت اجتماضی و اقتصادی

مأخذ :ن ا نده

زیر ختاهد بتد.

بنابراین ابطه یا ی بین ضتامت اجتماضی و اقتصادی با اتسعه گردش ری بهصت
Y = 14۲1۲ +14۲19 X

تجزیه و تحلیل گردشگری منطقه ارسباران بر اساس مدلAHP
برای ابه بندی و ا زیابی نقش ضتامت مختلف د گردش ری منطقه ا سبا ا به سه دسته ضتامت می اتا اشا ه کرد که
ضبا اند از ضتامت اقلیمی-جغرافیاییع اقتصادی-اجتماضی و فرهن ی-اا یخی
هر کدام از این ابعاد کلی به زیر شاخصهایی قابت اقسی بندی هستند که بر اساس مطالعا

میدانی و مصاحبه با مسئتت

و کا شناسا منطقه اولتیت بندی شده سپس با استفاده از مد احلیت سلسله مراابی( )AHPابه بندی شده اند.
د بین ابعاد سه گانه متثر بر گردش ری ا سبا ا و منطقه هت اند ضتامت فرهن ی –اا یخی که هما مراکز اا یخی و آثا
فرهن ی هستند با وز  143۷9بیشترین ابه و بعد از آ ضتامت اجتماضی-اقتصادی با وز  14۲39د ده بعدی قرا دا ند.
د منطقه ا سبا ا که چندین شهر ستا استا آذ بایجا شرقی ا د برمی گیرد شهرستا هت اند به واسطه وجتد آثا
باستانی و اا یخی منحصر به فردی که دا د از متقعیت ویژه ای برخت دا می باشد.
با اتجه به محاسبا

صت

گرفته مشخص شد که د بین ضتامت اقلیمی-جغرافیایی متثر بر گردش ری منطقه

ا سبا ا (هت اند) شاخصهای" افریحا
با وز  14۲۷1بیشترین وز

و جاذبه های متناسب با شرایط اقلیمی" با وز  14111و " ویژگی منابع طبیعی"

ا دا ا هستند .لذا شرایط اقلیمی منطقه که بصت

کتهستانی و معتد می باشد به همراه

ودخانه ها و چشمه سا ا و آبهای معدنی جاذبه اکتات یسی منطقه ا سبا ا برای جذب گردش ر از اقصی نقاط کشت
و حتی از کشت های خا جی می باشند که ساتنه گردش را زیادی ا به ستی ختد جذب نمتده است.
نتایج محاسبا

انجام گرفته د مد احلیت سلسله مراابی()AHPنشا داد که د بین ضتامت اجتماضی-اقتصادی متثر د

گردش ری منطقه ا سبا ا (هت اند) شاخصهای"اأمین امنیت و اسکا گردش ری"ع "اتجه به زیرساختهای گردش ری"
و " ایجاد کا بریهای گذ ا اوقا

فراغت" به ارایب با رایب وزنی 14633ع  14۲13و  14511به ارایب د ده او اا

ستم قرا دا ند.وجتد شاخص امنیت مسئله اسکا گردش را با اتجه به کمبتد مراکز اقامتی همچت هتتع مسافرخانهع
کمپهای اسکا و ...مشکالای ا به لحاظ امنیتی ایجاد کرده است.
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بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که د بین ضتامت فرهن ی -اا یخی متثر بر اتسعه گردش ری منطقه
ا سبا ا (هت اند) شاخصهای"معرفی ویژگیهای اا یخی" و "احیای هتیت فرهن ی و اکیه بر آ د برنامه یزی
گردش ری" با وزنهای  14319و  14539بیشترین اثرا

ا دا ند.

جدو -9نتایج اجزیه و احلیت اکنیک AHP
الف) ضتامت اقلیمی و جغرافیایی د اتسعه گردش ری منطقه هت اند
افریحا

14111

و جاذبههای متناسب با شرایط اقلیمی

ویژگی منابع طبیعی

14۲۷1

ا زش گردش ری زیست محیطی

14۲51

ب) ضتامت اجتماضی و اقتصادی د اتسعه گردش ری منطقه هت اند
اأمین امنیت و اسکا گردش ری
ایجاد کا بریهای گذ ا اوقا

14633
14511

فراغت

جلب مشا کت مردمی
نظا

1411۲
14131

اجتماضی و مقابله با ناهم تنی اجتماضی

14۲13

اتجه به زیرساختهای گردش ری
ج) ضتامت فرهن ی و اا یخی د اتسعه گردش ری منطقه هت اند
معرفی ویژگیهای اا یخی

14319

احیای هتیت فرهن ی و اکیه بر آ د برنامه یزی گردش ری

14539

ا زش گردش ری اا یخی -فرهن ی

14556

مأخذ :ن ا نده

بر اساس یافته ها زیرشاخص های" معرفی ویژگی های اا یخی"ع "اأمین امنیت و اسکا گردش ری"ع "اتجه به زیرساخت
های گردش ری" و "احیای هتیت فرهن ی و اکیه بر آ د برنامه یزی گردش ری" به ارایب بیشترین نقش و
زیرشاخصهای "ا زش گردش ری زیست محیطی" و" ویژگی منابع طبیعی" کمترین نقش ا د اتسعه گردش ری منطقه
ا سبا ا (هت اند) به ختد اختصا

داده اند.

جمعبندی و نتیجهگیری
امروزه صنعت گردش ری بهضنتا یکی از صنایع برار به شد

د حا شد و اتسعه است .د کشت ما ایرا که بهضنتا

سرزمین چها فصت شناخته میشتد و یکی از برارین کشت های جها به جهت داشتن آثا و جاذبههای گردش ری است
اتجه چندانی به صنعت گردش ری نمیشتد .بااتجهبه اینکه اتسعه پایدا بهضنتا جریانی مداوم د اغییرا
اجتماضی -فرهن ی و محیطی برای افزایش فاه و ختشبختی طتتنی مد

اقتصادیع

کت اجتماضا اعریف شده و پتیشی چندبعدی

1۷
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است که به گتنه ای پایدا د صدد وحد

اهدا

اقتصادیع اجتماضی  -فرهن ی و محیطی استع بنابراین باید اتسعه

گردش ری اع زمانی پایدا بنامی که مخرب نبتده و امکا حفظ منابع آب و خا ع منابع ژنتیکیع گیاهی و جانت ی ا
برای آیندگا فراه آو د .د واقع گردش ری پایدا باید بتتاند د یک محیطع د زمانی نامحدود ادامه یابدع از نظر انسانی
و فیزیکی به محیط زیست صدمه نزند و اا بدا حد فعا باشد که به اتسعه سایر فعالیتها و فرایندهای اجتماضی لطمه
ای وا د نسازد .وجتد فرهنگ و ضناصر منحصر به فردی که د کشت های مختلف به چش میخت د فعالیتهای گردش ری
ا بیش از پیش مت د اتجه قرا داده است .از این میا جاذبههای گردش ری بهضنتا ضناصر قابت مالحظه د دو دسته
کلی جاذبههای طبیعی و جاذبههای فرهن ی قرا میگیرند .جاذبههای طبیعی متاهب الهی هستند که د هر سرزمینی ک
و بیش وجتد داشته و به سه دسته جاذبههای بران یزاننده حس کنجکاوی و اکتشا ع جاذبههای ویژه افریح و لذ

جتیی

و جاذبههای مؤثر د د ما اقسی میشتند؛ د حالیکه جاذبههای فرهن ی آنهایی هستند که آدمی د آفرینش آنها نقش
داشته و مه ارین آنها ضبا اند از :جاذبههای اا یخیع جاذبههای دینی و مذهبیع جاذبههای اجتماضیع جاذبههای مردم
شناختی .ایرا از نظر جاذبههای گردش ری یکی از ده کشت او جها و از لحاظ آثا باستانی یکی از پنج سرزمین
نخست جها به جهت جاذبههای اکتات یس و انتع و گتنههای گیاهی و جانت ی بتده و جزر سه کشت او جها از
نظر انتع صنایع دستی میباشد .این د حالی است که انها  141د صد از سه د آمد گردش ری جها

ا به ختد اختصا

داده و از نظر د آمد جذب گردش ر د قیاس با دی ر کشت های جها د ابه نتد قرا دا د.
نتایج حاصت از بر سی و آزمت فر یههای احقیق حا ر نشا میدهد د سطح معنیدا ی یک دامنهایع سطح معنیدا ی
آزمت پیرست  14111بتده و این سطح از حداقت سطح معنیدا ی  1411کتچکار بتده لذا ابطه معنیدا ی بین ضتامت
اقلیمی و جغرافیاییع ضتامت اجتماضی و اقتصادع ضتامت فرهن ی و اا یخی و اتسعه گردش ری د منطقه هت اند وجتد
دا د و همچنین بااتجهبه ریب اشخیص  R2که ضبا

است از نسبت اغییرا

ات یح داده شده اتسط متغیر Xبه

اغییرا کتع میاتا بیا نمتد که ۷345د صد از اغییرا اتسعه گردش ریع اتسط اغییرا د ضتامت اقلیمی و جغرافیاییع
 6543د صد از اغییرا اتسعه گردش ریع اتسط اغییرا د ضتامت اجتماضی و اقتصادی و ۲145د صد از اغییرا اتسعه
گردش ریع اتسط اغییرا

د ضتامت فرهن ی و اا یخی ابیین میگردد و نهایتاً بین میزا اأثیر هر یک از ضتامت اقلیمی

و جغرافیاییع ضتامت فرهن ی و اا یخی و ضتامت اجتماضی و اقتصادی بر اتسعه گردش ری منطقه هت اند افاو معنیدا ی
وجتد دا د .بهطت یکه از بین ضتامت سهگانهع ضتامت اقلیمی و جغرافیایی بیشترین و ضتامت اجتماضی و اقتصادی کمترین
اأثیر ا بر اتسعه گردش ری منطقه هت اند دا د و د نهایت بهترین اهبرد برای منطقه ا سبا ا (شهرستا هت اند)ع
اهبرد نتع ستم (کنتر ضتامت مثبت) میباشد.
تزم به ات یح است که ضتامت شناسایی شده از سازگا ی تزم با احقیقا

پیشین برخت دا هستند .نتایج مطالعه

استپانتیچ و ودا ( )۲15۷نشا میدهد که کتا نر هیچ آگاهی یا استرااژی د مت د گردش ری خالق و این که خالقیت
کلی مربتط به برنامههای منحصربهفرد اجرا شده اتسط ختد میکرو مقصد کتا نر میباشدع ندا د .ا یکتا ( )۲15۷د مطالعه
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ختد بیا میکند که هنتز اتسط انبته گردش رانی که برای ماجراجتیی از آلبانی بازدید کردهاندع مت د کاوش قرا ن رفته؛
پس مطالعه ختد ا مطالعه جدیدی میداند .یافتههای احقیق نشا میدهد که استرااژیها باید بهگتنهای د نظر گرفته
شتند اا بتتانند بخشهای دی ری ا که قد

مصرفی بیشتری داشته و مت د هد

استرااژیهای وفادا ی مقصد قرا

دا ند ا نیز جذب کنند؛ د حالیکه د مت د بخش کنتنی که بازدید از آلبانی استع باید به اتسعه کلما

مصطلح و

بازا یابی همهمهای اتجه شتد اا گردش را بتتانند ارویج دهنده جنبههای مثبت یک کشت باشند .همچنین بیا میکند
که بهخاطر انتاع محصتت

گردش ری متجتد د کشت ع گردش ری همچنا د حا افزایش است و این امری مثبت

میباشد .یافتههای احقیق دیانا و اازی ( )۲151نشا میدهد که این امر اه برنامه یزی و سیاست گردش ری که مشکت
ایجاد میکند ا برجسته کرده و قتاضد اجتماضی ا آشکا میکند که به اتلید برنامه یزی گردش ری و دانش سیاست شکت
میدهند .مت تضا چند شتهای و اصلی مربتط به اتسعه مقصد و اسلط مدیریت میباشند؛ د حالیکه اجزیهواحلیتهای
انتقادی از ساختا های اقتصادی و سیاسیع منافع و ا زشها وند کندی داشتهاند .نتایجع به نیاز فت ی برای پیشروی
برنامه یزی و سیاست گردش ریع به سمت و تحع مشروضیت و اهمیت د مطالعا

گردش ری بیشترع از طریق اعامت

انتقادی بیشتر با سیاست ضمتمی گردش ری و ضمت به برنامه یزیع اشا ه میکنند .البانا ( )۲153نشا میدهد که سطح
باتیی از ختدمختا ی د ارکیب با سطتح پایین کنتر ع اثربخشی برنامه یزی استرااژیک ا با افزایش انشهای سازمانیع
خنثی میکند .بر پایه دیدگاههای سیاسی و سازمانیع به افسیر نتایج و پیامدهای سیاسی پرداخته شده است .مقتمی و
همکا ا ( )۲153طی مطالعهای نشا دادند که شخصیت ساکنا و دیدگاههای آنها د مت د جامعه و بازدیدکنندگا
میاتاند نقش مهمی د حمایت کلی از اتسعه گردش ری داشته باشد .نتایج نشا داد که د

احساسا

و استقبا از

طبیعتع شدیدارین ضتامت مؤثر بر ن رش ساکنا نسبت به اتسعه گردش ری بتدع د حالیکه این اأثیر د بین مردا و
زنا با ویژگیهای شخصیتی متفاو

بتد .احلیت بیشتر نشا داد که اأثیر استقبا از طبیعت و نزدیکی احساسی ن رش

ساکنا نسبت به اتسعه گردش ری د بین ساکنا با شخصیت قابلیت اتافق بات و برو گرایی فرق میکند د حالیکه
امکا اجربهکرد ع آگاهی و وا پریشی بر این وابط اأثیر معنادا ی ندا د .نتایج کایت و همکا ا ( )۲151نشا میدهند
که استفاده از اا یخچه سفر ( )TUHپیشبینیکننده مفیدی د مت د ن رش افراد مقی نسبت به اتسعه صنعت گردش ری
میباشد .ساکنانی که اغلب سفر میکنندع نسبت به آنهایی که بهند

یا اا حدودی سفر میکنند حمایت کمتری از

گردش ری نشا میدهند .د مت د افرادی که به طت میانه (یعنی نه ک و نه زیاد) سفر میکنندع ساکنانی که د طی دو
سا گذشته سفر داشتهاند نسبت به آ هایی که احت دو ضامت انتخابی سفر نداشتهاند حمایت بیشتری داشتهاند :حمایت
از اتسعه صنعت گردش ری و شراکت ات یس د جامعه .یافتهها از استفاده مداوم از نظریه ختدکفایی بهضنتا چا چتبی
برای بر سی و ات یح ن رش ساکنا مربتط به گردش ری و اتسعه مربتطه حمایت میکند .همچنین بااتجهبه اینکه نتایج
احقیق نشا میدهد ضتامت اجتماضی و اقتصادیع ضتامت فرهن ی و اا یخی د اتسعه گردش ری د منطقه ا سبا ا (با
اأکید بر شهرستا هت اند) مؤثر هستند و همچنین تزم است برای اتسعه گردش ری د منطقه ا سبا ا (با اأکید بر
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شهرستا خت اند) به این ضتامت اتجه شتدع لذا د این استا پیشنهادهای اجرایی و کا بردی مبتنی بر یافتههای پژوهشی
به شرح زیر قابتا ائه است:
 عوامل اجتماعی و اقتصادی؛
 .5اتجه به قابلیتها و پتانسیتهای گردش ری متجتد د شهر د اهیه طرحهای اتسعه شهری.
 .۲گسترش خدما

زیربنایی تزم جهت اتسعه گردش ری متناسب با اصت اتسعه پایدا شهری.

و امکانا

 .6سگاماندهی بازا های محلی و منطقهای شگهر بهمنظت فروش محصگتت

ساکنا منطقه بهضنتا فرصت اقتصادی و

فرهن ی مناسب جهت معرفی به گردش را .
 .۷اتسعه ساختا های خدما

مد

اجا ی و حرفهای کرد بخش اجا

بینالمللی شهرستا

 .1اتسعه آمتزشهای اخصصی و حرفهای د سطح ضالی بهمنظت اقتیت بخش اجا ی
 .3هدایت سرمایهگذا یهای استا بهمنظت اکمیت زیرساختهای اساسی مت دنیاز بخش اجا ی
 .3ایجاد ساختا های سرمایهگذا ی بینالمللی با هد

جذب ا زش افزوده اقتصادی از کشت های ه جتا

 .1ایجاد ا اباط مناسب و به وز اقتصادی با بازا های بینالمللی د جهت شناخت و ایجاد بازا های بینالمللی
 عوامل فرهنگی و تاریخی؛
 .5ایجاد کمپهای فصگلی جهت استقرا گردش را د نقاط جذاب گردش ری بهمنظت جلتگیری از استقرا پراکنده
گردش را د سطح طبیعت مانند اأسیس پا
 .۲فراه کرد سگیست

های ات یستی د شهر.

فاهیع خدماای و اقامتی د بخش گردش ری و ایجاد امکانا

اولیه مثت اقامت اههای مناسب و

سرویسهای بهداشتی.
 .6بهکا گیری اصت و وشهای صحیح برقرا ی ا اباط با گردش را
پیشنهادهایی برای محققان آتی
 .5بااتجهبه اینکه د پژوهش حا گر منطقه ا سگبا ا با اأکید بر شگهرسگتا هت اند د نظر گرفته شده استع پیشنهاد
میگردد محققا بعدی چنین پژوهشگی ا د سگایر شگهرستا های کشت انجام دهندع اا با مقایسه نتایج حاصت از
احقیقا

مختلف د این زمینه اطمینا و اضتماد بیشتر د بهکا گیری نتایجع حاصت گردد.

 .۲بااتجهبه اینکه د این پژوهشع ضتامت مرابط با اتسگعه گردشگ ری بااتجهبه پیش مطالعه انجام شده د مجمتع به
 ۲1مت د محدود شگدند؛ محققا ضالقهمند میاتانند دی ر شگاخصهای مرابط با اتسگعه گردشگ ری ا شگناسایی
کرده و این شاخصها ا با شاخصهای دی ر مت د مقایسه و احقیق قرا دهند.
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