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چکیده

یباشد .بدين معنا که
گردشگری همراه با پایداری زیست محیطی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات بااهمیت توسعه پایدار م 

ماهيت پايداری گردشگری مستلزم حفظ محيط های طبيعی به همراه حفظ ارزش های فرهنگی و انسانی برای نسل های آینده
است.لذا توسعه پايدارگردشگري ،فرآيندي است كه با يك فيت زندگي ميزبانان ،تأمين تقاضاي بازديدكنندگان و به همان نسبت با
حفاظت منابع محيط طبيعي و انساني در ارتباط است.هدف این تحقیق ارزیابی توسعه گردشگری در چارچوب پایداری زیست

یباشد.از این رو روش تحقیق توصیفی –تحلیلی از نوع پیمایشی متکی بر پرسشنامه از سه گروه کلیدی جامعه
محیطی شهر رشت م 
محلی ،گردشگران و مدیران منابع شهر رشت است.به همین منظور  45شاخص اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی تعیین و مورد
ارزیابی قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش تحلیل سلسه مراتبی فازی در محیط نرم افزاری  AHPfuzzyاستفاده شد

و سطح بندی پایداری بر اساس مدل پرسکات آلن انجام شد .نتایج حاصل از شاخص های کیفیت گردشگری از سوی گردشگران،
مردم و مسووالن منابع شهر رشت ،نشان داد که پایداری محیطی کل از دیدگاه سه گروه با امتیاز  84 2 0.نسبت به سایر ابعاد پایداری
یباشد .در کل رفاه
یباشد و در وضعیت ناپایداری بالقوه قرار دارد و فاصله آن از حد مطلوب پایداری زیاد م 
دارای کمترین امتیاز م 
اکوسیستم طبیعی شهر رشت با امتیاز  84 2 0.در شرایط ناپایداری بالقوه نسبت به رفاه انسانی با امتیاز  0.466در این شهر قرار دارد.
واژگان کلیدی :ارزیابی ،توسعه پایدار ،گردشگری ،پایداری زیست محیطی ،شهر رشت

( -1نویسنده مسئول) Bahmanr2000@gmail.com
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مقدمه
موضوع پایداري زیست محیطی طی سه دهه پایانی قرن بیستم به طور ویژه اي مورد توجه بسیاري از افراد بخصوص
تها بوده و از آنجایی که شهرها امروزه بعنوان مهمترین عوامل مؤثر بر پایداري زیست محیطی به شمار
محققین و دول 
یروند تقاضا براي توسعه پایداري شهري و شهرهاي پایدار مهمترین چالش فراروي بشریت در قرن بیستم و یکم
م
است .به عبارت دیگر امروزه به طور فزاینده اي فرصتها و چالش هاي اصلی جهان در شهرها متجلی گردیده و رشد
تهاي شهري را کاهش و در مقابل
تهاي صنعتی ،زیرساخ 
شتابان شهرنشینی در چند دهه گذشته و گسترش فعالی 
ضایعات زیست محیطی را به شدت افزایش داده است .شهرهایی که به سرعت رشد کرده به دلیل تخریب محیط
طبیعی در حال حاضر خود با بحران هاي زیست محیطی متعددي مواجه شدهاند و کالن شهرهاي ایران نمونههاي بارز
آن هستند(حسین زاده .)0931 ،از آنجا که هرگونه فعالیتی براي ارتقاي کیفیت زندگی و توسعه انسانی در محیط
ییابد ،لذا وضعیت محیط زیست و منابع آن از نظر پایداري یا ناپایداري بر فرآیند توسعه تأثیرگذار
زیست تحقق م 
خواهد بود .توسعه پایدار گردشگری هدف نهایی ما به شمار میرود و پایداري زیست محیطی شرط الزم براي تحقق
یباشد (بریمانی .) 127 :0931 ،پایداری زیست محیطی بیانگر اقدامات مادی و غیر مادی است که
توسعه پایدار م 
یآورد و نشان
اطالعاتی کلیدی از آثار محیط زیست ،رعایت مقررات ،روابط ذینفعان و سیستمهای سازمانی فراهم م 
دهندهی تعاریفی از اثربخشی و بهرهوری اقدام های صورت گرفته در محیطزیست است ( Henri&Journeault,

 .)2008لذا فراهم سازي بستري مناسب جهت ارزیابی و سنجش پایداري زیست محیطی در فرآیند برنامه ریزي و
یباشد .در ادبيات توسعه جهان پارادايم توسعه پايدار از دهه 1970
توسعه به ویژه توسعه گردشگری الزم و ضروري م 
به بعد مورد توجه صاحب نظران واقع شد ،اين در حالي است كه توجه به گردشگري پايدار از دهه  1962با شناسا يي
تهاي گردشگري بر اقتصاد ،محيط زيست و فرهنگ نقاط
اثرات بالقوه گردشگري انبوه و توجه به اثرات فعالي 
توريستي ،و همچنين رشد غيرقابل كنترل گردشگري انبوه كه باعث تخريب منابع طبيعي ،اجتماعي و فرهنگي شده و
اثرات مخربي همانند فروكاست ميراث و فرهنگ سنتي و محلي ،از بين رفتن هويت محلي ،افزايش ميزان جرائم،
ازدحام و شلوغي و ديگر مسائل زيست محيطي را در مناطق ميزبان برجاي نهاده بود ،آغاز شد ( .)Choi, 2010از اين
منظر پارادايم گردشگري پايدار ،گردشگري را در غالب مرز ها بررسي كرده و رابطه مثلث وار ميان جامعه ميزبان و
سرزمين آن را از كي

سو و جامعه ميهمان يعني گردشگران را از سو يي ديگر با صنعت گردشگري برقرار مي سازد و

قصد دارد فشار و بحران موجود بين سه ضلع مثلث را تعديل كرده و در طوالني مدت موازنه اي را برقرار سازد ،و آن
را مورد توجه قرار داد(قادری.) 135 : 1382 ،
پیشینه تحقیق
نادر و همکاران ) 2008 ( 1در تحقيقي براي پايش توسعه پايدار در کشور لبنان  ۱۱۰شاخص را مورد بررسی قرار
دادند.یانگ و چن ) 2010 ( 2در پژوهشي ديگر از  ۲۹شاخص براي ارزيابي سطح سرزندگي در موضوعات اجتماعي،

. Nader,et.al
. Yang, & Chen
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محيط زيست ،اقتصادي و اکولوژيکي در شهر پکن واقع در کشور چين بهره گرفته است .اوکچ ،) 2010 ( 1در
مطالعهای با هدف گردشگری روستایی چارهای برای توسعه پایدار پرداختند.هوآنگ و کوئیلهو ) 2016 ( 2در رساله
دکتری به ارزیابی عملکرد توسعه پایدار با تأکید بر حفاظت صخرههای مرجانی توسط صنعت گردشگری در منطقه
مثلث مرجانی اندونزی پرداختند .حسینزاده و همکاران ( ،)0931در تحقیقی با عنوان ارزیابی پایداري زیست
محیطی در نواحی شهري با استفاده از فن تصمیمگیري چند معیاره تخصیص خطی به مطالعه در شهر بندر ترکمن
پرداختند .استعالجی و خوش نیت ( ،)1931در پژوهشی به شناخت توانمندی های گردشگری و ارائه الگوهای بهینه
توسعه گردشگری شهر ری پرداختند .لطفی و میرابوطالبی ( ،) 1931به سنجش رابطهای توسعه گردشگری و محیط
زیست پایدار با کاربست مدل  AHPدر شمال ایران پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که آسیبهای ناشی از
رشد ناهماهنگ گردشگری شهری و روستایی به محیط زیست و طبیعت شهرستان بسیار بوده است .قدمی و
همکاران ( ،)1931به ارزیابی توسعه گردشگری مقصد در چارچوب پایداری دهستان تمشکل پرداختند و دریافتند
که فرايند توسعه گردشگري در دهستان تمشکل با تخريب منابع ،نارضايتي جامعه گردشگران و نگرش منفي ساكنان
محلي ،از اصول و معيارهاي توسعه پايدار گردشگري فاصله زيادي دارد و از الگو يي ناپايدار پيروي مي كند .ذاکریان و
همکاران ( ،)2931در تحقیقی با عنوان مسایل زیست محیطی و توسعه پایدار شهرستان های استان یزد دریافتند که
شهرستان یزد در شاخص های مورد مطالعه ناپایدارترین و شهرستان تازه تاسیس بهاباد به عنوان پایدارترین
شهرستان محسوب م 
یشوند .ملکی و همکاران ( ،)3931در پژوهشی با عنوان بررسی پایداری توسعه زیست محیطی
با استفاده از آزمون های آماری در شهرستان های استان مرزی خوزستان دریافتند که ارتباط معناداری بین میزان
جمعیت و نرخ شهرنشینی با توسعه زیست محیطی وجود ندارد .یاری حصار و حیدری ساربان ( ،)4931به تحقیق
درباره سنجش و ارزیابی چرخه حیات گردشگری پایدار روستایی استان های تهران و البرز پرداختند.
مبانی نظری
یسازد تا اقدامات مناسب براي
در واقع ارزیابی پایداري ابزاري است که تصمیمگیران و سیاست گذاران را قادر م 
پایدارسازي هر چه بیشتر جامعه را انجام دهند .هدف از ارزیابی پایداري آن است که از سهم بهینه طرح و فعالیتها در
توسعه پایدار اطمینان حاصل شود( .)Pope:2014در این بین ارزیابی تأثیرات زیست محیطی روشی است که هدف آن
حصول اطمینان از تصمیماتی است که ممکن است تأثیر قابل توجهی در محیط زیست داشته باشد .در واقع ارزیابی
تأثیرات زیست محیطی اندازه گیري جنبههاي مختلف محیط زیست در ارتباط با نحوه تصمیمات و سیاستگذاري ها
یدهد و شیوه اي است که
یباشد (.)Tukker, 2012این نوع ارزیابی مثبت و منفی طرح بر محیط را مورد تأکید قرار م 
م
یگیرند تا از طریق شناخت عوامل مؤثر در
تهاي محیطی به کار م 
متخصصان براي توصیف و تحلیل آثار عمده فعالی 
اثرگذاري محیطی به ویژه آثار منفی را به حداقل برسانند( .)Sutcliffe,et al: 2009ارزیابی پایداري زیست محیطی
نشانگر اقدامات مادي و غیر مادي است که اطالعاتی کلیدي در مورد تأثیرات محیط زیست ،رعایت مقررات ،روابط
ذينفعان و سیستمهاي سازمانی فراهم میآورد و نشانگر تعاریفی از اثربخشی و بهرهوري اقدامات انجام گرفته در
. Okech
. Huang & Coelho

1
2

 438فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال دهم ،شماره اول ،زمستان 8931

یباشند ( ) Henri &Journeault: 2008موضوع مورد تأکید در این زمینه ظرفیت نگهداشت منطقهاي
محیط زیست م 
براي جامعه انسانی است که به صورت حداکثر میزان مصرف منابع و خروج و تصفیه پسماندي به طور مشخص در
یک منطقه ،برنامه ریزي معین بدون لطمه زدن ،آسیب رساندن تصاعدي بر یکپارچگی ،وحدت اکولوژیکی و بهره
یماند (بدری و افتخاری.) 19 ، 1382 ،
وري زیستی ،پایدار م 
قلمرو تحقیق
شهر رشت از شهرستانهای ساحلی استان گیالن در ایران به مرکزیت شهر رشت است.این شهر در  36درجه و 34
دقیقه تا  38درجه و  72دقیقه شمالی و  48درجه و  53دقیقه تا  05درجه و  34دقیقه شرقی واقع شده است .شهر
رشت از شمال به دریای کاسپین از غرب به تاالب انزلی و شهرستانهای انزلی ،صومعهسرا و شفت ،از جنوب به
یشود .رشت براساس نتایج
شهرستان رودبار و از شرق به شهرستانهای آستانهاشرفیه ،الهیجان و سیاهکل محدود م 
آخرین تقسیمات کشوری در سال  ،0931دارای  6بخش 7 ،شهر 81 ،دهستان و  285آبادی (  282آبادی دارای
یباشد (سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیالن.)2931 ،
سکنه) م 

شکل  - 1نقشه موقعیت جغرافیایی شهر رشت در ایران و استان گیالن
منبع :نگارندگان

روش تحقیق
تحقيق حاضر از نوع كاربردي بوده و با توجه به اه ّمّمیت و ماهيت موضوع مورد مطالعه ،روش تحقيق مزبور توصيفي
 تحليلي از نوع پیماشی ميباشد.در راستای تعیین سطح پایداری زیست محیطی توسعه گردشگری شهر رشتیبایست رضایت جامعه میزبان ،رضایت گردشگران و نیز نحوه استفاده از منابع گردشگری ،مورد بررسی و
م
امتیازدهی قرار گیرد.برای انجام این کار پرسشنامههایی تهیه و در بین سه گروه كليدي ساكنان محلي(مردم رشت)،
گردشگران و کارشناسان مربوط به حوزه گردشگری و محیط زیست شهر رشت توزیع گردید .گروه اول جامعه
یباشد .که این میزان با توجه به آمارهای
آماری مورد مطالعه در بخش جامعه میزبان شامل کلیه ساکنین شهر رشت م 
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سال ( 94سالنامه آماری گیالن) مربوط به جمعیت شهر رشت  698014نفر مشخص شده است.برای دقت در تعیین
حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان تعداد  384نفر حجم نمونه جامعه
یدهند .دومین گروه از جامعه آماری تحقیق حاضر را گردشگران ورودی به شهر رشت تشکیل
میزبان را تشکیل م 
یدهند.مطابق آخرین نتایج آمارگیری گردشگران سفرهای داخلی کشور که توسط مرکز آمار ایران در سال  94اعالم
م
گردیده است .تعداد سفر انجام شده برحسب نوع سفر و تعداد نفر شب اقامت در شهر رشت ک ًالًال  1607994نفر
یباشند(مرکز آمار ایران،
بودهاند که از این تعداد 405 6 100 ،نفر بدون اقامت شبانه و  601590نفر با اقامت شبانه م 
 .)4931که در این پژوهش جمعیت تعداد افرادی که اقامت شبانه در شهر رشت را داشتهاند ،مد نظر قرار گرفته
یدهند .در راستای بررسی و چگونگی
است که تعداد  384نفر حجم نمونه از جامعه گردشگران ورودی را تشکیل م 
استفاده از منابع گردشگری شهر رشت ،جامعه آماری سوم را کارشناسان حوزه گردشگری و محیط زیست تشکیل
یدهند .لذا جهت تعیین تعداد نمونه جامعه آماری از این بخش کارشناسان با تحصیالت باال(لیسانس و فوق
م
لیسانس به باال) در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و سازمان محیط زیست شهر رشت تعیین
گردید .برحسب آمار مربوط به تعداد کارکنان و نهادها و سازمان های شهر رشت بر حسب مدرک تحصیلی در سال
 92و نیز مطالعات میدانی ،تعداد کارکنان در سازمان های مورد نظر مشخص شد که بر اساس جدول مورگان تعداد
یدهد.لذا نیاز این روش تهیه پرسشنامه بر اساس طیف بندی
 80نفر حجم نمونه از جامعه مسووالن را تشکیل م 
لیکرت برای اندازه گیری پارامترهای موجود است .در این تحقیق بر اساس نظرات کارشناسان و نیز استاندارهای
جهانی (دستور کار ) 21لیستی از ابعاد و شاخص هاي مؤثر در توسعه پايدار(ابعاد اجتماعی-اقتصادی-زیست محیطی)
در قالب  45شاخص تهیه گردید .مقياس طیف بندی ل كي رت براي درجه بندي و امتيازدهی اولیه هر شاخص در نرم
افزار SPSSمورد استفاده قرار گرفت.براي تجزيه و تحليل دادهها و وزن دهی نهایی از روش تحلیل سلسله مراتبی
فازی با استفاده از نرم افزار AHP Fuzzyبهره گرفته شد .سپس براي عملياتي كردن شاخص ها مطابق مدل پرسکات
آلن(قرار گیری شاخص ها بین صفر و یک ) ،وزن های هر شاخص توسط نرم افزار بی مقیاس و نرمالیزه شد .به
منظور ارزيابي پايداري توسعه گردشگري در محدوده مورد مطالعه و سطح بندی پایداری زیست محیطی نیز ،از مدل
بارومتري پايداري پرسكات آلن استفاده گردید.
روش تحلیل سلسله مراتبی فازی()FAHP
اين مدل كه بر مبناي روش حداقل مجذورات لگاريتمي بنا نهاده شده بود ،ابتدا در سال  1983توسط دو محقق هلندي
به نام هاي الرهورن و پدر كي ز پيشنهاد گرديد ولي به علت پيچيدگي مراحل محاسباتي و روش شناسي مورد استقبال
قرار نگرفت ،تا اين كه در سال  1996محققي چيني به نام چانگ روشي را تحت عنوان روش تحليل توسعه اي بر
مبناي تحليل سلسله مراتبي فازي ارائه كرد كه براي محاسبه در آن از اعداد فازي مثلثي استفاده مي شد .اعداد فازي
مورد استفاده در اين مدل به صورت اعداد فازي مثلثي مي باشد كه به صورت ( M=(m,α,βخواهد بود .فضاي هندسي
چنین مجموعه اي در محيط فازي در شكل ( )2آمده است.
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شکل  -2تابع عضويت اعداد مثلثي در محيط فازي

بنابراين بر اساس روش چانگ ،مدل تحليل سلسله مراتبي فازي داراي مراحلي به شرح زير است (عطا يي : 1389 ،
:) 106مرحلة اول :در اين مرحله نمودار سلسله مراتبي ترسيم مي شود .مرحلة دوم :در دومين مرحله اعداد فازي به
منظور انجام مقايسههاي زوجي تعريف مي شوند .بر مبناي مطالعاتي كه در اين خصوص صورت گرفته است و نيز
توصيه اي كه چانگ ارائه مي دهد ،طيف فازي مورد استفاده در اين پژوهش در جدول ( )1آورده شده است .مرحلة
سوم :تش يك ل ماتريس مقايسة زوجي خواهد بود كه با به كارگيري اعداد فازي مثلثي در پژوهش حاضر به انجام رسيده
است .مرحله چهارم  :محاسبه مقدار معیارها ( .)Siمرحله پنجم :محاسبه درجة بزرگي Siها .مرحله ششم :محاسبه
وزن شاخص های نرمال نشده و مرحله آخر که شاخص ها نرمالیزه میشوند و مورد ارزیابی قرار میگیرند.تمام
مراحل انجام این بخش از تحقیق در محیط نرم افزاری  AHP Fuzzyانجام گرفته است.
جدول  - 1طیف فازی به منظور مقایسات معیارها
عبارت زبانی

نسبت

عددفازی

بینهایت بی اهمیت

 1به 9

( 0/50و 0و)0

بی اهمیت بین نسبتهای 1به  8و  1به 9

1به 8

( 0/1و  0/5و )0

بسیار بسیار بی اهمیت

1به 7

(  0/ 15و0/1و )0/50

بی اهمیت بین نسبتهای  1به  5و  1به 7

1به 6

( 0/ 225و 0/ 175و )0/ 125

بسیار بی اهمیت

1به 5

(0/3و 0/ 25و)0/2

بی اهمیت بین نسبتهای  1به  3و  1به 5

1به 4

( 0/ 375و 0/ 325و )0/ 275

نسبتا بی اهمیت

 1به 3

( 0/ 45و0/4و )0/ 35

بی اهمیت بین نسبتهای  1و  1به 3

1به 2

(0/5و 0/ 45و)0/4

اهمیت یکسان

1

( 0/ 55و0/5و )0/ 45

اهمیت بین  1و 3

2

(0/6و 0/ 55و)0/5

اهمیت نسبی

3

( 0/ 65و0/6و )0/ 55

اهمیت بین  3و 5

4

( 0/ 725و 0/ 675و )0/ 625

خیلی مهم

5

(0/8و 0/ 75و)0/7

اهمیت بین  5و 7

6

( 0/ 875و 0/ 825و )0/ 775

اهمیت حیاتی

7

( 0/ 95و0/9و )0/ 85

اهمیت بین  7و 9

8

(1و 0/ 95و)0/9

بی نهایت مهم

9

(1و1و )0/ 95

منبع:یافتههای پژوهش5931 ،

یافتههای تحقیق
الف) تعیین مولفهها و شاخص های توسعه پایدار گردشگری شهر رشت
مطابق روش شناسی تحقیق با تاکید بر ارزیابی توسعه گردشگری در چارچوب پایداری زیست محیطی شهر رشت،
ابتدا پس از تعیین اهداف پایداری ،چارچوب مفهومی ارزیابی پایداری گردشگری در قالب کیفیت انسانی و
اکوسیستم طبیعی مشخص شده و سپس مؤلفهها و شاخص های کلیدی پایداری گردشگری تبیین گردید و در

ارزیابی توسعه گردشگری شهر رشت144 ...

مرحله بعد با بررسی و بهره گیری از تجارب جهانی و تحقیقات مستقل توسط پژوهشگران برای عملیاتی کردن
مفاهیم ،شاخص های پایداری توسعه گردشگری طراحی و به منظور بومی شدن آنها با شرایط و مقتضیات محدوده
مورد مطالعه از دیدگاه اساتید و کارشناسان نظرخواهی شد و تعداد  45شاخص نهایی در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و
زیست محیطی در قالب  6مؤلفه کلیدی توسعه پایدار ( شکل  ) 3جهت ارزیابی پایداری توسعه گردشگری انتخاب
و به صورت پرسشنامههای مجزا در سطوح مختلف جامعه آماری توزیع و جمع آوری گردید و مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
جامعه میزبان

جامعه میهمان

(جامعه محلی)

(گردشگران)

منابع
گردشگری

شکل -3روابط ميان مؤلفههاي كليدي توسعه پايدار گردشگري

ب)امتیازدهی به شاخص ها
پس از تعیین مؤلفههای پایداری گردشگری ،شاخص های مربوط به هریک از مؤلفهها به صورت گویه در هریک از
پرسشنامهها تبیین و بین جامعه آماری مربوطه توزیع و جمع آوری گردید.دادهها و اطالعات به دست آمده از 3
جامعه آماری مختلف وارد نرم افزار  SPSSشد .با استفاده از نرم افزار تبدیل نظرات در مقیاس لیکرت(مقیاس 5
نقطهای) صورت گرفت و میانگین نمرات به عنوان امتیاز متغیر شاخص ها تعیین گردید.
امتیاز متغیرهای گروه گردشگران
نظرات گردشگران به عنوان جامعه میهمان در شهر رشت در بخش تاثیر منابع بر گردشگری مورد بررسی و ارزیابی
قرار گرفت که نتایج امتیازات متغیرهای مربوط به این شاخص در شکل()4نشان داده شده است.

شکل  - 4میانگین نمرات کسب شده متغیرهای مولفه تاثیر منابع بر گردشگری از دیدگاه گردشگران منبع:یافتههای پژوهش5931 ،
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امتیاز متغیرهای مربوط به گروه جامعه محلی(مردم شهر رشت)
دیدگاه و نگرش مردم شهر رشت به عنوان ذینفعان جامعه محلی در گردشگری نیز مورد بررسی قرار گرفت که این
نظرات شاخص های مربوط به تاثیر گردشگری بر جامعه محلی در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی و تاثیر منابع
یشدند.نتایج مربوط به این بخش از تحقیق در شکل ( )5نشان داده شده
بر جامعه محلی از بعد اقتصادی را شامل م 
است.

شکل  -5میانگین نمرات کسب شده متغیرهای مربوط به مولفهها از دیدگاه مردم
منبع:یافتههای پژوهش5931 ،

امتیاز متغیرهای مربوط به گروه مسووالن
امتیاز متغیرهای مربوط به مولفههای تاثیر جامعه محلی بر منابع در بعد محیطی ،تاثیر منابع بر جامعه محلی در ابعاد
اجتماعی و محیطی ،تاثیر گردشگری بر منابع در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و تاثیر جامعه محلی بر گردشگری در بعد
محیطی ،از دیدگاه کارشناسان و مسووالن حوزه گردشگری و محیط زیست شهر رشت میباشد که در شکل
()6میانگین مربوط به این متغیرها آورده شده است.
4.2

4

3.2
2.9
3.5
3.3
3.2
3.1

4.2
3.9
4.1
3.9
4.4
4.3
4
4.1

ارتقاء كيفيت محيط زندگي مردم در نتيجه توجه به حفاظت از منابع
آلوده كردن محيط زيست
كاهش تدريجي كيفيت منابع گردشگري
فشار بر منابع بيش از حد ظرفيتشان
هويت بخشي به جامعه مقصد
برقراري تعاملي مفيد ميان مردم و مسئوالن مديريت منابع
افزايش سطح آگاهي و حساسيت مسئولين و مديران بخش عمومي

3.4

اجتماعی
نقش گردشگری در توسعه و بهبود كيفيت منابع گردشگري
اقتصادی

شکل  - 6میانگین نمرات کسب شده متغیرهای مربوط به مولفهها از دیدگاه مسووالن منبع:یافتههای پژوهش5931 ،

ارزیابی توسعه گردشگری شهر رشت344 ...
ب) وزن دهی به شاخص ها با استفاده از نرم افزار AHP Fuzzy

امتیازات کسب شده هر کدام از متغیرهای هریک از گروههای آماری مربوطه جمع آوری گردید و در محیط نرم
افزاری  AHP Fuzzyوزن دهی هریک از شاخص ها محاسبه شد(کل مراحل محاسبات صورت گرفته توسط نرم
افزار صورت گرفته است).از آنجا که وزن ها به صورت فازی محاسبه شدهاند بنابراین قابلیت جمع پذیری و میانگین
گیری را دارا هستند.در جدول شماره ( )2وزن های بدست آمده بر اساس امتیاز متغیرها ،آورده شده است.
جدول  -2تشریح متغیرها و وزن متغ يي ر هاي توسعه پايدار گردشگري در شهر رشت
رابطه مولفهها

تشریح متغیرها(گزینهها)

امتیاز متغیر

وزن
متغیر

اقتصادی

-

02 4 0.

3.5

91 4 0.
0.233
84 4 0.

-

ایجاد و افزایش درآمد ساکنان محلی

-

افزایش هزینه کاال و خدمات

2.8

-

ایجاد فرصتهای شغلی ساکنان

3.2

تاثیر گردشگری بر جامعه محلی

-

0.336

3.1

02 4 0.

اجتماعی -فرهنگی

06 4 0.
0.201

-

5 .23 0

-

تخریب محیط در نتیجه ساخت و ساز بیش از حد

3

03 4 0.

-

افزایش میزان آلودگی آب رودخانهها و..

7. 2

0.257

-

تخريب و تجاوز به حريم منابع طبيعي

2.6

5 .25 0

-

افزایش میزان ترافیک شهری

1.9

0.019

-

افزایش تولید زباله و مواد زائد

2.1

0.243

-

0.549

4.1

03 6 0.

4

0.574

3.4

71 4 0.

-

0.559

-

ارتقاء سطح استاندارد زندگي مردم

-

بهبود و توسعه امكانات و تسهيالت تفريحي

3.5

-

افزايش ازدحام و شلوغي در سطح حوزه گردشگری

2.1

محیطی

اقتصادی
تاثیر گردشگری بر منابع

-

نقش گردشگري در كمك اقتصادي به حفاظت از منابع

-

نقش گردشگری در توسعه و بهبود يك فيت منابع گردشگري

-

نقش گردشگری در آسيب زدن به منابع و وارد كردن خسارت به آن

اجتماعی
-

افزايش سطح آگاهي مردم نسبت به اهميت منابع

-

افزايش سطح آگاهي و حساسيت مسئولين و مديران بخش عمومي

4.3

01 6 0.

4. 4

08 6 0.

3.8

68 4 0.

نسبت به اهميت منابع
-

مشاركت گردشگران در امر حفاظت و صيانت از منابع

گردشگری

تاثیر جامعه محلی بر

محیطی
-

فشار بر منابع بيش از حد ظرفيتشان

-

تخريب و زوال تدريجي يا سريع منابع گردشگري

-

كاهش تدريجي يك فيت منابع گردشگري

اجتماعی
تاثیر منابع بر گردشگری

-

افزايش سطح آگاهي هاي محيطي گردشگران
يك فيت منابع در ايجاد انگيزه در گردشگران براي سفرهاي مجدد

-

0.384

3.2

88 4 0.

3

03 4 0.

2.3

0.262

-

0.501

4.6

09 6 0.

3

02 4 0.

-

ايجاد حس مسئولیت به طبيعت در گردشگر

3.7

534.0

-

فراهم كردن فرصت تبادل فرهنگي برا ي گردشگران

3.8

56 4 0.

-

دوستانه و مودبانه بودن رفتار جامعه محلي با گردشگران

4.3

04 6 0.

-

0.508

-

مدت زمان اقامت گردشگران

9. 3

0.501

-

جذب بازديدكنندگان بيشتر

4.1

0.516

اقتصادی
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محیطی

-

0.230

-

میزان پاکیزگی خیابان ها و مسیرهای پیاده روی

2.4

0.272

-

بها
میزان پاکیزگی حریم رودخانهها و تاال 

1.5

82 0.1

-

پاکیزگی مراکز اقامتی و تفریحگاهها

2.5

0.247

-

رضایت گردشگران از کیفیت زیست محیطی جاذبههای شهر

2.6

5 .27 0

-

99 4 0.

-

حمايت از حفاظت منابع

3.4

43 4 0.

-

درك اهميت منابع در آينده مقصد از طرف جامعه محلي

3.5

0.556

-

بهره برداري افراطي از منابع

3.5

73 4 0.

-

آلوده كردن محيط زيست

2.9

0.162

-

در معرض خطر دادن اكوسيستم حوزه مقصد

3

0.270

اجتماعی
تاثیر جامعه محلی بر منابع

0.289

محیطی

اقتصادی

تاثیر منابع بر جامعه محلی

-

0.399

-

تاثير در بهبود وضعيت اقتصادي مردم محلي

3.3

44 4 0.

-

به طور كلي فراهم كردن منافع زياد براي جامعه محلي

2.6

5 .35 0

-

0.506

اجتماعی
-

برقراري تعاملي مفيد ميان مردم و مسووالن مديريت منابع

-

احساس مسئولیت مردم در قبال حفظ منابع و محیط

-

هويت بخشي به جامعه مقصد

محیطی
-

ارتقاء يك فيت محيط زندگي مردم در نتيجه توجه به حفاظت از منابع

-

اهميت يافتن موضوع حفاظت از منابع در حوزه مقصد

4.1

0.531

9. 3

10 4 0.

4.2

0.578

-

89 4 0.

4
4.2

534.0
0.544

منبع:یافتههای پژوهش5931 ،

نتایج ارزیابی
پس از تعیین وزن نهایی هریک از شاخص های ابعاد پایداری ،امتیازات به دست آمده از وزن ها برای هر کدام از
مولفهها مطابق طبقه بندی پایداری گردشگری پرسکات آلن که در جدول شماره  3آورده شده است ،مورد ارزیابی
قرار گرفت.
جدول -3طبقات پنج گانه پرسكات آلن جهت طبقه بندي سطوح پايداري
ارزش

معادل

وضعیت

0- 20

0 - 0.2

ناپایدار

20 - 40

0.2 - 0.4

ناپایداری بالقوه(ضعیف)

40 - 60

0.4 - 0.6

متوسط

60 - 80

0.6 - 0.8

پایداری بالقوه(خوب)

80 - 100

0.8 - 0.1

پایدار

منبع:افتخاری و همکاران0931 :

طبق بررسی های به عمل آمده در زمینه شاخص های کیفیت گردشگری از سوی گردشگران ،مردم و مسووالن منابع
شهر رشت ،یافتهها نشان داد که پایداری محیطی کل از دیدگاه سه گروه با کمترین امتیاز  0.284نسبت به سایر ابعاد
یباشد که نشان میدهد در وضعیت ناپایداری بالقوه (مطابق سطح بندی پایداری گردشگری پرسکات
پایداری م 
آلن)قرار دارد.از دیدگاه ساکنان شهر رشت در جایگاه جامعه میزبان ،گردشگری با افزایش میزان آلودگی های صوتی
ناشی از ترافیک شهری با امتیاز  0.019در نامطلوب ترین حد ممکن یعنی وضعیت ناپایدار قرار دارد.همچنین
افزایش تولید زباله و مواد زائد با امتیاز  0.243و نیز افزایش میزان آلودگی آب رودخانهها و فضاهای طبیعی با امتیاز
 0.257در وضعیت ناپایداری بالقوه قرار دارند که این امر سبب کاهش کیفیت شاخص های محیطی گردشگری در

ارزیابی توسعه گردشگری شهر رشت544 ...

شهر از دیدگاه ساکنین شهر رشت شده است.از دیدگاه گردشگران که در جایگاه جامعه میهمان قرار دارند نیز عدم
بها با امتیاز  82 0.1در وضعیت ناپایدار و نیز عدم رضایت از
رضایت از میزان پاکیزگی حریم رودخانهها و تاال 
پاکیزگی مراکز اقامتی و تفریحگاهها با امتیاز  0.247و در کل عدم رضایت از میزان کیفیت زیست محیطی شهر رشت
با امتیاز  5 .27 0در وضعیت ناپایداری بالقوه قرار دارد.از دیدگاه مسووالن نیز آلوده کردن محیط زیست از سوی
جامعه محلی با امتیاز  0.162در وضعیت ناپایدار قرار دارد که این امر کاهش تدریجی کیفیت منابع و در خطر افتادن
اکوسیستم شهر رشت را به همراه خواهد داشت.در کل رفاه اکوسیستم طبیعی شهر رشت با امتیاز  0.284در شرایط
ناپایداری بالقوه نسبت به رفاه انسانی با امتیاز  66 4 0.در این شهر دارد .بر همین اساس میتوان گفت که توسعه
گردشگری در شهر رشت ،توام با پایداری زیست محیطی نیست.
جدول  -4وضعيت كل رفاه سيستم انساني و رفاه اكوسيستم طبيعي در شهر رشت از دیدگاه پاسخگویان
جامعه آماری

رفاه انسانی

مردم

0.368

رفاه اکوسیستم طبیعی
5 .23 0

پایداری کل
0.301

گردشگران

0.504

0.230

0.367

مسووالن

72 0.5

0.387

57 4 0.

کل

66 4 0.

0.284

0.357

منبع:یافتههای پژوهش5931 ،

مردم ،مسووالن و گردشگران

شکل  -7نمودار بارومتر پايداري گردشگری شهر رشت به تف كيك
منبع :یافتههای میدانی نگارنده5931 ،

جدول -5وضعیت ابعاد پایداری گردشگری در شهر رشت از دیدگاه پاسخگویان
جامعه آماری

پایداری اجتماعی – فرهنگی

مردم

0.336

پایداری اقتصادی
00 4 0.

پایداری محیطی
5 .23 0

پایداری کل
32 0.3

گردشگران

0.501

0.508

0.230

13 4 0.

مسووالن

0.506

0.549

0.387

77 4 0.

کل

50 4 0.

584.0

0.284

04 4 0.

منبع:یافتههای پژوهش5931 ،
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نتایج بدست آمده در جدول شماره( )5دیدگاه ذینفعان گردشگری را از لحاظ ابعاد پایداری در شهر رشت نشان
یدهد .با توجه به امتیازات به دست آمده از دیدگاه مردم ،در بعد اجتماعی با امتیاز  0.336به نظر میرسد که
م
گردشگری در شهر رشت تاثیر چندانی در توسعه گردشگری فرهنگی و فرصت تبادالت فرهنگی بین مردم و
گردشگران را نداشته است .اما از نظر اقتصادی با امتیاز  00 4 0.نشانگر آن است که گردشگری منفعت اقتصادی در
یدهد که
حد متوسط را برای ساکنان این شهر به همراه داشته است و همچنین از بعد محیطی با امتیاز  5 .23 0نشان م 
گردشگری تاثیرات منفی را در محیط زیست حوزه مورد مطالعه به وجود آورده است که در وضعیت ناپایداری
یبرد .در کل از دیدگاه مردم شهر رشت بعد اقتصادی با امتیاز  00 4 0.نسبت به ابعاد اجتماعی و
بالقوه به سر م 
محیطی بیشترین امتیاز را دارا بوده است .از دیدگاه گردشگران نیز پایداری اقتصادی با امتیاز  0.508باالترین امتیاز و
یدهد .عدم رضایت گردشگران
پایداری محیطی با امتیاز  0.230کمترین امتیاز ناپایداری بالقوه را به خود اختصاص م 
از کیفیت زیست محیطی شهر رشت در مناطق طبیعی و شهری میتواند در این دیدگاه تاثیرگذار باشد .در بعد
پایداری اجتماعی نیز امتیاز  0.506وضعیت پایداری متوسط را برای گردشگران به همراه داشته است .دیدگاه
مسووالن و مدیران منابع نسبت به گردشگری در شهر با توجه به امتیازات کسب شده نشان میدهد ،از دیدگاه
مسووالن باالترین امتیاز به بعد اقتصادی پایداری با امتیاز  0.549و کمترین امتیاز به بعد محیطی با امتیاز 0.387
یباشد .بعد پایداری اجتماعی و فرهنگی با امتیاز  0.506پایداری متوسط را نیز
وضعیت ناپایداری بالقوه م 
یگیرد.
دربرم 
ارزیابی پایداری کل سیستم گردشگری در شهر رشت
بر اساس بارومتر پايداري پرسکات آلن ،امتياز  1به عنوان سطح مطلوب پایداری در نظر گرفته مي شود .نتايج ارزيابي
نشان مي دهد ،سيستم توسعه گردشگري در شهر رشت در وضعيت ناپايداري بالقوه قرار دارد .به منظور تع يي ن ميزان
حركت هر كي

از جنبههاي رابطه اي ميان مؤلفههاي پايداري گردشگري (منابع ،جامعه ميهمان ،جامعه ميزبان ) به

سوي پايداري ،فاصله هر یک از آنها از وضعیت مطلوب محاسبه گردید که در جدول شماره( )6نتایج نشان داده
شده است.
جدول  -6وضعیت مؤلفهها از لحاظ سطح دستیابی پایداری گردشگری در شهر رشت
جنبه ارتباطی
تاثیر گردشگری بر جامعه محلی

میانگین ارزش پایداری
42 0.3

فاصله از وضع مطلوب
- 76 6 0.

وضعیت پایداری
ناپایداری بالقوه

تاثیر گردشگری بر منابع

0.554

- 46 4 0.

پایداری متوسط

تاثیر جامعه محلی بر گردشگری

0.384

- 16 6 0.

ناپایداری بالقوه

تاثیر منابع بر جامعه محلی

64 4 0.

-5 .53 0

پایداری متوسط

تاثیر جامعه محلی بر منابع

0.394

- 06 6 0.

ناپایداری بالقوه

تاثیر منابع بر گردشگری

13 4 0.

- 0.587

پایداری متوسط

منبع:یافتههای پژوهش5931 ،

یدهد تنها در موارد تاثیرگذاری گردشگری بر منابع ،تاثیر منابع بر گردشگری و تاثیر منابع بر جامعه
نتایج نشان م 
محلی سطح دستیابی به پایداری در حد متوسط و در مابقی روابط ،فاصلهها تا سطح مطلوب دستیابی به پایداری
(یعنی امتیاز  )1بسیار زیاد است.کمترین میزان دستیابی به پایداری در میان مؤلفهها ،تاثیر گردشگری بر جامعه محلی
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با امتیاز  42 0.3است که حداقل رسیدن به حد مطلوب را دارد .در شکل( )8سطح دستيابي به پايداري روابط
مولفههاي پايداري گردشگري در شهر رشت در قالب نمودار نشان داده شده است.

شکل -8سطح دستيابي به پايداري روابط مولفههاي پايداري گردشگري در شهر رشت
منبع:یافتههای پژوهش5931 ،

نتیجه گیری
نتايج مدل ارزيابي پايداري كل سيستم گردشگري در شهر رشت نشان مي دهد ،وضعيت سيستم با در نظر گرفتن
اثرگذاري سه مؤلفه كليدي توسعه پايدار گردشگري؛ يعني جامعه ميهمان ،جامعه ميزبان و منابع در قالب 6رابطه دو
طرفه ،در شرايط بالقوه ناپايدار قرار دارد و فاصله هر یک از مؤلفهها تا وضع مطلوب به جز در مواردی که در حد
یباشند ،بسیار زیاد است .بنابراین میبایست برای رهایی از روند فعلی توسعه گردشگری در شهر رشت که
متوسط م 
سبب بروز چالشهایی در زمینه مسایل زیست محیطی و طبیعی شده است ،با ایجاد مشارکت میان مردم و مسووالن
تدابیری در راستای حرکت به سوی گردشگری پایدار و برقراری تعادل و توازن بین ابعاد گردشگری در این شهر
بهای جبران ناپذیری به منابع و محیط زیست
اندیشیده شود چراکه ممکن است ادامه روند فعلی گردشگری ،آسی 
شهر رشت وارد کند.
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