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چکیده
یشود .از ُبُبعد اقتصادی برای
صنعت گردشگری به ویژه به منظور گذران اوقات فراغت یکی از نیازهای اصلی انسان محسوب م 
بسیاری از کشورها این صنعت منبع اصلی درآمد ،اشتغال ،رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی است .یکی از حوزههای
جذاب گردشگری برای مردم و گردشگران ،طبیعتگردی یا اکوتوریسم است .اکوتوریسم به نوعی از گردشگری اشاره دارد که
یپردازند .این نوع از گردشگری بر جذابیت محیط زیست تاکید دارد .این پژوهش از
گردشگران به بازدید منابع و مناطق طبیعی م 

یباشد .ابتدا با بررسی
ق آمیخته) و از نقطه نظر هدف کاربردی م 
ششناسی تحقی 
نوع روش تحقیق کیفی – کمی (درچارچوب رو 
ادبیات تحقیق عوامل مؤثر در توسعه اکوتوریسم استحصال شد و سپس در مصاحبه با خبرگان عوامل دسته بندی و سپس
یتواند
مترین عواملی که م 
تبندی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شد .نتایج نشان میدهد که یکی از مه 
اولوی 
یتواند سایر عوامل را تحت تأثیر قرار داده و آنها
توسعه اکوتوریسم این منطقه را شکوفا نماید مدیریت مناسب است .این عامل م 
را در راستای توسعه پایدار گردشگری جهت دهی نماید.

لسازی ساختاری تفسیری ،خلخال.
واژگان کلیدی :اکوتوریسم ،مد 

( -1نویسنده مسئول)ma65035@gmail.com
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مقدمه
یشود به طوری
صنعت گردشگری به ویژه به منظور گذران اوقات فراغت یکی از نیازهای اصلی انسان محسوب م 
یشود (رهبری و
که این پدیده با تخصیص  10درصد جمعیت جهان ،جابه جایی صلح آمیز تاریخ بشر محسوب م 
تهای استثنایی
گودرزی .) 82 :6931 ،گردشگری در دنیای قدیم منحصر به امور زیارتی ،پیامرسانی ،مسافر 
ماجراجویان و طالبان علم بود ،اما امروزه به مثابه یکی از مسائل مهم و مؤثر اقتصادی و یکی از عوامل برجسته
یراد و همکاران .)2 :6931 ،از
ارتباطی ،اجتماعی و فرهنگی در سطح جهانی در خور توجه و بررسی است (فرج 
ُبُبعد اقتصادی برای بسیاری از کشورها این صنعت منبع اصلی درآمد ،اشتغال ،رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار
زیربنایی است (غالمی و خلجی )81 :6931 ،یکی از حوزههای جذاب گردشگری برای مردم و گردشگران،
تگردی یا اکوتوریسم است .اکوتوریسم به نوعی از گردشگری اشار دارد که گردشگران به بازدید منابع و
طبیع 
یپردازند .این نوع از گردشگری بر جذابیت محیط زیست تاکید دارد و در سرتاسر دنیا بسیار محبوب
مناطق طبیعی م 
شده است زیرا که باعث افزایش منافع اقتصادی مرتبط با حفظ منابع شده ،به جامعه میزبان کمک کرده و موجب
یشود (آخوند نژاد و داز .) 56 1 :6931 ،در این میان ،جاذبههای طبیعی و اقلیمهای متفاوت
توسعه محیطی پایدار م 
ثهای تمدن بشری و تنوع قومی و نژادی دست مایههای گرانقیمتی را در حوزه گردشگری
جغرافیایی به همراه میرا 
برای انسان به ارمغان آورده است (پرهام و همکاران )8 :0931 ،که بهره برداری از آنها مستلزم برنامهریزی و

مدیریت یکپارچه است .از طرفی بر اساس گفتههای لیپر 1گردشگري یک سیستم است که در آن هر مکان کلیتی

شها ،اجزاء و عناصر متعدد و پيچيده همانند جاذبهها ،مراکز اقامتي ،حمل و نقل (هوایی ،زمینی،
است ،مشتمل بر بخ 
دریایی و ،)...تأسيسات زيربنا يي  ،خدمات ،اطالعات ،تبلیغات ،بازارهاي داخلي و بين المللي و ...ميباشند که در
ارتباط متقابل با همديگر و برخورداری از شبکه ،سلسله مراتب ،ساختار ،کارکرد و ...جایگاه خود را در بازار رقابتی
يآورد؛ به عبارتی دیگر گردشگري از جاذبهها،
در سطوح مختلف محلی ،منطقهای ،ملی و بین المللی) بدست م 
لها و خطوط هوا يي و ديگر عناصر به صورت مجزا تش يک ل نشده است که هر بخش بدون ارتباط و تعامل با سایر
هت 
شهای تشکیل دهنده سیستم گردشگری ،بتواند به موفقیت دستیابی پیدا کند؛ بلکه کليتی است (همانند یک
بخ 
سیستم) که پویایی آن (گردشگری) در سایه ارتباط متقابل و سازمند اجزاي و عناصر تشکیل دهنده آن در بازار
شهایی که در توصیف سیستمهایی همچون
یآید (قاسمی .) 97 :0931 ،این پیچیدگی یکی از چال 
رقابتی بدست م 
گردشگری در عمل وجود دارد .با این رویکرد ،سیستم گردشگری جزء سیستمهای نرم است که در آن ،شرایط؛
یباشند (آذر و صفری.) 31 - 32 :5931 ،
پیچیده ،مسالهدار و مبهم م 
شهای مختلفی با استفاده از روش مدلسازی ساختاریتفسیری در حوزه گردشگری انجام شده است که از آن
پژوه 
شهای ذیل اشاره کرد :عسگری ( )4931در پژوهشی با عنوان ارائه الگوی علی رفتار خرید
یتوان به پژوه 
میان م 
سوغات توسط گردشگران خارجی در شهر یزد با رویکرد نگاشت شناختی ( )CMدر این پژوهش سعی بر آن بوده
است که به بررسی عوامل مؤثر بر خرید سوغات و شدت تأثیر هر یک از عوامل بر یکدیگر و نیز بر خرید سوغات
-Leiper
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به طور ویژه پرداخته شود .نهایتًاًا در پایان پژوهش مدلی ع ّلّلی از رفتار خرید گردشگران خارجی در شهر یزد ارائه
یاسفه ( )4931در پژوهش خود با موضوع طراحی مدلی جهت توسعه گردشگری روستایی با
شده است .کاظم 
تشناختی فازی (مورد مطالعه :روستاهای هدف گردشگری استان اصفهان) با استفاده از ادبیات تحقیق
رویکرد نگاش 
و مصاحبه با خبرگان عوامل مؤثر در توسعه گردشگری روستایی را در  41عامل دسته بندی کرده است که البته دو
عامل سپس به مدل اضافه شد .این پژوهش با استفاده از نرم افزار  Cognizerانجام شد نتایج این پژوهش الگوی
فآبادی و همکاران ( )5931در پژوهشی به بررسی عوامل
مفهومی توسعه گردشگری روستایی است .امیدی نج 
یدهد که در زمینه توسعه
توسعه اکوتوریسم؛ مطالعه موردی :لواسان کوچک پرداخته است .نتایج پژوهش نشان م 

اکوتوریسم در این منطقه و عوامل اقتصادی ،زیر ساختی ،سیاستگذاری ،اجتماعی و آموزشی – ترویجی همبستگی

یداری وجود دارد .هم چنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که عوامل آموزشی -ترویجی و
مثبت و معن 
یکنند .هم چنین در
زیرساختی در مجموع  63.9درصد از واریانس متغیر توسعه اکوتوریسم در این منطقه را تبیین م 
پژوهشی که توسط تقوی فرد و اسدیان اردکانی ( )5931با عنوان ارائه مدل توسعه گردشگری الکترونیکی با رویکرد
مدل سازی ساختاری -تفسیری انجام شده است محققین به این نتیجه رسیدند که امکانات و توان مالی اساسیترین
عامل در مدل توسعهی گردشگری الکترونیکی استان یزد هستند .اسعدی و همکاران ( )6931در پژوهشی توسعه
گردشگری سالمندی با رویکرد نگاشتشناختی (مورد مطالعه :استان یزد) را مورد بررسی قرار دادند .محققان برای
کهای مربوط به ادبیات نظری
تدوین و استخراج مدل توسعه گردشگری سالمندی در این استان از ابزارها و تکنی 
یدهد که عوامل بیمه،
تشناختی و تحلیل شکبههای اجتماعی استفاده کردند .نتایج پژوهش نشان م 
نگاش 
استانداردهای بهداشتی ،امنیت ،خدمات ویژه و وضعیت حمل و نقل نقش مهمی را در توسعه گردشگری سالمندی
یکنند..
در استان یزد ایفا م 
یگردد .در یک مطالعهای که
شهای مختلفی انجام شده است که مختصرًاًا به آنها اشاره م 
در مطالعات خارجی پژوه 
توسط  ) 2015 ( Wishitemi et alدر مقالهای به بررسی ارتباط میان فقر ،محیط و توسعه اکوتوریسم در مناطق
یدهد که علیرغم اکوتوریستی شدن برخی مناطق حفاظت شده
حفاظت شده در کنیا پرداخته است .نتایج نشان م 
یدهد که در مناطق حفاظت شده حضور گردشگران نیاز
یکنند .هم چنین نتایج نشان م 
مردم محلی در فقر زندگی م 
یشود که تا جامعه بومی در تهیه مایحتاج خود دچار مشکل شوند .نگارندگان نهایتًاًا بیان
به غذا و آب باعث م 
تهای کارآفرینی را فرابگیرند بلکه باید در راستای توسعه پایدار
یکنند که فعالین اکوتوریسم نه تنها باید مهار 
م
اکوتوریسم این توانمندی را داشته باشند که همکاری منصفانه و طوالنی مدت با جوامع محلی داشته باشند .در
تبندی راهبردهای توسعه پایدار اکوتوریسم در پارک ملی جردیک
پژوهشی  ) 2017 ( Arsić et alبه بررسی اولوی 

1

یدهد که راهبردهای توسعه برند اکوتوریسم شامل موارد حاضر است:
در صربستان پرداختند .نتایج پژوهش نشان م 
با حضور ذینفعان داخلی و خارجی ،همکاری مشترک در حوزه گردشگری با شرکای کشور رومانی ،ارتقای و
پیادهسازی استانداردهای اتحادیه اروپا در زمینه گردشگری ،کنترل مؤثر بر اجرای مقررات زیست محیطی و الزامات
تهای با توجه به استانداردهای اتحادیه اروپا ،افزایش توان مدیریت پارک ملی با
آن در پارک ملی ،ارتقای زیر ساخ 
-Djerdap
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آگاهی بخشی نسبت به مسائل گردشگری .در پژوهشی دیگر  ) 2017 ( Khoshtaria and Chachavaبه بررسی توسعه
یدهد که در راستای توسعه گردشگری در این منطقه،
اکوتوریسم در جنوب گرجستان پرداختند .نتایج نشان م 
توانهای هر منطقه باید در نظر گرفته شود (منطقه بندی فضایی) و هر منطقهای با توجه به شرایط خود مورد استفاده
قرار گیرد .برخی مناطق برای کشاورزی مناسب هستند و برخی برای گردشگری و حتی در برخی نواحی نیاز به
تهای الزم برای گردشگری نیز فراهم شود .هم چنین نتایج نشان داد که
حفاظت وجود دارد .از طرفی باید زیرساخ 
الزم است که جادهها بازسازی شوند و نصب تابلوهای راهنما در مسیرهای پیادهروی گردشگری در دستور کار قرار
گیرد .در مطالعهای  ) 2017 ( Masud et alدر پژوهشی با موضوع مشارکت مردم در توسعه پایدار اکوتوریسم در
منطقه محافظت شده دریایی در مالزی پرداخته است .نتایج وی و همکارانش نشان میدهد که عواملی مختلفی در
مشارکت ساکنان در توسعه پایدار اکوتوریسم به این شرح تأثیر گذار هستند :تأثیر دان ِشِش زیست محیطی جهت توسعه
حهای توسعه پایداری ،تاثیرات اقتصادی ادراک شده ،تاثیرات
پایدار ،انگیزه برای درگیر شدن و مشارکت در طر 
اجتماعی و فرهنگی ادراک شده بیشترین تأثیر را داشتهاند.
شهای حل مسائل پیچیده مدلسازی ساختاری تفسیری است که یک فرایند یادگیری تعاملی است .در آن
یکی از رو 
یشوند .اين روش شناسی به ايجاد
مجموعهای از عناصر متفاوت در قالب یک مدل سیستماتیک جامع ساختاردهی م 
ینماید (فیروزجائیان و همکاران ) 38 1 :2931 ،و
و جهت دادن به روابط پيچيده ميان عناصر يك سيستم كمك م 
گزینه مناسبی برای مقابله با موضوعات پیچیده بهخصوص در زمان بهرهگیری از تفکر سیستماتیک و منطقی است.
روش مدلسازی ساختاری تفسیری مدلهای ذهنی مبهم و ضعیف را به مدلهایی شفاف و خوب تعریف شده
یکند که برای بسیاری از اهداف سودمند هستند .بهطورکلی مدلسازی ساختاری تفسیری تکنیکی است که
تبدیل م 
لدرک باشد.
یکند که بهسادگی قاب 
بررسی پیچیدگی سیستم را امکانپذیر نموده و سیستم را بهگونهای ساختاردهی م 
یشماری از کاربران ،یکپارچگی آن در
لدرک بودن آن برای گسترهی ب 
یتوان به قاب 
از جمله مزایای این روش م 
ترکیب نظرات خبرگان و قابلیت کاربرد آن در مطالعهی سیستمهای پیچیده و دارای اجزای متنوع اشاره نمود (آذر و
همکاران .)2931 ،در پژوهش حاضر عوامل متعددی جهت توسعه اکوتوریسم شهر خلخال مؤثر دانسته شده ،از
یشود ،در پژوهش حاضر این
آنجایی که در راستای تغییر و توسعه ،توجه به مدیریت زمان و هزینه امری مهم تلقی م 
تبندی
عوامل از طریق تحقیقات میدانی و مطالعات پیشین شناسایی و با روش مدلسازی ساختاری تفسیری اولوی 
شدهاند ،و از مهمترین ویژگیهای این روش مشخص کردن قدرت تاثیرگذاری عوامل است و همچنین مشخص
یکند که تغییردر کدام یک از عوامل قادر به ایجاد تغییرات مثبت در سایر عوامل خواهد بود .هدف از این تحقیق
م
صها است که
شناسایی شاخصهای تأثیرگذار بر توسعه اکوتوریسم شهرستان خلخال و اهمیت و اولویت آن شاخ 
یتواند مدلی برای توسعه اکوتوریسم باشد .سؤاالت این پژوهش از این قرار است:
نتایج حاصل از تحقیق حاضر م 
حبندی این عوامل به چه شکل
 -1عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم شهرستان خلخال چیست؟ -2دستهبندی و سط 
است؟  -3راهکارهای ارتقای توسعه اکوتوریسم شهرستان خلخال چیست؟
مبانی نظری
یکند؛ اول
فراغت از آغاز به عنوان حوزهای مهم در تحقیقات علوم اجتماعی با سه رویکرد به این موضوع نگاه م 
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یشود و
اینکه فراغت به عنوان یک نوع فعالیت تعریف میشود .دوم اینکه یک وسیله اندازهگیری زمان محسوب م 
یشود که منجر به حس رضایتمندی،
سوم اینکه فراغت اغلب یک وضعیت ذهنی یا تجربهای خاص محسوب م 
یگردد .فراغت بر تمام جنبههای زندگی مدرن سایه افکنده و جزو مهمی از زندگی بشر امروزی به
هیجان و شادی م 
یآید .یکی از اشکال مهم فراغت ،گردشگری است که هدف آن مصرف نوین است (.)Timothy, 2009:26
حساب م 
گردشگری در برگیرنده جریانی از سرمایه ،انسان ،فرهنگ و کنش متقابل میان آنها و بیانگر ترکیب امور اقتصادی،
یتواند به کشورهای در حال توسعه در حل مشکالت بیکاری و فقر کمک کند .از
اجتماعی و فرهنگی است که م 
طرفی ارتقای گردشگری نیازمند ایجاد ساختار ویژهای است که در درون خود مسائل سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی را
تهای مناسب گردشگری و ایجاد امکانات و تسهیالتی است که دسترسی به جاذبهها را
پوشش دهد و ایجاد زیرساخ 
یسلمی و بسحاق .) 159 :6931 ،یکی از حوزههای گردشگری که امروزه طرفداران
بیش از پیش آسان سازد (کیان 
تهای اکوتوریستی به طور صرف به عنوان یک شاخه معمولی در کنار
خاص خود را دارد اکوتوریسم است .فعالی 
یشود ،بلکه تاکید بر رفتار مسئوالنه در طبیعت و در حین بازدید و یا
تهای گردشگری محسوب نم 
سایر فعالی 
حتبار .) 32 :5931 ،از طرفی
یگردد (فال 
حضور در کنار پدیدههای زیست محیطی به منزله اقدامی با اهمیت تلقی م 
شايد بتوان گفت يکي از داليلي که محيط زيست مورد سوءاستفاده بشر قرار گرفته است ،گردشگري و به ويژه
اکوتوریسم است .در واقع ،اثرات منفي گردشگري غير مسئوالنه روي طبيعت شامل آلودگي هوا به خاطر افزايش
يهاي
بهاي کشت 
تراف کي  ،آلودگي آب در اثر رها کردن زبالههاي جامد در آب به دست گردشگران ،تخليه پسا 
گردشگري ،آلودگي خاک با افزايش ميزان زباله در منطقه ،فشار بر اکوسيستم طبيعي به دليل استفاده از پارکهاي ملي
و مناطق حفاظت شده به عنوان جاذبه گردشگري ،آسيب به درختان و گياهان براي ساخت پناهگاه يا سوخت و ...
تهای طبیعی دارند مديريت محيط زيستي با هدف
يشود .بنابراين ،ضرورت دارد تا در مناطقی که جذابی 
م
گردشگري پايدار پیاده شود (هاشمپور و همکاران.)4931 ،
روش پژوهش

یباشد و از نقطه
ششناسی تحقیق آمیخته قرار دارد ،م 
روش این پژوهش از نوع کیفی – کمی که در چارچوب رو 
یباشد .جهت اولویتبندی عوامل مؤثر در توسعه اکوتوریسم در شهر خلخال ابتدا با مراجعه
نظر هدف کاربردی م 
به ادبیات تحقیق موارد مورد نیاز کسب شد سپس با تعدادی از خبرگان حوزه گردشگری مصاحبه شد .بعد از این
مرحله پرسش نامهای در قالب روش مدلسازی ساختاری تفسیری تهیه شد و  12خبره در تکمیل این پرسش نامه
مشارکت کردند .سپس به ترتیب گامهای زیر انجام شد :گام اول :تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاری ) (ISMدر
خدهنده با استفاده از نمادهای زیر به
یشوند و پاس 
این مرحله متغیرها به صورت دو به دو و زوجی با هم بررسی م 
تعیین روابط بین متغیرها میپردازد .گام دوم :ایجاد ماتریس دسترسی اولیه گام سوم :ایجاد ماتریس دسترسی نهایی
پس از آن که ماتریس دسترسی اولیه به دست آمد ،با وارد نمودن انتقالپذیری در روابط متغیرها ماتریس دسترسی
شبندی سطح ،در این گام ماتریس دسترسی به
یآید (آذر و همکاران .)2931 ،گام چهارم :بخ 
نهایی به دست م 
یشود .برای تعیین سطح متغیرها در مدل نهایی ،به ازای هرکدام از آنها سه مجموعه
سطوح مختلف دستهبندیم 
یشود .گام پنجم :در این مرحله با توجه به
دستیابی و مجموعه پیشنیاز و مجموعه مشترک برای هر متغیر تعیین م 
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سطوح متغیرها و ماتریس دسترسی نهایی ،یک مدل اولیه رسم و از طریق حذف انتقالپذیری ما در مدل اولیه ،مدل
یآید.
نهایی به دست م 
منطقه مورد مطالعه
شهرستان خلخال با مساحت بالغ بر  0 80 2کیلومتر مربع در شمال فالت ایران بین  48درجه و  32دقیقه طول
جغرافیایی و  37دقیقه و  37درجه عرض جغرافیایی از نصف النهار گرینویچ و با ارتفاع بیش از  1500متر از سطح
دریا در شمال غربی ایران و در جنوب استان اردبیل واقع شده است .شهرستان خلخال به لحاظ قدمت و داشتن
لهای گذشته است که به نوبهی خود از اهمیت خاصی
سابقهی طوالنی دارای آثار تاریخی به جا مانده از نس 
یها:0931 ،
برخوردار است و قدمت برخی به دوران ساسانیان و اشکانیان و هخامنشیان نسبت داده شده است (قالیچ 
 ) 92اما آنچه بیش از همه امروز شهرستان خلخال را به محل رفت و آمد گردشگران تبدیل کرده است ،طبیعت بکر و
تهاي
زیبای این شهرستان است .شهرستان خلخال به دليل داشتن اقليم خاص و جاذبههاي مهيا و نامهيا ،قابلي 
یهشجین .) 96 : 388 1 ،این
اكوتوريسمي و يادمانهاي تاريخي توان جذب گردشگران را درمقياس باالتري دارد (آقای 
لها در استان اردبیل و به دلیل نزدیکی به شمال کشور از قابلیت
شهرستان با دارا بودن بیشترین میزان جنگ 
اکوتوریستی فراوانی برخوردار است .تفرجگاه اندبیل ،چشمه ازناو ،گردنه الماس ،جاده معروف اسالم به خلخال و
تها است.
 ....نمونهای از این قابلی 

شکل شماره  :1نقشه موقعیت جغرافیایی شهرستان خلخال
منبع :علیزاده1931 ،

بحث و یافتهها
پس از مطالعات کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان عوامل متعددی به دست آمد که این عوامل در  11مورد دستهبندی
شد (جدول شماره  )1و این عوامل در قالب پرسشنامهای در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس طی مراحل روش
مدل سازی ساختاری تفسیری مدل سطح بندی شده عوامل به دست آمد (شکل شماره .)1
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جدول شماره ( :)1عوامل مؤثر در توسعه اکوتوریسم شهر خلخال
ردیف

عوامل مؤثر در توسعه اکوتوریسم

1

تبدیل منابع به جاذبههای گردشگری

2

بهبود جاذبههای گردشگری

3

تهای گردشگری
بهبود زیرساخ 

4

جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی

5

بهبود راهها و حمل و نقل

6

آموزش نیروی انسانی

7

بهداشت

8

گسازی مردم
فرهن 

9

امنیت

10
11

مدیریت و برنامهریزی مناسب
تبلیغات و بازاریابی

این مدل از  6سطح تشکیل شده که سطوح باالتر از تاثیرگذاری کمتری برخوردارند و همانطور که قابل مشاهده
است ،مدیریت مناسب بیشترین تأثیر را بر روی توسعه گردشگری و همچنین بهبود و توسعه سایر عوامل دارد و
توجه به این عامل و به کارگیری مدیران شایسته و توانا تأثیر به سزایی بر روی سایر عوامل دارد ،بنابراین توجه و
تمرکز بر آموزش مناسب ،جامع و به روز مسئوالن و مدیران و همچنین برنامهریزی دقیق و هدفمند این مدیران،
یباشد.
اولین اولویت برای بهبود و توسعه اکوتوریسم این منطقه م 

شکل ( :)1اولویتبندی عوامل مؤثر در توسعه اکوتوریسم شهر خلخال ()ISM

مدل نهایی چهار سطحی عوامل مؤثر در توسعه اکوتوریسم شهر خلخال
تجزیه و تحلیل نمودار MICMAC

هدف تجزیه و تحلیل از  ،MICMACتشخیص و تحلیل قدرت نفوذ و وابستگی بین عوامل است .در این تحلیل،
یشوند (جدول شماره .)2
عوامل برحسب قدرت نفوذ و وابستگی به چهار دسته تقسیم م 
جدول شماره ( )2قدرت نفوذ و وابستگی عوامل
ردیف

عوامل مؤثر در توسعه اکوتوریسم

قدرت نفوذ

قدرت وابستگی

1

تبدیل منابع به جاذبههای گردشگری

6

8

8.6

وابسته ()II

2

بهبود جاذبههای گردشگری

2

10

10.2

وابسته ()II

3

تهای گردشگری
بهبود زیر ساخ 

5

7

7.5

وابسته ()II

4

سرمایهگذاری بخش خصوصی

7

7

7.7

پیوندی ()III

5

تها
بهبود راهها ،حمل و نقل و سایر زیرساخ 

6

2

2.6

خودمختار ()I

6

آموزش نیروی انسانی

9

9

9،9

پیوندی ()III

7

بهداشت

5

4

4.5

خودمختار ()I

8

فرهنگ سازی جامعه محلی

8

11

.8 11

پیوندی ()III

امنیت

4

2

2.4

خودمختار ()I

10

2

10.2

نفوذی ()IV

7

9

9.7

پیوندی ()III

9
10
11

مدیریت و برنامه ریزی مناسب
تبلیغات و بازاریابی

منبع :یافتههای پژوهش

نقاط مختصاتی

ناحیه در نمودار
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ناحیه خود مختار
یشوند ،زیرا دارای
معیارهایی که دارای قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی هستند .این متغیرها تقریبًاًا از مدل جدا م 

اتصاالت ضعیف با مدل هستند (کرباسیان و همکاران .)0931 ،در این پژوهش عوام ِلِل بهداشت و امنیت و بهبود
تها در این محدوده قرار گرفتند .در این خصوص باید افزود که برنامه ریزی در
راهها ،حمل و نقل و دیگر زیرساخ 
یکند .به طور مثال طبق تحقیقات علیزاده ()1931
این عوامل نقش مهمی در رضایت و تجربه بازدید آنها ایفا م 
گردشگرانی که به این منطقه مسافرت کردند از وضعیت نامناسب راههای مواصالتی منتهی به این شهر بسیار گالیه
داشتند .در خصوص راههای مواصالتی افزود که به این دلیل که راههای اصلی مواصالتی این شهرستان مختلف
(خلخال به اردبیل ،خلخال به سرچم ،خلخال به پونل ،خلخال به اسالم) است اداره راه و شهرسازی این شهرستان
توان و بودجه کافی برای مدیریت این جادهها را ندارد .طبق مطالعات میدانی صورت گرفته در این پژوهش وضعیت
بهداشتی مراکز اقامتی در وضعیت مناسبی نیست ،از طرفی برخی مراکز اقامتی در این شهر وجود دارد که بدون هیچ
یشود.
مجوزی از ارگانهای ذیربط به فعالیت مشغول هستند و لزوم نظارت بر آنها پیش از پیش احساس م 
یباشند .این عوامل برای
همانطور که از اسم این ناحیه نیز مشخص است ،عوامل موجود در این ناحیه خودمختار م 
برنامهریزی اولویت باالیی ندارند ،چون برنامهریزی و اقدام در مورد این عوامل موجب ایجاد توفیق خاصی
یشود .این عامل دارای قدرت نفوذ پایین و همچنین وابستگی بسیار پایین به سایر عوامل است .به همین دلیل
نم 
یشود و برنامهریزی برای آن تنها منحصر به خود این عامل خواهد بود.
عاملی جدا از سایر عوامل محسوب م 
ناحیه وابسته
متغیرهایی هستند که دارای قدرت نفوذ ضعیف اما وابستگی قوی هستند .این ابعاد به طور عمده شامل عواملی است
یتوانند زمینهساز متغیرهای دیگری شوند.
که برای ایجاد آنها عوامل زیادی دخالت دارند و خود آنها کمتر م 
یتوان با برنامهریزی در مورد عوامل ناحیه پیوندی و مستقل انتظار داشت که این عوامل زیاد تحت تأثیر قرار
م
تهای گردشگری ،بهبود جاذبهها و تبدیل منابع به جاذبههای گردشگری در این محدوده قرار
گیرند .بهبود زیرساخ 
دارند .این عوامل نیز برای برنامهریزی مناسب نیستند چرا که این عوامل در سطوح پایینی مدل قرار دارند.
برنامهریزی باید برای عواملی باشد که دارای اثرگذاری بیشتری بوده و در سطوح باالیی مدل قرار دارند (آذر و
تهایی است که نیازها و خواستههای گردشگران را
همکاران .)2 931،هر مقصد گردشگری نیازمند است زیرساخ 
تهای گردشگری در رضایتمندی و تجربه گردشگران تأثیر به سزایی دارد .منابع
برآورده سازد .وجود زیرساخ 
گردشگری به تنهایی در خلق تجربه مثبت برای تمام گردشگران کافی نیستند و باید با برنامه ریزی و مدیریت
يتواند جاذبه
مناسب به جاذبه گردشگری تبدیل شوند .باید توجه کرد که يك مكان يا رويداد به خودي خود نم 
باشد .اين امكان تنها زماني مهياست كه سيستم گردشگري بر اي جاذبه شدن آن برنامهاي را طراحي كرده و آنرا ارتقا
دهد (علیزاده و همکاران .) 84 :6931 ،تبدیل یک منبع به جاذبه ،نیازمند صرف زمان و هزینهای است که با آن ،یک
یسازد.
مقصد گردشگری را از سایر مقاصد متمایز م 
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ناحیه پیوندی
متغیرهایی که دارای قدرت نفوذ و وابستگی باال باشند در این ناحیه قرار میگیرند .متغیرهایی که در این ناحیه قرار
یگیرند ،ثباتی ندارند .هر تغییری که روی آنها صورت گیرد ،همروی خود آنها و هم روی دیگر متغیرها اثر
م
گسازی جامعه محلی ،سرمایهگذاری
یگذارد .در بین عوامل مورد بررسی عوامل تبلیغات و بازاریابی ،فرهن 
م
شخصوصی و آموزش نیروی انسانی در ناحیه پیوندی قرار دارند عوامل موجود در این سطح هم اثرپذیر هستند
بخ 
شنیاز وقوع عوامل
شنیاز عوامل این سطح است و هم خود این عوامل پی 
و هم اثرگذار .هم عوامل سطح قبلی پی 
سطح بعدی هستند .بدین ترتیب قدرت نفوذ در سطوح بعدی و وابستگی به سطوح قبلی در این عوامل باالست (آذر
و همکاران .)2931 ،در مورد عوامل مذکور باید افزود که این شهر با دارا بودن منابع مختلف تاریخی و طبیعی از
پتانسیل باالیی در زمینه اکوتوریسم برخوردار است اما با کمال تأسف باید گفت که انگیزهای اندکی برای هدایت
یها توسط ارگانهای ذیربط وجود دارد .البته از سال  95به بعد برخی سرمایهگذاران بخش خصوصی
سرمایهگذار 
برای سرمایهگذاری در این شهر ،وارد عرصه شدهاند که برخی از پروژهها مانند طرح گردشگری تفرجگاه اندبیل و
هتل منطقه نمونه گردشگری ازناو پیشرفت اندکی داشتهاند و به ثمر رسیدن آنها در هالهای از ابهام قرار دارد و برخی
از پروژهها مانند طرح عظیم گردشگری بام خلخال و پل معلق در منطقه نمونه گردشگری ازناو تازه در ابتدای کار
یرسد علیرغم فرهنگ باالیی مردم این شهر که پیشینه
قرار دارند .در خصوص مردم جامعه میزبان هم به نظر م 
سها برای آگاهی جامعه محلی و فعاالن اقتصادی بیش از پیش
شها و کنفران 
تاریخی دارد لزوم برگزاری همای 
یشود .الزم به ذکر است که در بلند مدت برگزاری تورهای آشنایی دانش آموزان با جاذبههای گردشگری
احساس م 
و ارائه آموزشهای الزم در مورد نحوه برخورد مناسب با گردشگران در حین انجام تور ،راهبردی اساسی محسوب
یشود.
م
ناحیه نفوذ (مستقل)
یگیرند .این عوامل به همراه عوامل
عواملی که دارای قدرت نفوذ باال اما وابستگی پایینی هستند ،در این ناحیه قرار م 
یدهند و برای شروع کارکرد سیستم باید در وهلهی اول
پیوندی ،متغیرهای کلیدی هستند که زیربنای مدل را شکل م 
به آنها توجه شود (کرباسیان و همکاران .)0 931،برنامهریزی و اقدام در مورد این عوامل چنانچه در حیطهی توان
یگذارند.
مدیران باشد،دارای بهترین تأثیر است .این عوامل در سطوح باالیی مدل قرار دارند و بر سایر عوامل اثر م 
به کار گیری مدیران متخصص و با تجربه در این محدوده قرار دارد .مدیریت و برنامهریزی مناسب روی این عامل
یتواند بهترین نتایج را به همراه داشته باشد چراکه بهبود این عامل سرآغاز تغییر و بهبود در سایر عوامل نیز خواهد
م
یتواند جریان رودخانه را با تغییر
بود .در حقیقت این نقطه حکم سرچشمه تغییرات را دارد که هر تغییری در آنها م 
و تحوالت روبرو نماید .در این خصوص باید گفت مدیریت و برنامهریزی مناسب از تداوم مدیریت در یک
یگیرد که متاسفانه در سالهای اخیر مدیریت کالن شهرستان (فرماندار و ریس ستاد تسهیالت
مجموعه نشئات م 
سفر شهرستان) در مدت کوتاهی به دالیلی که مشخص نیست ،تغییر مییابند که نتیجه چنین تغییراتی در سطوح

 221فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره دوم ،بهار 8931

کالن شهرستان بی برنامگی توسعه گردشگری است .حتی این تغییرات در اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
یتأثیر نبوده است.
یشود که قطعًاًا در در وضعیت موجود گردشگری شهر ب 
گردشگری هم مشاهده م 
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