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هاي اجتماعي و  بررسي اثرات گردشگري در ارتقاي توانمندي
  شهر) ي موردي: شهرستان مشگين (مطالعه شناختي روستاييان روان

 وكيل حيدري ساربان*

  25/03/1394تاريخ پذيرش:    14/10/1393تاريخ دريافت:
 

  چكيده
عنوان كاتاليزوري كارآمد براي بازسازي و توسعه اجتماعي در كشورهاي جهان از گردشگري به

هاي  نواحي روستايي ياد شده است و هدف اين مقاله بررسي اثرات گردشگري در ارتقاي توانمندي
اين تحقيق از باشد.  شناختي روستاييان در مناطق روستايي شهرستان مشگين شهر مي اجتماعي و روان

اي و تحليلي  مقايسه- نوع علي اي، و از لحاظ ماهيت، توصيفي و پيمايشي و نيز از لحاظ هدف، توسعه
باشد. با  جامعه آماري تحقيق شامل كليه روستاييان ساكن در روستاي نمونه گردشگري موئيل مي است

داد نمونه مناسب براي اين گيري تصادفي ساده و بر اساس فرمول كوكران، تع استفاده از روش نمونه
از روستاييان ساكن در  200دست آمد؛ از سويي، براي برابري در آزمون و نتيجه، نفر به 200تحقيق 

عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. اين تحقيق به روش پيمايشي با روستاي فاقد گردشگري ساربانالر به
نامه توسط پانل متخصصان مورد تاييد  سشروايي صوري پرنامه انجام گرديده است  استفاده از پرسش

نامه صورت گرفت و با  پرسش 30قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماري با تعداد
نامه تحقيق  ، پايايي پرسشSPSSهاي كسب شده و استفاده از فرمول ويژه كرونباخ آلفا در نرم افزار  داده
دهد  اختي دو گروه نشان ميهاي اجتماعي و روانشن باط با ويژگيدر ارت tنتايج آزمون  .بدست آمد 85/0

پذيري، خوداتكايي و تقويت اعتماد به نفس با متغير وابسته رابطه  متغيرهاي مسئوليت كه بين
داري وجود ندارد؛ اما بين متغيرهاي بهبود انگيزش، انتقادپذيري، خالقيت، مشاركت اجتماعي،  معني

داري وجود دارد. در  پذيري با متغير وابسته رابطه معني ماعي و مسئوليتتوانمندسازي، انسجام اجت
  نهايت، با توجه به نتيجه پژوهش پيشنهادات كاربردي ارائه شده است.

  .شهر گردشگري، توانمندسازي، توسعه روستايي، روستاي موئيل، شهرستان مشگينواژگان كليدي: 
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  مقدمه
اند كه براي فرار از  كانون تردد انسانهايي بدل شده در جهان پرتالطم كنوني، روستاها به

كنند. امروزه، با توجه به دامنه  زندگي پرهياهوي شهري و زندگي ماشيني، به روستاها سفر مي
تقاضا و نيازهاي محيط روستايي، گردشگري روستايي رو به توسعه گذاشته است و روز به روز 

). گردشگري 28: 1387طالب و همكاران، ( شود بر اهميت و جاذبه خاص آن افزوده مي
توان جزئي از مجموعه گردشگري به حساب آورد كه كميسيون جامعه اروپا در  روستايي را مي

گردشگري روستايي، تنها شامل گردشگري «آن را چنين تعريف كرده است:  1986سال 
 »شود يهاي گردشگري در مناطق روستايي را شامل م كشاورزي نيست، بلكه همه فعاليت

). در يك تعريف كلي، گردشگري روستايي عبارت است از 92: 1392(بلوچي و خراساني، 
هايي كه توسط كشاورزان و روستاييان به منظور  نوازي ها، خدمات و مهمان مجموعه فعاليت

) و 317: 1387و ايماني،  راي درآمد جنبي صورت گيرد (ازكياجذب گردشگران به روستايشان ب
رش گردشگري روستايي پيامدهاي مطلوب اجتماعي، اقتصادي و محيطي به توسعه و گست

كه » صنعتي«عنوان ريزان به گردشگري به گذاران و برنامه سياستهمراه دارد كه در اين ارتباط، 
نگرند و بسياري گردشگري  دنبال دارد، ميثبات اقتصادي و جمعيتي را براي جوامع روستايي به

 دانند و از گردشگري  براي حركت به سوي اصالح مناطق روستايي مي عنوان عنصر الزمرا به
تواند با توجه به اثر بخشي خاص خود به جوامع روستايي حيات دوباره  عنوان راهبردي كه ميبه

و گردشگري روستايي  ).1392ساربان،  حيدري( كنند ميبدهد و آنها را پا برجا نگه دارد، ياد 
هاي  در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، محيطي و روان شناختي در محيط تواند تاثيرات متفاوتي مي

هاي فرهنگي، هنري،  روستايي بر جاي بگذارد و با توجه به اين كه، كشور ايران از حيث جاذبه
قومي، اجتماعي، تاريخي و محيطي و دارا بودن روستاهاي متنوع و جذاب در زمره 

          چنين با عنايت به اين كه حدود د و همآي شمار ميانگيزترين ممالك جهان به شگفت
) در مناطق 1390درصد جمعيت روستايي ايران طبق سرشماري نفوس و مسكن ( 5/28

تواند به تنهايي اشتغال و درآمد كافي را براي جمعيت  كنند، كشاورزي نمي روستايي زندگي مي
راهبرد جديد در زمينه توسعه  عنوان يكگردشگري به روستايي فراهم آورد، بنابراين، گسترش 

  ).30: 1392(اكبري ساماني و همكاران،  تواند ايفاي نقش نمايد روستايي در ايران مي
هاي اجتماعي و  هدف كلي پژوهش حاضر بررسي نقش گردشگري در ارتقاي توانمندي

شهر است و اين تحقيق به دنبال آن است كه اين  شناختي روستاييان شهرستان مشگين روان
هاي  ئوال را مورد بررسي و كاوش قرار دهد: كه آيا بين توسعه گردشگري و ارتقاي توانمنديس

شناختي روستاييان ارتباط معنادار وجود دارد؟ به همين خاطر ابتدا مباني  اجتماعي و روان
نظري گردشگري مورد بحث و بررسي قرار گرفته و سپس با ارائه مدل مفهومي نقش گردشگري 

شناختي روستاييان بررسي گرديده است و از آن جايي  هاي اجتماعي و روان وانمنديدر ارتقاي ت
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هاي خصوص نقش گردشگري در ارتقاي توانمنديكه در ايران تاكنون مطالعه خاصي در
اقتصادي و اجتماعي صورت نگرفته است به همين خاطر مقاله حاضر در راستاي تبيين نقش 

  باشد. اجتماعي و روان شناختي روستاييان مي گردشگري بر ارتقاي توانمندي هاي
  مباني نظري

هاي  هاي اقتصادي در تقويت بنيان عنوان مجموعه فعاليتامروزه صنعت گردشگري به
شناختي جوامع نقشي اساسي بر عهده دارد و گردشگري از طريق  اقتصادي، اجتماعي و روان

اي به دليل افزايش آگاهي  وسعههاي ت ايجاد اشتغال، توانمندسازي، افزايش مشاركت در فعاليت
و  )2008، 1(هال كند هاي اقتصادي كمك مي ارتقاي خود اثربخشي به توسعه ساير بخشو 

ريزي  دهد كه تاكنون، چهار رويكرد عمده در برنامه ريزي گردشگري نشان مي مرور ادبيات برنامه
ابزاري براي بهبود  گردشگري وجود داشته است. نخست، ديدگاه رشدگرا كه گردشگري را

فضايي كه گردشگري را يك پديده فضايي و منبع  - داند. دوم، فيزيكي هاي اقتصادي مي شاخص
دهد. سوم، ديدگاه اجتماعي كه  مورد استفاده در ساماندهي فضا دانسته و مورد مطالعه قرار مي

رويكرد توسعه داند و چهارم،  گردشگري را براي شكوفايي بهبود شرايط زيستي جوامع مفيد مي
هاي توسعه پايدار  پايدار كه گردشگري را به مثابه ابزاري توانمند در راستاي اجراي سياست

: 1391(تواليي و همكاران،  رود شمار ميدهد و رويكرد جديدي به مورد بررسي و تحليل قرار مي
105 .(  

، كاهش اييهاي روست دهد با گسترش روز افزون مهاجرت ادبيات توسعه پايدار نشان مي
و افول كشاورزي روستايي، نيازي روزافزون به فعاليتي جايگزين و در درآمد خانوارهاي روستايي 

منظور توسعه پايدار روستايي، امكان شود تا به عين حال مكمل براي كشاورزي احساس مي
مندي روستاييان از معيشت پايدار فراهم آيد كه اين خود بهبود كيفيت زندگي و  بهره
) و امروزه در بسياري از نواحي 92: 2002(شارپلي،  آورد همراه مييتمندي روستايي را بهرضا

انداز  روستايي، گردشگري از حالت انفعالي به عاملي پويا و موثر بر تغييرات و كنترل چشم
) و در حال حاضر 1:  1387اجتماعات روستايي مبدل شده است (عليقلي زاده و همكاران،  

  ). 23: 1998، 2(اسواربروك دساز الزم را جهت تحقق توسعه روستايي هموار مي گردشگري بستر
شناختي در نواحي  هاي اجتماعي و روان دهد ارتقاي توانمندي متون توسعه نشان مي

توان به  ها مي باشد كه از جمله اين پديده هاي مختلف مي روستايي تابعي از عوامل و پديده
 )2008( 3چنين در اين ارتباط، مطالعات ياركوا و استيكوا همفعاليت گردشگري اشاره نمود. 

دهد كه با ورود گردشگران به مناطق روستايي دانش و آگاهي روستاييان باال رفته و  نشان مي

                                           
1 Hall 
2 Swarbrook 
3 Yarkova  and Stoykova 
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 1هاي بنديك و دسي يابد. افزون براين، يافته هاي قومي و تعارضات موجود تقليل مي ميزان تنش
ه گردشگري روستايي و افزايش مشاركت اجتماعي، تسهيم دهد كه بين توسع ) نشان مي2008(

 2داري وجود دارد. و آكا دانش و اطالعات، تبادل تجربه پنهان بين روستاييان رابطه معني
تواند اثرات ژرفي بر  بر اين اعتقاد است كه توسعه و گسترش گردشگري روستايي مي )2006(

ناختي افراد ساكن در مناطق روستايي ش هاي محيطي، اقتصادي، اجتماعي، روان توانمندي
نظران و انديشمندان مزاياي گسترش و توسعه  بگذارد. نهايت اين كه، به باور برخي از صاحب

گردشگري در نواحي روستايي عبارتند از: نوزايي هنرها و فنون محلي، بهبود زندگي اجتماعي و 
، 1389يايي و همكاران، گيري روستاييان (ض فرهنگي جامعه محلي، افزايش قدرت تصميم

هاي مردم نسبت به  هاي اقتصادي، افزايش آگاهي بخشي به فعاليت )؛ تنوع2003، 3ماسون
هاي بومي و محلي، ارتقاي سطح دانش و آگاهي عمومي، تقويت غرور و همبستگي جامعه  سنت

، )؛ تغيير در الگوهاي رفتاري2000، 4:ريچارد1385زيست (چاك واي،  ميزبان و حفظ محيط
هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه  آداب و سنن، بهزيستي اجتماعي، ارتقاي شاخص

ناپذير توسعه روستايي و تسهيل جريان كارآمد اطالعات (خاتون آبادي و  ميزبان، ابزار جدايي
)؛ توانمندسازي فقراي روستايي، ارتقاي 2002، 5شارپلي ؛1387؛ رضواني،1390راست قلم،

هاي  اجتماعي، تقويت مشاركت اجتماعي و كند شدن روند تخليه سكونتگاههاي رفاه  شاخص
هاي  )؛ توسعه ارتباطات فرهنگي با توجه به ارزش6،2010؛ كوستاس1390روستايي (حفاري،

هاي پايدار توسعه پيوند دادن اجتماعات  جامعه، توسعه پايدار فرهنگي و اجتماعي و اتخاذ رويه
؛ 1383ها (قادري،  ا و بهبود ظرفيت و اصالح كيفيت اكوسيستمروستايي با تكنولوژي روز دني

)؛ رضايتمندي روستايي، باال برنده قابليت زيست در نواحي دور افتاده و 2007، 7هال و پج
وري و منطبق ساختن باورها و  هاي روستايي، ارتقاي سطح بهره محرك تجديد حيات سكونتگاه

)؛ تقويت و توسعه  1382؛ خياطي، 2011، 8هانن هاي سنتي با شرايط امروزي (بيردن ارزش
هاي كم هزينه براي اجتماعات  كردن فرصتروحيه كارآفريني در بين روستاييان، فراهم

هاي متوليان درگير در توسعه روستايي، محقق ساختن  روستايي، كاهش فقر، افزايش توانمندي
هاي سالمت،   تقاي شاخص)؛ ار2003، 9زايي (لوئيس و هوجولمند عدالت فضايي و اشتغال

تجديد حيات اجتماعي و اقتصادي نواحي روستايي و تقويت زيرساخت آموزشي در نواحي 

                                           
1 Benedeck and Deszi 
2 Akca 
3 Mason 
4 Richard  
5 Sharply 
6 Kostas 
7 Hall and  Pages 
8 Birdenhanenn 
9 Louice and Hujlmand 
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هاي اجتماعي، كمك به  )، تقويت زير ساخت2000، 1؛ آشلي1392روستايي (حيدري ساربان، 
و توانمندسازي زنان  دن نواحي روستايي، توسعه كشاورزيش پيشرفت اقتصادي و صنعتي

)؛ كمك به حفظ ميراث طبيعي، تاريخي، و فرهنگي، تنوع 2،1998؛ ويليامز1384، (دهقان
هاي كشاورزي، ايجاد تقاضا براي محصوالت كشاورزي و غير  ها و كاهش ريسك فعاليت

)، تقويت 2007كاران، و هم 3؛گوموس1382كشاورزي، تقويت مشاركت اجتماعي، (سقايي، 
اي ارتباطي، توسعه اجتماعي، يكپارچگي و انسجام ه روستايي، بهبود زيرساخت صنايع دستي،

مطالعات  ).2009و همكاران،  4؛ بيرد1392نژاد و همكاران،  اجتماعي جامعه محلي (حاجي
هاي اجتماعي و  متعددي در جهان و ايران پيرامون نقش گردشگري در ارتقاي توانمندي

اشاره  ر به چند مورد از آنهاه كه در زيشناختي روستاييان و توسعه روستايي انجام شد روان
تاثير گردشگري بر معيشت پايدار «)، در تحقيقي با عنوان 1390( شود. جمعه پور و احمدي مي

بر ي دريافتند كه گردشگر» روستايي؛ مطالعه موردي: روستاي بزغان شهرستان ساوجبالغ
نداشته و هايي چون مسائل اجتماعي، زيست محيطي و نهادي ثاثيرات مثبت چنداني  جنبه

حتي در مواردي تاثيرات منفي و اجتماعي و زيست محيطي از خود به جا گذاشته است. نتايج 
تجزيه و تحليل و بررسي اثرات گردشگري در «)، با عنوان 1392حيدري ساربان (تحقيق 

ترين  نشان داد كه مهم» مناطق روستايي شهرستان اردبيل، مطالعه موردي: دهستان سردابه
اثيرگذار گردشگري روستايي در توسعه مناطق روستايي شامل چهار مولفه (تقويت متغيرهاي ت

هاي رفاه،  هاي اقتصادي، تقويت تعامالت اجتماعي و بهبود شاخص كارآفريني و بهبود توانمندي
محيطي و توانمندسازي و ارتقاي امنيت)  هاي زيست ها و ارتقاي آگاهي بهبود زير ساخت

اتكايي، انتقادپذيري و داشتن  پذيري، خود پذيري، مسئوليت ) ريسك2004( 5باشد. ويالرينو مي
شناختي توسعه و گسترش گردشگري در مناطق  ابتكار و خالقيت را ناشي از اثرات روان

) بر اين عقيده است كه توسعه و گسترش صنعت گردشگري 2003( 6فليچر داند. روستايي مي
روستايي از طريق ارتقاي تعاون اجتماعي،  هاي اجتماعي در مناطق به ارتقاي توانمندي

هاي مدني منجر  مشاركت اجتماعي، انسجام اجتماعي، توانمندسازي و عضويت در تشكل
) تقويت اعتماد به نفس، افزايش رضايتمندي و تقويت زيرساخت 2006( 7وانگشود.  مي

اثرات توسعه  هاي كيفيت زندگي در مناطق روستايي را از آموزشي و نيز بهبود وضعيت شاخص
  داند.  گردشگري در مناطق روستايي مي

  
                                           

1 Ashly 
2 Williams 
3 Gumus  
4 Byrd  
5 Villarino 
6 Fleischer 
7 Wang 
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  روش شناسي تحقيق
هاي اجتماعي و  پژوهش حاضر با هدف كلي بررسي نقش گردشگري در ارتقاي توانمندي

انجام شده و از نوع توصيفي و تحليلي است اين  1392شناختي روستاييان، در سال  روان
       اهيت، توصيفي و پيمايشي و نيز از نوع اي، و از لحاظ م تحقيق از لحاظ هدف، توسعه

اي و تحليلي است. جامعه آماري تحقيق شامل كليه روستاييان ساكن در روستاي  مقايسه - علي
گيري تصادفي ساده و بر اساس  باشد. با استفاده از روش نمونه نمونه گردشگري موئيل مي

دست آمد؛ از سويي، براي نفر به 200فرمول كوكران، تعداد نمونه مناسب براي اين تحقيق 
    از روستاييان ساكن در روستاي فاقد گردشگري ساربانالر  200برابري در آزمون و نتيجه، 

نامه انجام  عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. اين تحقيق به روش پيمايشي با استفاده از پرسشبه
نامه  پرسش 1اشد. روايي صوريب نامه محقق ساخته مي گيري پرسش گرديده است. ابزار اندازه

مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماري با مورد تاييد قرار گرفت.  2توسط پانل متخصصان
هاي كسب شده و استفاده از فرمول ويژه كرونباخ  نامه صورت گرفت و با داده پرسش 30تعداد

و ضريب اصلي آلفاي  دست آمدهب 85/0نامه تحقيق  ، پايايي پرسشSPSSآلفا در نرم افزار 
)، 72/0( )، خالقيت84/0پذيري ( كرونباخ براي تك تك متغيرهاي تحقيق از جمله: ريسك

)، 82)، مشاركت اجتماعي(73/0( )، تعاون اجتماعي78/0( )، خوداتكايي71/0( پذيري مسئوليت
)، 78/0)، رضايتمندي (82/0( )، اعتماد به نفس88/0 )، توانمندسازي81/0( انسجام اجتماعي

) و بهبود انگيزش 80/0)، رضايتمندي (82/0( )، انتقادپذيري76/0( تقويت زيرساخت آموزشي
  باشد.  ) مي77/0(

سئوال بسته مورد  62نامه، متغيرهاي تحقيق حاضر به كمك  چنين از طريق ابزار پرسش هم
مرحله  سنجش قرار گرفت و براي امتيازدهي آن از طيف پنج قسمتي ليكرت استفاده گرديد. در

اند، با استفاده از نرم  اي از سئواالت در جهت منفي مطرح شده جا كه دستهامتيازدهي، از آن
ها در  ، كدگذاري مجدد براي اين دسته از سئواالت انجام شد. بنابراين، امتياز پاسخSPSSافزار 

خالفم و = م2= نظري ندارم، 3=موافقم، 4= كامال موافقم، 5سئواالت با جهت مثبت به صورت: 
باشد. متغيرهاي تحقيق حاضر  مخالفم و در مورد سئواالت منفي عكس اين حالت مي = كامال1ً

پذيري، خوداتكايي، تعاون اجتماعي، افزايش  پذيري، خالقيت، مسئوليت عبارتند از: ريسك
رضايتمندي، بهبود انگيزش، انتقادپذيري، مشاركت اجتماعي، انسجام اجتماعي، توانمندسازي، 

هاي اجتماعي و  ماد به نفس، رضايتمندي، تقويت زيرساخت آموزشي. در تعيين توانمندياعت
آيد تعريف  كننده به شرحي كه در ادامه مي شناختي جوامع روستايي، فضاي مفهومي تبيين روان

  اند: هاي مناسب عملياتي شده و از طريق گويه

                                           
1 Face Validity 
2 Panel of Expert 
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طلبانه، متعهدانه و خالق مشاركت اجتماعي عبارت است از حضور و دخالت آگاهانه، داو
ها و  ريزي، تامين منابع، اجراي فعاليت گيري، برنامه افراد و اقشار مختلف جامعه در تصميم

مند شدن از منافع مادي و معنوي آن. و يا مشاركت اجتماعي  ها به منظور بهره نظارت بر فعاليت
فرهنگ، تقبل مشاركت كم و بيش آشكار در حيات اقتصادي، گذران اوقات و فراغت، 

هاي مهارت برقراري  باشد. در اين معنا مشاركت با مولفههاي سياسي و مدني و... مي مسئوليت
روابط انساني، كمك به افراد روستايي در ساخت مسكن، استقبال از مشاركت در فرآيند 

هاي  ي آموزشي، ميزان مشاركت در طرحهاتمايل به مشاركت در دورهها،  بازسازي زيرساخت
راني در گذشته، ميزان شركت در انتخابات شوراهاي اسالمي روستا، تمايل به عضويت در عم

هاي توليد روستايي و تمايل به همكاري با دهيار  پايگاه بسيج، تمايل به عضويت در تعاوني
  مورد سنجش قرار گرفته است. روستا 

ناسب براي حل مسائل و هاي متعدد، جديد و م حل ها و راه خالقيت يعني توانايي توليد ايده
در يك تعريف ديگر، خالقيت عبارت است از استعداد و قابليت انسان در  باشد. مشكالت مي

هاي اقدام نوآورانه،  توليد آثار ابتكاري، نوآورانه و سودبخش است. مولفه خالقيت با شاخص
به  شناسي، گيري، فرصت گر بودن، داشتن نگرش سيستمي، داشتن توانايي تصميم هدايت

يابي وتمركز بر نتايج تعريف و سنجش  هاي سرگردان، خودآغازگر بودن، مساله كارگيري سرمايه
    شده است.

تعاون اجتماعي فرآيند اجتماعي، عمومي، يكپارچه، چندگانه، چندبعدي و چند فرهنگي 
است كه هدف آن كشاندن همه مرم به ايفاي نقش در همه مراحل است. مولفه تعاون اجتماعي 

هاي ميزان شركت در جلسات برگزارشده از طرف شركت تعاوني، مشاركت در  ا شاخصب
هاي عمراني مربوط به روستا، ميزان تمايل به همفكري و مشاركت جهت رفع مشكالت  برنامه

هاي جمعي، ميزان تمايل پيرامون  روستا، ميزان دعوت از اهالي روستا جهت شركت در فعاليت
عاوني و ميزان مشاركت در حفظ و زيباسازي روستا تعريف و هاي شركت ت گسترش فعاليت

    سنجش شده است.
هاي خود عمل  اعتماد به ميزان اطمينان فرد در مورد اين كه ديگران چه قدر به حرف

هاي آنان به چه ميزان موثق  رود كه عمل كنند و باالخره چقدر حرف كنند و يا انتظار مي مي
توانايي نفس،  هاي پذيرش اجتماعي، ميزان عزت تماد با شاخصشود. مولفه اع است، اطالق مي

و نظرات در جمع، نگراني از قبول نشدن نظرات در جمع، توانايي  ها دهياكار گروهي، بيان 
هاي يريگ ميتصمي جديد، داشتن قاطعيت در كارها، داشتن اطمينان در ها تيمسئولپذيرش 
  و صداقت تعريف و سنجش شده است. ميزان تفاهم جمعي، داشتن نگرش مثبت فردي، 

هايي است كه بر  گيري توانمندسازي به معني تشويق افراد براي مشاركت بيشتر در تصميم
هاي خوبي  فعاليت آنها موثر است؛ يعني اين كه فضايي براي افراد فراهم شود تا بتوانند ايده
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ن به عنوان يك رويكرد نوين ها را به عمل تبديل كنند. توانمندسازي روستاييا بيافرينند و آن
هاي روستاييان در مناطق روستايي، به معني آزاد كردن نيروهاي دروني  انگيزش دروني فعاليت

ها براي شكوفايي،  روستاييان و هم چنين فراهم كردن بسترها و بوجود آوردن فرصت
هاي خودتعييني،  باشد. مولفه توانمندسازي با شاخص ها و شايستگي آنان مي استعدادها، توانايي

  داري و اعتماد تعريف و سنجش شده است. شايستگي، تاثير، معني
رضايتمندي احساسي است كه در نتيجه تعامل فرد نسبت به جوانب شغلي آنان و ساير 

آيد اگر احساس مطبوع باشد رضايتمندي  امورات روزمره كه با آنان در تعامل است بوجود مي
آيد. مولفه رضايتمندي با  صورت رضايتمندي فرد پايين مي رود و در غير اين فرد باال مي

بازاريابي و الگوي مصرف خانوار، وضعيت مسكن، هاي داشتن سالمت روحي و رواني،  شاخص
بازاررساني به موقع محصوالت، سهولت دسترسي به منابع اعتباري، درآمد كافي، ميزان استفاده 

به بهداشت عمومي و آموزش روستاييان، وجود وري، توجه  از منابع اطالعاتي، ميزان بهره
رضايت از خدمات دهياري، رضايت از خدمات مركز بهداشت روستايي، هاي اجتماعي،  تامين

ي و دفن آور جمعرضايت از پوشش بيمه كشاورزي، رضايت از بيمه تأمين اجتماعي، رضايت از 
رسي به خدمات عمومي ها، رضايت از مراكز تجمع عمومي روستايي، رضايت از دستزباله

  تعريف و سنجش شده است.دهي وسايط نقليه عمومي نهادهاي دولتي، رضايت از سرويس
ها، نهادها و  پذيري به معني توانايي پذيرش مسئوليت توسط افراد، سازمان مسئوليت

مداخله  هاي پذيري با شاخص مولفه مسئوليتاجتماعات شهري و روستايي تعريف شده است. 
دني جوامع روستايي در فرآيند مديريت روستايي، تعامل سازنده با نهادها و سياسي و م

هاي درگير در توسعه مناطق روستايي، مشاركت در طراحي يك مدل جامع ايمني با  سازمان
مسئوالن امر، همكاري با دهيار و همكاري با شوارهاي اسالمي روستا تعريف و سنجش شده 

  است. 
ري است كه به موجب آن، فرد خود را در معرض آسيب جسمي، معناي رفتاپذيري به ريسك

دهد. پذيرش يك ريسك، قرار دادن خود در معرض يك آسيب يا  رواني و حتي مرگ قرار مي
تحمل  هاي پذيري با شاخص د. مولفه ريسكطوري كه احتمال زيان وجود دارزيان است به

وانايي به حداقل رساندن مخاطرات، شكست و اراده براي شروع دوباره، ميزان تجربه فردي، ت
هاي نوين كشاورزي به مناطق روستايي تعريف و  داشتن شجاعت، استقبال از ورود روش

  سنجش شده است. 
شود كه در آن اجزاي تشكيل دهنده جامعه، به  انسجام اجتماعي به وضعيتي اطالق مي

آورند. يا انسجام  وجود مي شوند كه يك كل معنادار و موثر را به اي به يكديگر وصل مي گونه
اجتماعي توافق افكار، احساسات و اعمالي توصيف مي شود كه وحدت يك گروه يا جامعه را 

كند. در يك تعريف ديگر، انسجام اجتماعي نوعي از ترتيبات اجتماعي است كه مشخص مي
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هاي ذهني  كند كه جوامع روستايي در سطوح مختلف، به اشتراك ذهني (مدل تضمين مي
مشترك) برسند، قابليت همكاري با يكديگر داشته باشند و به قوانين موجود احترام بگذارند. 

رضايت از همكاري اهالي روستا، ميزان درگيري در  هاي ولفه انسجام اجتماعي با شاخصم
روستا، اختالف درآمد با ساير اهالي، ميزان صميميت در بين اهالي، ميزان مراجعه به 

به هنگام بروز مشكل، اختالف عقايد در بين اهالي، تمايل به حضور  روستا دانيسف شير
  تعريف و سنجش شده است. ي عمومي، ميزان اعتماد به ديگر اهالي روستا ها مكان

خوداتكايي يعني اين احساس كه عمل را خود فرد به تنهايي و از درون خود سامان داده 
ي و قطعيت در كار، توانايي حل مشكل، مثبت انديش هاي شد. مولفه خوداتكايي با شاخصبا

گيري، آشنايي با فرآيند توليد،  گذاري، استقالل در تصميم ريزي و هدف داشتن قدرت برنامه
توانايي به حداقل رساندن مخاطرات و توانايي استقامت در برابر ناماليمات زندگي تعريف و 

  سنجش شده است.
انگيزد. و يا انگيزه،  ن را به انجام كار بر ميانگيزش عبارت است از يك محرك دروني كه انسا

كند. مولفه انگيزش با  اي ترغيب مي حالت يا شرايطي كه انسان را به انجام كار يا قبول عقيده
هاي اقتصادي مناطق  هاي كشاورزي و ساير فعاليت هاي داشتن انگيزه كافي در فعاليت شاخص

وري، ميزان تمايل به همكاري با  قاي بهرهروستايي، ميزان تمايل به يادگيري در خصوص ارت
كوشي  مروجان كشاورزي، رضايت از عملكرد، محيط توانمندساز و پشتيبان بيروني، ميزان سخت

  و پشتكار و ميزان تمايل به ماندگاري در روستا تعريف و سنجش شده است.
ماندگار فرد  اي است مبتني بر يادگيري كه به منظور ايجاد تغييرات نسبتاً آموزش تجربه

تواند  گيرد تا او بتواند توانايي خود را براي نجام دادن كار بهبود بخشد. آموزش مي صورت مي
ها و رفتار اجتماعي را در برداشته باشد و به معناي بوجود آمدن تغيير در  ها، نگرش تغيير مهارت

كاران و سرپرستان هايشان در مورد كار يا تعامل آنان با هم دانش افراد، طرز كارشان، نگرش
د زير ساخت بخش ها و بسترهايي كه فرآيند آموزش را تسهيل و تسريع مي باشد و زمينه مي

دسترسي به منابع اطالعاتي و هاي  فه زير ساخت آموزشي با شاخصمول شود. آموزشي اطالق مي
در  دسترسي به اينترنت، دسترسي به كتابخانه، افزايش سطح استانداردهاي آموزشيهمگاني، 

يم، پوشش سطح مدارس، رضايت از كيفيت خدمات آموزشي، ميزان تمايل به آموزش مستق
ي، مطابقت آموزش با نيازها، جمع  ارتباطميزان استفاده از وسايل  هاي جمعي، فراوان رسانه

ها و  هاي اطالعاتي، آشنايي با كانال گسترش سيستمي مورد نياز، ها آموزشدسترسي راحت به 
هاي فرهنگ بومي و ميزان سطح سواد، تعريف و سنجش شده  اتي، آگاهي به ارزشمنابع اطالع

  است. 
آوري شده  در نهايت، در مطالعه حاضر با عنايت به مباني نظري تحقيق و نيز اطالعات جمع

هاي اجتماعي و  نامه و بررسي نقش گردشگري در ارتقاي توانمندي از طريق پرسش
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پردازد.  اسكوير مي و كاي tمتغيرها با استفاده از آزمون آماري  شناختي، به تجزيه و تحليل روان
دار ميان روستاييان ساكن  براي اثبات وجود و عدم وجود تفاوت معني tدر اين ميان، از آزمون 

در مناطق روستايي داراي گردشگر و روستاييان ساكن در مناطق روستايي فاقد گردشگر 
  شود.  استفاده مي

 
  ها ادهتجزيه و تحليل د

  هاي توصيفي تحقيق الف) يافته
  هاي فردي نمونه آماري مورد مطالعه  ويژگي

دهد افراد مورد مطالعه در چهار گروه سني توزيع  ) نشان مي1كه جدول ( همان طوري
سال  31 - 40اند. در گروه روستاي داراي گردشگر بيشترين فراواني مربوط به رده سني  شده
باشد. پيرامون  سال مي 21- 30اقد گردشگر مربوط به رده سني باشد. در گروه روستاي ف مي

طوري كه جدول نشان  شغل غالب افراد ساكن در روستاي داراي گردشگر و فاقد گردشگر همان
ترين فراواني مربوط  دهد هم در روستاي داراي گردشگر و هم در روستاي فاقد گردشگر بيش مي

  باشد.  به امور خدماتي مي
  مشخصات فردي نمونه مورد مطالعه : 1جدول

  1392هاي پژوهش، يافته :منبع
نفر نمونه آماري مورد مطالعه  200دهد از ميان  ) نشان مي2كه جدول (  طور همان

درصد با آموزش نهضت  44درصد)،  5/27( هستند سواد نفر بي 55 روستاهاي داراي گردشگر
درصد) در مقطع ابتدايي تحصيل  5/33نفر ( 67انايي خواندن و نوشتن دارند. سوادآموزي، تو

درصد) درمقطع متوسطه  5/4نفر ( 9درصد) در مقطع راهنمايي و  5/9نفر ( 19اند و  كرده
 200درصد) نيز مدرك ديپلم و باالتر دارند. عالوه بر اين، از ميان  3نفر ( 6اند.  تحصيل كرده

 گروه سني
 روستاي فاقد گردشگر روستاي داراي گردشگر

  درصد  فراوني  درصد  فراواني
 5/15 31 5/24 49 سال و كمتر20

30-21 38 19 82 41 

40 -31 93 5/46 48 24 

 5/19 39 10 20 سال و باالتر 41

 شغل

 5/2 5 5/2 5 كشاورز

 12 24 19 38 دامدار

 5/28 57 33 66 ماتيخد

 28 56 5/23 47 اداري

 29 58 22 44 بازنشسته
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 13درصد)،  40سوادند ( نفر بي 80مطالعه روستاهاي فاقد گردشگر  نفر نمونه آماري مورد
درصد) در  5/29نفر ( 59درصد با آموزش نهضت سوادآموزي، توانايي خواندن و نوشتن دارند. 

درصد)  2نفر ( 4درصد) در مقطع راهنمايي و  5/10نفر ( 21اند و  مقطع ابتدايي تحصيل كرده
  .درصد) نيز مدرك ديپلم و باالتر دارند 5/1نفر ( 3اند.  درمقطع متوسطه تحصيل كرده

  
  ميزان تحصيالت نمونه فردي مورد مطالعه: 2جدول

 1392هاي پژوهش، يافته :منبع

    دهد وضعيت انتقادپذيري  ) نشان مي3هاي توصيفي در جدول ( نتايج حاصل از يافته
درصد در  8/29كم، گويان ساكن در روستاهاي داراي گردشگر در سطح خيلي  پاسخ 5/27

در سطح خيلي زياد برآورد  8/11در سطح زياد و  3/11در سطح متوسط،  6/19سطح كم، 
گويان ساكن در روستاهاي فاقد گردشگر در  پاسخ 5/14گرديد. در مقابل، وضعيت انتقادپذيري 

در  9/28در سطح زياد و  5/27در سطح متوسط،  5/11در سطح كم،  6/17سطح خيلي كم، 
لي زياد برآورد گرديد. در مورد متغير خوداتكايي ميانگين و انحراف معيار روستاهاي سطح خي

برآورد گرديد و ميانگين و انحراف معيار روستاهاي  32/2و  66/4داراي گردشگر به ترتيب با 
برآورد گرديد. وضعيت  5/11و  32/2فاقد گردشگر پيرامون متغير خود اتكايي به ترتيب 

در سطح كم،  5/17گويان روستاهاي داراي گردشگر در سطح خيلي كم،  پاسخ 3/13خالقيت 
درصد در سطح خيلي زياد برآورد گرديد. و  27در سطح زياد و  6/29در سطح متوسط،  6/12

در  6/24گويان روستاهاي فاقد گردشگر در سطح خيلي كم،  پاسخ 2/18نيز، وضعيت خالقيت 
در سطح خيلي زياد برآورد  1/28ح زياد و در سط 6/11در سطح متوسط،  5/17سطح كم، 

در  3/20ترين فراواني با  پذيري روستاهاي فاقد گردشگر بيش گرديد. در مورد متغير مسئوليت
در سطح زياد ارزيابي شدند. ولي در روستاهاي داراي  9/11ترين فراواني با  سطح متوسط و كم

ترين  درصد در سطح خيلي زياد و كم 34پذيري با  ترين فراواني متغير مسئوليت گردشگر بيش
گويان ساكن در  پاسخ 4/21در سطح كم ارزيابي شدند. وضعيت تعاون اجتماعي  8/9فراواني با 

در سطح 6/13درصد در سطح كم،  5/11روستاهاي داراي گردشگر در سطح خيلي كم، 

 سطح تحصيالت
 روستاهاي فاقد گردشگر روستاهاي داراي گردشگر

  درصد  فراواني  درصد  فراواني
 40 80 5/27 55 بي سواد

 5/16 13 22 44 خواندن و نوشتن

 5/29 59 5/33 67 ابتدايي

 5/10 21 5/9 19 هنماييرا

 2 4 5/4 9 متوسطه

 5/1 3 3 6 ديپلم و باالتر

 %100 200 %100 200 جمع كل
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وضعيت  در سطح خيلي زياد برآورد گرديد. در مقابل، 7/26در سطح زياد و  8/26متوسط، 
 2/18گويان ساكن در روستاهاي فاقد گردشگر در سطح خيلي كم،  پاسخ 1/24تعاون اجتماعي 

در سطح خيلي زياد برآورد  9/25در سطح زياد و  5/16در سطح متوسط، 3/15در سطح كم، 
گويان روستاهاي داراي  گرديد. در مورد متغير مشاركت اجتماعي ميانگين و انحراف معيار پاسخ

گويان  برآورد گرديد و ميانگين و انحراف معيار پاسخ 65/2و  24/4به ترتيب با گردشگر 
برآورد  66/1و  25/3روستاهاي فاقد گردشگر پيرامون متغير مشاركت اجتماعي به ترتيب 
گويان روستاهاي فاقد  گرديد. در مورد متغير انسجام اجتماعي ميانگين و انحراف معيار پاسخ

گويان  برآورد گرديد و ميانگين و انحراف معيار پاسخ 95/1و  29/3گردشگر به ترتيب با 
برآورد  25/2و  14/4روستاهاي داراي گردشگر پيرامون متغير انسجام اجتماعي به ترتيب 

در  5/27ترين فراواني با  گرديد. در مورد متغير توانمندسازي روستاهاي داراي گردشگر بيش
در سطح زياد ارزيابي شدند. ولي در روستاهاي فاقد  6/10ترين فراواني با  سطح خيلي كم و كم

ترين  درصد در سطح خيلي زياد و كم6/27ترين فراواني متغير توانمندسازي با  گردشگر بيش
گويان  پاسخ 7/26در سطح كم ارزيابي شدند.وضعيت تقويت اعتماد به نفس  6/13فراواني با 

در  5/12درصد در سطح كم،  8/18 ساكن در روستاهاي فاقد گردشگر در سطح خيلي كم،
در سطح خيلي زياد برآورد گرديد. در مقابل،  4/28در سطح زياد و  6/13سطح متوسط، 

گويان ساكن در روستاهاي داراي گردشگر در سطح  پاسخ 5/16وضعيت تقويت اعتماد به نفس 
سطح در  2/32در سطح زياد و  5/24در سطح متوسط،  5/14در سطح كم،  3/12خيلي كم، 

           هاي آموزشي به نفس خيلي زياد برآورد گرديد. در مورد وضعيت تقويت زير ساخت
درصد در  5/17گويان ساكن در روستاهاي داراي گردشگر در سطح خيلي كم،  پاسخ 2/11

در سطح خيلي زياد برآورد  4/19در سطح زياد و  3/20در سطح متوسط،  6/21سطح كم، 
گويان ساكن در  پاسخ 5/27هاي آموزشي به نفس  ت تقويت زيرساختگرديد. در مقابل، وضعي

  در سطح متوسط،  5/12در سطح كم،  3/34روستاهاي فاقد گردشگر در سطح خيلي كم، 
           در سطح خيلي زياد برآورد گرديد. وضعيت رضايتمندي 2/8در سطح زياد و  5/17
درصد در  4/16ر در سطح خيلي كم، گويان ساكن در روستاهاي داراي گردشگ پاسخ 5/15

در سطح خيلي زياد برآورد  1/33در سطح زياد و  5/27در سطح متوسط،  5/7سطح كم، 
گويان ساكن در روستاهاي گردشگر در سطح پاسخ 5/24گرديد. در مقابل، وضعيت رضايتمندي 

سطح در  6/17در سطح زياد و  9/11در سطح متوسط،  5/14در سطح كم،  3/31خيلي كم، 
گويان ساكن در روستاهاي فاقد  پاسخ 5/14پذيري  خيلي زياد برآورد گرديد. وضعيت ريسك

   در  5/27در سطح متوسط،  5/13درصد در سطح كم،  7/18گردشگر در سطح خيلي كم، 
       پذيري در سطح خيلي زياد برآورد گرديد. در مقابل، وضعيت ريسك 1/25سطح زياد و 

در سطح كم،  2/32ن در روستاهاي داراي گردشگر در سطح خيلي كم، گويان ساك پاسخ 6/24
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در سطح خيلي زياد برآورد گرديد.  4/19در سطح زياد و  3/12در سطح متوسط،  5/11

گويان ساكن در روستاهاي داراي گردشگر در سطح خيلي  پاسخ 7/17وضعيت بهبود انگيزش 
در سطح  4/32در سطح زياد و  8/19در سطح متوسط،  5/15درصد در سطح كم،  6/14كم، 

گويان ساكن در  پاسخ 6/35خيلي زياد برآورد گرديد. در مقابل، وضعيت بهبود انگيزش 
 5/11در سطح متوسط،  6/14در سطح كم،  9/28روستاهاي فاقد گردشگر در سطح خيلي كم، 

  در سطح خيلي زياد برآورد گرديد. 4/19در سطح زياد و 
  انگين و انحراف معيار روستاي داراي گردشگر و فاقد گردشگر: درصد فراواني، مي3جدول

  1392هاي تحقيق، منبع: يافته
  ب) نتايج استنباطي تحقيق

كم  روستا  متغير
ي 
خيل

  

سط  كم
متو

  

ياد
ز

ياد  
ي ز

خيل
ين  
انگ

مي
يار  
 مع
اف
حرا

ان
ياز  

امت
نه 

دام
  درصد پاسخ گويان (درصد)  

  0-19  52/1  57/4  8/11  3/11  6/19  8/29  5/27  داراي گردشگر  انتقاد پذيري
  0-32  35/2  24/3  9/28  5/27  5/11  6/17  5/14  فاقد گردشكر

  0-27  32/2  66/4  2/8  6/24  6/28  1/24  5/14  داراي گردشگر  خوداتكايي
  0-25  55/1  33/2  5/25  6/31  3/12  1/12  5/18  فاقد گردشگر

  0-14  54/2  75/4  27  6/29  6/12  5/17  3/13  داراي گردشگر  خالقيت
  0-15  52/2  11/3  1/28  6/11  5/17  6/24  2/18  فاقد گردشگر

مسئوليت 
  پذيري

  0-11  32/4  25/4  34  5/28  5/14  8/9  2/13  داراي گردشگر

  0-29  65/1  12/3  9/11  7/16  3/20  5/19  6/13  فاقد گردشكر

  تعاون اجتماعي
  0-25  75/1  49/4  7/26  8/26  6/13  5/11  4/21  داراي گردشگر
  0-28  44/2  64/3  9/25  5/16  3/15  2/18  1/24  فاقد گردشكر

مشاركت 
  عياجتما

  0-16  65/2  24/4  9/28  7/28  6/18  5/9  3/14  داراي گردشگر

  0-13  66/1  25/3  16  5/14  4/25  6/18  5/25  فاقد گردشكر

  0-23  25/2  14/4  9/8  5/21  5/25 5/12 6/31 داراي گردشگر  انسجام اجتماعي
  0-18  95/1  29/3  7/19  5/13  8/22 2/32 8/11 فاقد گردشكر

  0-17  64/1  05/4  6/10  8/15  5/21  6/24  5/27  داراي گردشگر  توانمندسازي
  0-18  99/1  34/3  6/27  5/26  8/17  6/13  5/14  فاقد گردشكر

تقويت اعتماد به 
  نفس

  0-21  65/1  71/4  2/32  5/24  5/14 3/12 65/1 داراي گردشگر
  0-22  37/2  61/3  4/28  6/13  5/12  8/18  7/26  فاقد گردشكر

زير ساخت هاي 
  آموزشي

  0-24  68/1  43/4  4/19  3/30  6/21  5/17  2/11  داراي گردشگر

  0-17  54/2  64/3  2/8  5/17  5/12  3/34  5/27  فاقد گردشكر

افزايش 
  رضايتمندي

  0-29  23/2  32/4  1/33  5/27  5/7  4/16  5/15  داراي گردشگر
  0-31  73/2  59/3  6/17  9/11  5/14  3/31  5/24  فاقد گردشكر

  0-22  11/2  15/4  2/24  6/22  20  4/16  8/16  داراي گردشگر  ريسك پذيري
  0-25  51/1  12/4  4/19  3/12  5/11  2/32  6/24  فاقد گردشكر

  0-18  54/1  99/3  4/32  8/19  5/15  6/14  7/17  داراي گردشگر  بهبود انگيزش
  0-19  66/1  55/2  4/19  5/11  6/14  9/28  6/25  فاقد گردشكر
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 با استفاده از آزمون كاي اسكوئر ها و تحليل داده تجزيه

براي تعيين وجود رابطه ميان متغيرهاي مستقل و وابسته از آزمون آماري كاي اسكوير بهره 
ه به اين كه سطح ) ترسيم شده است با توج4طوري كه در جدول ( گرفته شد و همان

ها به جز متغير انتقادپذيري، در روستاي داراي گردشگري در تمامي متغير داري خي دو معني
 H1است بنابر اين فرض  05/0پذيري، انسجام اجتماعي و اعتماد به نفس كمتر از  مسئوليت
توان گفت كه بين تمامي متغيرهاي خوداتكايي،  درصد مي 95شود و با اطمينان  تاييد مي

آموزشي،  هاي خالقيت، تعاون اجتماعي، مشاركت اجتماعي، توانمندسازي، تقويت زيرساخت
پذيري و بهبود انگيزش و توسعه گردشگري در روستاي  پذيري، رضايتمندي، ريسك مسئوليت

  داراي گردشگر رابطه معني داري وجود دارد.
  

  نتايج آزمون كاي اسكوير جهت تعيين رابطه بين متغيرهاي تحقيق :4جدول

  1392هاي پژوهش، يافته :منبع
سته از آزمون آماري كاي اسكوير بهره براي تعيين وجود رابطه ميان متغيرهاي مستقل و واب

داري  ) ترسيم شده است با توجه به اينكه سطح معني5طوري كه در جدول ( گرفته شد و همان
جز متغير تعاون اجتماعي، مشاركت خي دو در روستاي فاقد گردشگر در تمامي متغيرها به

است بنابر اين  05/0از هاي آموزشي و افزايش رضايتمندي  بيشتر  اجتماعي، تقويت زير ساخت
توان گفت كه بين تمامي متغيرهاي  درصد مي 95شود و با اطمينان  تاييد مي H0فرض 

اجتماعي و تقويت خوداتكايي، خالقيت، تعاون اجتماعي، توانمندسازي، انتقادپذيري، انسجام 

 pمقدار  وي كرامرز  كاي اسكوير  خصوصيات  رديف

  293/0 430/0 86/73 انتقادپذيري 1
  025/0  292/0  20/34 خود اتكايي 2
  000/0 616/0 89/1 خالقيت 3
  280/0  431/0  33/74 پذيريمسئوليت 4
  027/0  480/0  23/92 تعاون اجتماعي 5
  012/0  493/0  11/97 مشاركت اجتماعي 6
  610/0  453/0  49/3 انسجام اجتماعي 7
  025/0  481/0  65/92 توانمندسازي 8
  235/0  445/0  57/39 ماد به نفستقويت اعت 9
  001/0  522/0  08/1 هاي آموزشي تقويت زيرساخت 10
  000/0  662/0  19/2 افزايش رضايتمندي 11
  001/0  519/0  07/1 پذيري ريسك 12
  025/0  513/0  05/52 بهبود انگيزش 13
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پذيري و بهبود انگيزش و توسعه گردشگري در  پذيري، ريسك مسئوليتاعتماد به نفس، 
  وستاي داراي گردشگر رابطه معني داري وجود ندارد.ر

  
  نتايج آزمون كاي اسكوير جهت تعيين رابطه بين متغيرهاي تحقيق :5جدول

  1392هاي پژوهش، يافته :منبع
  

 tتجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون آزمون 

ختي شنا هاي اجتماعي و روان در ارتباط با توانمندي t)، نتايج آزمون 6مطابق جدول (
دهد كه بين متغيرهاي خوداتكايي،  روستاي داراي گردشگر و فاقد گردشگر نشان مي

گردشگري) رابطه  ي با متغير وابسته (توسعه پذيري و تقويت اعتماد به نفس ليتمسئو
داري وجود ندارد. اما بين متغيرهاي انتقادپذيري، خالقيت، مشاركت اجتماعي، انسجام  معني

و پذيري  هاي آموزشي، افزايش رضايتمندي، ريسك ، تقويت زيرساختاجتماعي، توانمندسازي
در  داري وجود دارد و شاخص مركزي ميانگين رابطه معنيبهبود انگيزش با متغير وابسته 

  باشد. مي 29/3و در روستاي فاقد گردشگر  035/4روستاي داراي گردشگري 
  
  
  

 pمقدار  وي كرامرز  كاي اسكوير خصوصيات رديف

  84/61320/0163/0انتقادپذيري1
  145/0 198/0 24/52خود اتكايي2
  324/0 451/0 04/45 خالقيت 3
  321/0 241/0 52/14پذيريتمسئولي4
  015/0  371/0  11/87 تعاون اجتماعي 5

  000/0  422/0  52/84 مشاركت اجتماعي 6

  541/0  477/0  55/4 انسجام اجتماعي 7

  123/0  551/0  31/72 توانمندسازي 8

  241/0  511/0  66/42 تقويت اعتماد به نفس 9

10 
هايتقويت زيرساخت
 آموزشي

08/2  565/0  000/0  

  018/0  645/0  14/1 افزايش رضايتمندي 11

  254/0  312/0  42/42 پذيري ريسك 12

  246/0 333/0 65/41بهبود انگيزش13
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شناختي روستاي داراي گردشگري و  اعي  و روانهاي اجتم درمورد توانمندي t): نتايج آزمون 6جدول(
  روستاي فاقد گردشگري

  1392پژوهش،هاي ماخذ:يافته
  

  نتيجه گيري وپيشنهادها
هاي قومي و...تبادل تجربه پنهان در  نتايج نشان داد ارتقاي دانش و آگاهي، كاهش تنش

گيري افراد  بين روستاييان، افزايش مشاركت اجتماعي، تسهيم دانش، افزايش قدرت تصميم
امعه ميزبان، حفظ هاي اقتصادي، تقويت غرور و همبستگي ج بخشي به فعاليت روستايي، تنوع

محيط زيست، بهزيستي اجتماعي، تسهيل جريان كارآمد اطالعات، توانمندسازي فقراي 
هاي روستايي،  هاي رفاه اجتماعي، كند شدن روند تخليه سكونتگاه روستايي، ارتقاي شاخص

وري، تقويت و توسعه روحيه  ها، ارتقاي سطح بهره بهبود ظرفيت و اصالح كيفيت اكوسيستم
هاي  آموزشي، كاهش ريسك ريني، محقق ساختن عدالت فضايي، تقويت زيرساختكارآف

هاي ارتباطي و تقويت انسجام اجتماعي جامعه محلي از اثرات  كشاورزي، بهبود زيرساخت
طور كه مطرح گرديد نوشتار  باشد. همان تقويت و توسعه گردشگري در مناطق روستايي مي

شناختي روستاييان را مورد  هاي اجتماعي و روان يحاضر نقش گردشگري در ارتقاي توانمند

  خصوصيات
 روستاي فاقد گردشگر روستاي داراي گردشگر

  t Sigمقدار 
 SD  ميانگين SD  ميانگين

  01/0  541/2  35/2  24/3  52/1  57/4 انتقادپذيري
  451/0  451/1  55/1  33/2  32/2  66/4 خوداتكايي
  000/0  985/1  52/2  11/3  54/2  75/4 خالقيت
  325/0  212/1  65/1  12/3  32/4  25/4 پذيري مسئوليت

  01/0  351/2  44/2  64/3  75/1  49/4 تعاون اجتماعي
  001/0  68/2  66/1  25/3  65/2  24/4 مشاركت اجتماعي
  05/0  99/2  95/1  29/3  25/2  14/4 انسجام اجتماعي
  000/0  58/2  99/1  34/3  64/1  05/4 توانمندسازي

  111/0  658/0  37/2  61/3  65/1  71/4 عتماد به نفستقويت ا
تقويت زير

 هاي آموزشي ساخت
43/4  68/1  64/3  54/2  87/2  019/0  

  006/0  74/2  73/2  59/3  23/2  32/4 افزايش رضايتمندي
  000/0  98/2  51/1  12/4  41/2  85/3 پذيري ريسك

  002/0  56/2  66/1  55/2  99/3  99/3 بهبود انگيزش
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آماري نشان داد توسعه و شكوفايي گردشگري در هاي  تحليل قرار داده است. تحليلبررسي و 
شهر تاثير گذار  شناختي روستاييان شهرستان مشگين هاي اجتماعي و روان ارتقاي توانمندي

شناختي و  هاي ارتقاي روان امي مولفهكه همبستگي توسعه گردشگري در تم طوريبوده است. به
پذيري، انسجام اجتماعي و تقويت اعتماد به نفس در  جز انتقادپذيري، مسئوليتاجتماعي به

هاي  محاسبه شده بين مولفه  Pقالب فرضيه تحقيق به اثبات رسيد و در اين ارتباط، ميزان
ي با متغير توسعه پذير خالقيت، تقويت زيرساخت آموزشي، افزايش رضايتمندي و ريسك

هاي بهبود انگيزش، توانمندسازي، مشاركت  و مولفه 01/0گردشگري سطح معناداري كمتر از 
داد. اين يافته را نشان  05/0اجتماعي، تعاون اجتماعي و خود اتكايي سطح معناداري كمتر از 

 اران) و بيدرو همك2008)، بنديك و دزي(1390با نتايج حاصل از مطالعه حيدري ساربان (
هاي خوداتكايي،  نشان داد به جز مولفه tاز طرف ديگر، نتايج آزمون  ) مطابقت دارد.2009(

هاي اجتماعي و  هاي توانمندي پذيري و تقويت اعتماد به نفس تمامي مولفه مسئوليت
پذيري،  شناختي از جمله، خالقيت، تقويت زيرساخت آموزشي، افزايش رضايتمندي، ريسك روان

، توانمندسازي، مشاركت اجتماعي و تعاون اجتماعي روستاي داراي گردشگر بهبود انگيزش
(موئيل) بيشتر از روستاي فاقد گردشگر (ساربانالر) بوده است. اين يافته با نتايج حاصل از 

 )، كوستاس2006( وانگ )،2003)، لوئيس و جولماند (1390( هاي جمعه پور و احمدي پژوهش
گر و نين اين آزمون نشان داد كه بين روستاي داراي گردشچ خواني دارد. هم ) هم2010(

پذيري و تقويت اعتماد به نفس اختالف  خوداتكايي، مسئوليتروستاي فاقد گردشگر از نظر 
) مطابقت 2008( معني داري وجود ندارد. اين يافته با نتايج حاصل از مطالعه ايوركا و استويكووا

    وستاي داراي گردشگر و فاقد گردشگر در مورد عبارت ديگر توسعه گردشگري ربه .دارد
عالوه بر اين،  ت اعتماد به نفس يكسان بوده است.پذيري و تقوي اتكايي، مسئوليت هاي خودمولفه

توانند نقش مهمي در  هاي اجرايي مي توان گفت كه دستگاه با استناد به نتايج تحقيق مي
رساني بازي موزش و اطالعتماعي بواسطه آشناختي و اج هاي روان راستاي ارتقاي توانمندي

گري خود از جمله؛ ايجاد تسهيالت خدماتي و بهداشتي،  نيز دولت با نقش تسهيلكنند و 
افزايش آگاهي مردم  رساني در زمينه امور زيربنايي و توسعه تسهيالت اقامتي و رفاهي، خدمات

شناختي و اجتماعي اجتماعات  انهاي رو تواند به ارتقاي توانمندي هاي آموزشي مي با برنامه
 روستايي كمك كند. 

  
 منابع

  ، اطالعات، ايران.توسعه پايدار روستايي). 1387ازكيا، مصطفي و ايماني، علي ( .1
). بررسي رابطه توسعه گردشگري و سرمايه اجتماعي در نواحي روستايي، 1392اكبريان رونيزي، سعيد رضا ( .2

، سال دوم، ريزي و توسعه گردشگري مجله برنامهن تهران، مطالعه موردي: دهستان سولقان، شهرستا
  .75-92: 6ي شماره



  181.......شناختي روستاييان هاي اجتماعي و روان بررسي اثرات گردشگري در ارتقاي توانمندي
  

 
 

). تحليل نقش گردشگري در توسعه نواحي روستايي؛ مطالعه 1392بلوچي، عثمان و خراساني، محمد امين ( .3
  .92: 3ي  شماره ، سال پنجم،فصلنامه پژوهش هاي روستاييموردي: ناحيه گرگان، شهرستان نيك شهر، 

ها و راهكارهاي  ). بررسي توانمندي1391سيمين؛ رياحي، وحيد؛ افراخته، حسن و شعباني، احمد ( تواليي، .4
، سال چهارم، هاي جغرافياي انساني فصلنامه پژوهشتوسعه گردشگري روستايي در بخش كهك استان قم، 

  .105: 4ي  شماره
يدار روستايي؛ مطالعه موردي: ). تاثير گردشگري بر معيشت پا1390جمعه پور، محمود و احمدي، شكوفه ( .5

  .33- 63: 1ي  ، سال دوم، شمارهپژوهش هاي روستاييروستاي بزغان شهرستان ساوجبالغ، 
). تدوين برنامه استراتژيك توسعه گردشگري در مناطق 1392حاجي نژاد، علي، رحيمي، دانا و تقي زاده زهرا ( .6

، آمايش سرزمينشگري هجيج در شهرستان پاوه، نمونه گردشگري روستايي، مطالعه موردي: روستاي نمونه گرد
  .52:  1ي  سال پنجم، شماره

اولين محيطي گردشگري روستايي، مطالعه موردي: روستاي ابيانه،  ). بررسي اثرات زيست1388حفاري، فرهاد ( .7
 ، تهران.همايش ملي ترويج و آموزش كشاورزي

ت گردشگري در مناطق روستايي شهرستان ). تجزيه و تحليل و بررسي اثرا1392حيدري ساربان، وكيل ( .8
 . 68-81:  1ي ، سال اول، شمارهفصلنامه تحقيقات جغرافيايياردبيل، مطالعه موردي: دهستان سردابه، 

). سنجش اركان چهارگانه گردشگري روستايي با استفاده 1390خاتون آبادي، سيد احمد و راست قلم مهدي ( .9
نشريه اقتصاد و ي هدف گردشگري استان چهار محال بختياري، ، مطالعه موردي: روستاهاSWOTاز تكنيك 

  .330-338: 3ي  ، شماره25(علوم و صنايع كشاورزي)، جلد توسعه كشاورزي 
ماهنامه ). توريسم روستايي و تاثير آن بر جوامع روستايي، مطالعه موردي: تايلند، 1382خياطي، مهدي ( .10

  .257ي  ، سال هشتم، شمارهجهاد
)، ماهنامه علمي كشاورزي و زيست محيطي (دهاتي). توسعه گردشگري پايدار، 1384دهقان، مهدي ( .11

 .9-27:14، شماره 3سال 

، تهران: انتشارات توسعه گردشگري روستايي با رويكرد گردشگري پايدار). 1387رضواني، محمدرضا ( .12
  دانشگاه تهران.

، پايان نامه كارشناسي ارشد انهاي گردشگري روستايي در اير بررسي قابليت). 1382سقايي، مهدي ( .13
  رشته جغرافيا و  برنامه ريزي روستايي، دانشگاه فردوسي مشهد.

). سنجش سطح قابل قبول اثرات منفي اجتماعي گردشگران بر جوامع 1389ضيائي، محمود و ترابيان، پونه ( .14
، دوره جديد، سال رافيافصلنامه جغمحلي در ايران، مورد مطالعه سكونتگاههاي روستايي حوزه تاالب پريشان، 

  . 205-225: 27هشتم، شماره 
). مباني نظري مشاركت اجتماع روستايي در 1387زاده، حسن و ميرزايي حسين (طالب، مهدي؛ بخشي .15

 .4:28ي  ، سال يازدهم، شمارهفصلنامه روستا و توسعهريزي گردشگري روستايي در ايران،  برنامه

گري بر نواحي روستايي از ديدگاه جامعه ميزبان، مورد: بخش اثرات گردش). 1387زاده، ناصر(عليقلي .16
  ، رساله دكتري جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران.مركزي شهرستان نوشهر

تهران: انتشارات سازمان  ،ريزي توسعه پايدار گردشگري روستايي اصول برنامه). 1383قادري، زاهد ( .17
  يارهاي كشور.ها و ده شهرداري

، ترجمه: علي پارسيان و محمد اعرابي، تهران: جهانگردي در چشم اندازي جامع). 1385گي، چاك واي ( .18
  هاي فرهنگي، چاپ سوم.انتشارات دفتر پژوهش



  1394 بهاردهم، دوازي  م، شمارهچهار، سال ريزي و توسعه گردشگريبرنامهي ...... مجله............182
  

19. Akca, H. (2006). Assessment of rural tourism in Turkey using SWOT analysis, 
Journal of Applied Sciences, 6(13): 2837-2839. 
20. Ashly, C. (2000). The impacts of tourism on rural livelihoods: Namimbas 
Experience, Working Paper 128, London Overseas Development Institute. 
21. Benedek, J. and Deszi, S. (2008). The role of rural tourism in the economic 
diversification of rural space in Romania, International Conference on Tourism: 
230-233. 
22. Briedenhann, J. (2004). Tourism routes as a tool for the economic development 
of rural areas- vibrant hope or impossible dream? Tourism Management, 25(1):71-
79.  
23. Byrd, E. and Bronberger, M. (2009). Comparsions of stakeholder perceptions of 
tourism impacts in rural Eastern North Carolina, Tourism Management, 30(5): 
693-696. 
24. Fleischer, S. (2003). Rural tourism in Russia, Tourism Management, 18 
(6):367–369 
25. Gumus, F., Eskin, I., Veznikili, A.N. and Gummus, M. (2007). Availability of 
rural tourism for Gallipoli village: the potential and attitude, International and 
Marketing Confernce on Marketing & Society: 113-118. 
26. Hall, C.M. (2008). Tourism planning: policies, process and relationships, 
Pearson Education. 
27. Hall, M. and Page, S. (2006). The geography of tourism and recreation: 
Environment, Place and Space, Newyork: Rautledge. 
28. Kostas, E.S. (2010). Rural tourism development for the prefecture of lassithii in 
Crete, International Bussiness Review, (9):363-365. 
29. Louise, I., Hjulmand, G. (2003). Tourism as a development strategy in rural 
areas: Adjacent to the Crocker Range Nation Park, Sabah, Malaysia, ASEAN 
Review of Biodiversity and Environmental Conservation: 45-63. 
30. Mason, P. (2003). Tourism impacts, planning and management, Butterworth: 
Heinman. 
31. Richard, G. (2000). Tourism and the world of culture and heritage, Tourim 
Recrtion Reserch, 25(1):9-17. 
32. Sharply, R. (2003). Rural tourim and the challenge of tourism desertification: 
The case of Cyprus, Tourism Management, 23(3): 233-244. 
33. Swarbrook, J. (1998). Sustainable tourism management, Newyork, Cobi. 
34. Villarino, M. (2004). Rural tourism in Malaga: an analysis of recent evolution, 
Geoforum, 35 (6):755–758. 
35. Wang, Y. (2006). Rural community participation in tourism development: 
Case from Hanian Province, China, Unpublished Ph.D Dissertation, Waterloo, 
(Ontario): University of Waterloo. 
36. Willims, S. (1998). Tourism Geography, London:  Rautledge. 
37. Yarkova, Y. and Stoykova, B. (2008). Sustainability of rural tourism in the 
Smolyan Municipility of Bulgaria, Trakia Journal of Sciences, 6(3): 31-40. 

  
  


