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  :ها کلید واژه

 توسعه پایدار، توسعه

 روستایی،گردشگري

 - اقتصادي آثار روستایی،

  .اجتماعی

  

  چکیده

 توسعه در امروز اقتصادي، توسعه هدف با اجتماع، و انسان همزیستی توسعه براي جدید رویکردي عنوان به گردشگري، صنعت

 مناطق  توسعه بر گردشگري اجتماعی -اقتصادي آثار بررسی پژوهش، این از هدف. است یافته چشمگیري جایگاه روستایی، مناطق

 استفاده میدانی و اي کتابخانه هاي روش از اطالعات گردآوري براي. است تحلیلی -توصیفی نوع از حاضر تحقیق روش. بود  روستایی

 دهستان در گردشگري هدف روستاي چهار در روستاي خانوارهاي تحقیق این آماري جامعه. است پرسشنامه تحقیق اصلی ابزار. شد

 خانوار 1950 تعداد دهستان این 1395 سال سرشماري اساس بر. باشد¬می رضوي خراسان استان در بینالود شهرستان طرقبه،

 پرسشنامه پایایی سنجش منظور به. گردید انتخاب آماري نمونه 200 تعداد کوکران فرمول از استفاده با جامعه این از. داشت روستایی

 KMO ضریب و بارتلت آزمون از و محتوایی و صوري روایی در متخصصان نظر از روایی برآورد منظور به و کرونباخ آلفاي ضریب از

 توسعه اقتصادي مثبت اثرات میانگین روستاییان دیدگاه از دهد،¬می نشان تحقیق هاي یافته. شد استفاده عاملی اعتبار براي

. دارد منطقه در روستایی گردشگري هاي ظرفیت و ها پتانسیل با زیادي فاصله هنوز اگرچه بوده اجتماعی اثرات از بیشتر گردشگري،

 اثرات مورد در تري مثبت دیدگاه باالتر، مالی بضاعت و بهتر تحصیالت داراي تر، جوان افراد که داد نشان همبستگی تحلیل هاي یافته

 مختلف روستاهاي در افراد دیدگاه که داد نشان ANOVA آزمون نتایج همچنین دارند روستایی گردشگري اجتماعی و اقتصادي

 اقتصادي مثبت آثار که داد نشان عاملی تحلیل نتایج. است متفاوت همدیگر با گردشگري اجتماعی و اقتصادي اثرات به نسبت

 اجتماعی مثبت آثار و روستایی اقتصادي سازي متنوع و دولت پشتیبانی درآمدي، و شغلی توسعه عامل سه در توان می را گردشگري

 خالصه تحصیلی و بهداشتی  زیرساخت توسعه و جمعی همکاري توسعه اجتماعی، زیرساخت توسعه عامل سه در نیز را گردشگري

  .اجتماعی ناهنجاري توسعه و داللی و سوداگري: از بودند عبارت تاثیرگذار عامل دو منفی آثار در همچنین. نمود

 

  مقدمه -1

با طی مراحل تاریخی مختلف بـه موضـوع    تدریج به است کهن که از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته و اي پدیدهگردشگري 

علـوم   کارشناسـان  وبسـیاري از اندیشـمندان   ). 1392افتخـاري و همکـاران،   (اسـت   -فنی، اقتصادي و اجتمـاعی خـود رسـیده   

در حال حاضر، درآمد حاصل از ایـن صـنعت   ، اند دانستهاقتصادي یکی از سه صنعت برتر قرن بیست و یکم را صنعت گردشگري 

نکته قابل تعجب آن است که از هر ده شغل موجود یک شغل مربوط به سـفر  د تولید ناخالص داخلی جهان است درص 12تا 11

کـه   هایی پولنسبت افرادي که در این صنعت مشغول به کار در برابر عالوه ه ب  ).1391حسینی و همکاران، (یا گردشگري است 

                                                             
  )نویسنده مسوول(  ebrahimi_ms@cc.iut.ac.ir  
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صنعت گردشگري افرادي را با . به عبارتی دیگر گردشگري، صنعتی کار طلب و اشتغال زاست. شده، بسیار باالست گذاري سرمایه

بـر اسـاس سـازمان     که طوري بهبراي غلبه بر مسئله بیکاري است  مؤثر هاي راهگیرد و یکی از گوناگون به اشتغال می هاي مهارت

زرافشانی و همکاران، (است یافته اختصاصشغل ایجاد شده یکی به گردشگري  5سال گذشته از هر  5جهانی گردشگري در طی 

گردشگري بسته به شرایط محیطـی  . تواند باعث تحوالتی از لحاظ اقتصادي، اجتماعی در یک جامعه شودگردشگري می ).1392

 یـک  از بیشتر قدمتی با که است روستایی گردشگري گردشگري، انواع ترین  بااهمیت از یکی .است که دارد، داراي انواع مختلفی

 کـارکردي  همچنـین  و گردشـگران  بـراي  روسـتایی  محیط هاي ویژگی و فضا از استفاده در تمایل و ایجاد جذابیت،  ارائه با قرن،

 شـده  واقـع  بسیاري توجه مورد میزبان، منطقه محیطی زیست و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، هاي شاخص ارتقاي و بهبود جهت

در حال توسعه به یک مسـئله عمـده تبـدیل     کشورهايدرآمد پایین و کاهش اشتغال در نواحی روستایی ). 1395بهرامی، (است

خـارجی،   کاالهـاي از سوي دیگر با گسترش تجارت جهانی و گشوده شدن بازارهاي داخلـی ایـن کشـورها بـه روي     . شده است

این مسائل موجب شده تـا گردشـگري روسـتایی بـه     . جدید کسب درآمد اقتصادي  بیابند هاي راهکشاورزان مجبور خواهند بود 

ماننـد   هـایی  چـالش جهـان بـا   ). 1396فـالح تبـار،   (قرار گیرد  ریزان برنامه موردتوجهر توسعه مناطق روستایی عنوان یک راهکا

در  کشـورها . از منابع انسانی، اشتغال، تعامالت فرهنگی و محیطی، و توسعه پایدار روبـه روسـت   وري بهرهاقتصاد متنوع، افزایش 

در حـال توسـعه و جهـان سـوم، نـابرابري در       کشـورهاي در . تمام زمینه توسعه سعی دارند تا پاسخ به این مسئله را کشف کند

رونـد   .)2019همکاران، جوما و (اند کردهع محلی ایجاد را در مناطق جوام هاي چالشتقسیم منابع بین روستایی و مناطق شهري 

مـدرن و مکـانیزه شـدن     هـاي  تکنولـوژي بـه دلیـل    روسـتاها مرتبط بـه کشـاورزي در    هاي فعالیتروبه رشد جمعیت و کاهش 

ازهـا و  نی تـأمین جوانان روستا بیکار شود و این موضوع به همراه چگـونگی   ویژه بهکشاورزي، موجب شده که بسیاري روستاییان 

مختلـف توسـعه    هاي ریزي برنامه ر سال اخیر زیاد شده و باعث ارائهاحتیاجات نواحی روستایی، موجب بروز مشکالتی شده که د

در دنیا به یکی از منـابع مهـم درآمـدي و یـک       امروزه صنعت گردشگري ).1389قدیري معصوم و همکاران، ( اند شدهروستایی 

به نحوي که بسیاري از برنامه ریزان توسعه از صنعت گردشـگري بـه عنـوان رکـن     . گشته است -فعالیت عظیم اقتصادي تبدیل

 هـاي  محـیط فـراوان در   هـاي  پتانسـیل و  هـا  جاذبهبه دلیل وجود  هم آندر ایر). 1395بهرامی، ( کننداصلی توسعه پایدار یاد می

. اسـت  -اجتمـاعی روسـتاییان، شـده    -اقتصـادي وضـاع  روستایی توجه خاصی به گردشگري به عنوان یک عامل جهـت بهبـود ا  

بـوده، امـا همـواره فقـدان راهبردهـا و       زایـی  اشـتغال متمادي منبع درآمد و  هاي سالگردشگري در برخی روستاهاي ایران طی 

براي هماهنگ کردن کارکردهاي گردشگري بـا توسـعه پایـدار روسـتایی     توسعه روستایی،  هاي سیاستکارا در  هاي ریزي برنامه

همـی بـراي اشـتغال جوامـع      گردشگري روستایی بـه عنـوان یـک مکمـل بـازار روسـتایی و منبـع م        ،درواقع. موس بوده استمل

است چرا که اشتغال در این صنعت به مهارت و کارآموزي باالیی نیاز نـدارد و مـردم بـومی و    ) مانند جوامع روستایی( تحرك کم

در کنـار  گردشـگري   ،همچنـین  ).1388محسـنی،  (خدماتی مشغول بـه کـار شـوند   توانند در مشاغل محلی با اندکی مهارت می

عـالوه   ).2015آندرسـون و همکـاران،   ( شـود ساکنان محلی مـی  هاي نگرشاقتصادي، باعث مطلوبیت بیشتر  هاي فرصتافزایش 

ردشـگري  و معتقدنـد کـه گ   داننـد براین  اندیشمندان، گردشگري روستایی را به عنوان راهبرد توسعه در منـاطق روسـتایی مـی   

محلـی و بـومی در جامعـه     هـاي  ارزشدارد و عـالوه بـر حفاظـت  از     زیسـت  محـیط به توسعه پایدار  توجهی قابل تأثیرروستایی 

محلی و بومی، در جوامع  هاي ارزشهمچنین براي . نماید میایفا  زیست محیطروستایی، نقش به سزایی در حفظ و توسعه پایدار 

 هـا  آنکند و به حفـظ و پایـداري   می -روستاها را تقویت محیطی زیستدارد و منابع فرهنگی،  اجتماعی و  ايمحلی توجه ویژه 

شود و با ، به توسعه اقتصادي روستا منجر می)بخصوص درآمد ارزي(کندبه سبب درآمدي که ایجاد می ،بنابراین. کندکمک  می

جوانـان، سـبب ثبـات و پایـداري      خصـوص  بـه زیـاد بـراي روسـتاییان     درآمدزایی هاي فرصتایجاد اشتغال مولد و فراهم کردن 
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شـدن ملـل، اقـوام و     تـر  نزدیـک همچنین صـنعت گردشـگري نیـز موجـب     ).  1388فرجی راد و آقاجانی، ( ودشروستاییان  می

گردشگري  هاي جاذبهاز  روستاهاي محدوده مورد مطالعه تا حد زیادي). 1390آرام و ستایشگر، (به یکدیگر شده است ها فرهنگ

ضمن اینکه رضایتمندي گردشـگران از   نمایند میمراجعه طوري که سالیانه گردشگران زیادي به این منطقه  ار هستند بهبرخورد

اما رویکرد توسعه گردشگري قرار است به توسعه پایدار مناطق روستایی منجـر گـردد    .استبسیار مهم مناطق هدف گردشگري 

بـه   اهمیـت اسـت   حائزدر حیطه اقتصادي و اجتماعی از دیدگاه روستاییان بسیار  خصوص به تأثیراتدر این راستا بررسی توازن 

 ،لذا .اقتصادي داشته و دارد هاي جنبهدر مناطق روستایی  خصوص بهگردشگري در ایران و  هاي برنامهبیشتر تمرکز  رسد مینظر 

اجتماعی گردشگري در توسعه مناطق  با آن آثار زمان هم روستاییان به تبیین آثار اقتصادي و مطالعه حاضر سعی دارد از دیدگاه

اجتمـاعی موضـوع    هـاي  جنبـه لـزوم توجـه بـه     در حقیقت نوآوري تحقیق حاضـر  روستایی منتخب در دهستان طرقبه بپردازد

  . را بیان نمایدگردشگري 

  

  مبانی نظري-2

زندگی براي بخـش بیشـتري از    جانبه همه استانداردهايتوسعه فرایندي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی است که به رشد مضاعف 

جوامع است تا ضمن کاهش بیکاري بـه مـدد افـزایش     هاي قابلیتاز تمامی راهکارها و  اندیشد و نیازمند استفادهافراد جامعه می

اگـر   ).1393اربابیـان و همکـاران،   (فـراهم آورد  ها نابرابريموجبات رفع فقر، محرومیت و  ها زمینه، در تمامی )مولد( زایی اشتغال

دهند، بـا توجـه بـه    می -تشکیل، فراگیر و پایدار را جانبه همه اي توسعهاصلی و بطن  ي بدنه ها انسانکه مردم و اجتماع  بپذیریم

شوند، یعنـی در چنـین الگـویی     نظر گرفتهالگویی باید به مفهوم بسیط آن در  چنین ایناین نکته نیز ضروري است که مردم در 

مفهـوم کمـی مـردم و     تنهـا  نـه گوناگونی و تنوع اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی درگیـر شـوند و    باوجودباید اکثریت ممکن مردم 

و دستاوردي این مردم نیز باید مورد توجـه قـرار گیرنـد، چـرا کـه مـردم ارتبـاط         ها داشتهد مدنظر باشد بلکه تمامی اجتماع بای

از تجارب و سازگارهاي دست یافته اند که بـه صـورت    اي مجموعهطبیعی و انسانی در طول زمان به  زیست محیطمتقابل خود با 

ر  قالب نظام اجتماعی، اقتصادي،  عـرف محلـی و دانـش بـوي تبلـور یافتـه       مختلف تولیدي، اجتماعی و فرهنگی د هاي سازمان

، میـان  چنـین  هـم و  هـا  انسـان ایجاد هماهنگی میان  وجوي جستتوسعه پایدار در  ،در حقیقت ). 1388تقوي و سلیمانی، (است

 تـدریج  بـه و منـابع طبیعـی بـود،     محیطـی  زیسـت اولیه توسعه پایدار بر حفاظـت   تأکیدآن که  باوجود. و طبیعت است ها انسان

عنصـر چهـارم توسـعه پایـدار     اقتصادي و اجتماعی نیز به این مفهوم پیوسته و پس از آن، بعد سازمانی نیز به عنـوان   هاي جنبه

 و تولیـدي  هاي روش در تنها نه تدریجی تغییر معناي به کلی طور به روستایی بیان نمود که توسعه توان میهمچنین  .مطرح شد

 و انسـانی  روابـط  در شـکل  تغییـر  چـین  هـم  و سیاسـی  و اجتمـاعی  زیربناهـاي  در تغییـر  بلکـه  اقتصادي مؤسسات و ها سازمان

فرجـی راد و  (اسـت  روستایی مردم غیراقتصادي و اقتصادي رضایتمندي افزایش آن نتیجه که هست روستایی افراد هاي موقعیت

 متعـادل  توسـعه  بلکـه  نیسـت  اقتصادي لحاظ از روستاها شرایط و وضعیت تحول صرفاً روستایی توسعه هدف ).1388آقاجانی، 

 از ناشـی  منافع منصفانه تقسیم و ملی منابع از برداري بهره حداکثر به خاص توجه با همراه مشخص مناطق اقتصادي و اجتماعی

 تر مهم همه از و محلی جامعه کل در تغییرات عمیق فرایند یک شامل روستایی توسعه که است مسلم. کند¬می دنبال را توسعه

 ارتقـاي  کـه  اسـت  فرآینـدي  روسـتایی  پایـدار  توسـعه   گفـت کـه   تـوان  می ،لذا). 1393اربابیان و رحیمی، (است افراد نقش در

 عـام  مفهـوم  بـه  محیطی تنگناهاي و ها قابلیت با همساز هاي فعالیت ترغیب و سازي زمینه طریق از را روستایی حیات جانبه همه

 بـودن  زیسـت  قابـل  از بـود  خواهـد  عبـارت  روسـتاي  پایدار توسعه هدف ترین مهم رابطه همین در. دهد می قرار تأکید مورد آن

مطیعـی و  (محیطـی  -انسـانی  روابـط  و مـداوم  توسعه و بهبود بر خاص تأکید یا آینده و فعلی هاي نسل براي زندگی هاي-عرضه
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برگرفته از مفهوم توسعه پایدار، به عنوان مدلی از توسعه اقتصادي است تا کیفیت زنـدگی   نیز گردشگري پایدار). 1390نصرتی، 

مردم جامعه میزبان را بهبود بخشد و تجربه نابی براي بازدیدکننده به همراه داشته باشد و حتی امکان ضمن حفظ کیفیت کلـی  

، توسعه و پربازدهو  مؤثررا با آلودگی کمتر،  ونقل حملمنطقه گردشگري، وضع آن نیز بهبود یابد و بتوان سیستم  محیطی زیست

جامعه میزبـان از   نیازهايبستگی به جوامع میزبان و هم بازدیدکنندگان دارد، در گردشگري پایدار  هم آنرونق بخشید و اجراي 

شود کـه مبـادا   ه زیادي میدر فرآیند مدیریت گردشگري به این نیازها توج ریزي برنامهاهمیت زیادي برخوردار است و به هنگام 

گردشـگري پایـدار سـعی در تنظـیم      ،دیگـر  عبارت به. عی جامعه میزبان اثر منفی بگذارداین موضوع بر ساختار فرهنگی و اجتما

تواند پویا و سازنده باشد و به دنبـال تعـدیل   چرا که این رابطه می ؛روابط بین جامعه میزبان، مکان گردشگري و گردشگران دارد

فرهنگی را به حداقل رسانده رضایت بازدیدکنندگان را فراهم آورده  هاي محیط هاي آسیبفشار و بحران بین این عناصر است تا 

 ملـی،  سطح در چه و المللی بین سطح در چه گردشگري، به توجه از هدف). 1395بهرامی، (و به رشد اقتصادي ناحیه کمک کند

 اقتصـاد  در گردشـگري  اهمیـت  بـه  جهان کشورهاي اکثر دلیل، همین به. است مقصد نواحی اجتماعی و اقتصادي توسعه امکان

 عـاملی  گردشگري صنعت همواره  که است داده نشان تحقیقات نتایج. اند کرده توجه اشتغال و درآمد در آن نقش نظر از جهانی

 مـورد  گردشـگري  اقتصادي مثبت اثرات کلی طور به گرچه ).1394مرادي، (است  بوده اقتصادي وضعیت پیشرفت و توسعه براي

 قیمـت  افـزایش  نظیـر  جامعه اقتصادي هاي هزینه معمول طور به گردشگري که معتقدند پژوهشگران از بسیاري ولی است، تائید

 شـغلی،  هـاي  فرصـت  بـودن  فصـلی  سـرمایه،  کـم  برگشـت  زنـدگی،  هزینـه  افزایش زمین، قیمت کاذب افزایش خدمات، و کاال

 را روسـتایی  نـواحی  در مـاهیگیري  و کشاورزي مانند مرسوم هاي فعالیت برخی شدن منسوخ و بومی افراد اشتغال در جایی جابه

در ابعاد اجتماعی نیز اعتقاد بر این است که ورود گردشگران به مناطق روسـتایی  . )1392افتخاري و همکاران، (شود¬می موجب

قابل مالحظه در رشد و ارتقاي فرهنگی و اجتمـاعی، بـاال رفـتن سـطح سـواد، و       تأثیراتیباعث ارتباط مردم بومی با این افراد و 

 کیفیـت  در تغییـر  موجـب  همچنـین  گردشـگري  صـنعت  توسـعه  ).1388افتخاري و همکاران، (شودافزایش سطح مشارکت می

منفی نیز داشـته   هاي جنبهد توان میگاها این تغییرات  شود که¬می محلی ساکنان اجتماعی سازمان و اجتماعی ساختار زندگی،

  ).1394مرادي، (باشد 

  

  پیشینه تحقیق-3

 اخیر مطالعات گسترده و متنوعی در حیطه گردشگري و گردشگري روسـتایی انجـام شـده اسـت کـه در ایـن       هاي سالدر طی 

  .گردد میپرداخته  ها آن ترین مهممجال به معرفی برخی از 

کنـد  در پژوهشی تحت عنوان نقش گردشگري روسـتایی در توسـعه روسـتایی بیـان مـی     ) 1381(رکن الدین افتخاري و قادري 

 نتـایج  .باشـد مـی  مـؤثر گردشگري در متنوع سازي اقتصاد، ایجاد اشتغال و درآمد، مشارکت اجتماعی و استفاده از منابع محلـی  

 اقتصـادي  زمینـه  در گردشـگري  که داد نشان روستایی توسعه بر گردشگري اثرات عنوان با) 1387( همکاران و مهدوي پژوهش

 قیمـت  افـزایش  بـه  منجر کم، درآمدزایی و زایی اشتغال جز به داشته پژوهش مورد محدوده روستاییان بر را محدودي تأثیرهاي

 مشـارکت  عمـومی،  و فـردي  بهداشت سواد، افزایش نظیر داشته خوبی اثرات اجتماعی زمینه در و. است شده سوداگري و زمین

بـه بررسـی نقـش    ) 1392(قاسـمی کهریـزه و موسـوي    . شـهرها  بـه  روسـتا  از رویه بی هاي مهاجرت از جلوگیري محلی، جوامع

نتایج آنان نشان داد که گردشگري با  ایجاد اشـتغال، متنـوع سـازي    . اند پرداختهگردشگري روستایی در توسعه مناطق روستایی 

شـد  کشـاورزي در ر  هـاي  فعالیـت و منابع محلی به عنـوان مکمـل    ها اندازهاقتصاد خانوار، مشارکت اجتماعی و استفاده از چشم 

 هـاي  شـاخص بـه بررسـی اثـرات توسـعه گردشـگري در ارتقـاء       )  1392(زرافشانی و همکـاران   . دارد اي ارزندهاقتصادي روستا 
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اقتصادي اجتماعی نواحی روستایی پرداخته و نتایج تحقیق آنان نشان داد که توسعه گردشگري در منطقه مـورد مطالعـه داراي   

عه فرهنگی و کاهش سرمایه ، توسمحیطی زیست، ایجاد مشکالت درآمدزایی: از اند عبارتاین پیامدها  .باشدچهار پیامد عمده می

به بررسی نگرش مناطق گردشگري روسـتایی نسـبت بـه پیامـدهاي اقتصـادي گردشـگري       ) 1395(حسینی و طالبی . اجتماعی

داد که ارتقا و توسعه گردشگري در جوامع محلی، سبب ایجاد اشتغال، افزایش قیمت اراضی،  -نشان آناننتایج تحقیق . پرداخت

در ) 1395(بهرامـی  . و تغییر کار بـري زمـین شـده اسـت     وسازها ساختمصرفی، زیاد شدن  کاالهايباال رفتن قیمت خدمات و 

 حاصـل از  هاي یافته. رستان مریوان تحلیل کردروستایی در شه هاي سکونتگاهپژوهشی نقش گردشگري و اثرات آن را بر توسعه 

موجـب افـزایش    وري پیلـه مثبت تقویت اقتصادي منطقه از طریق رونـق بازارچـه    هاي نقش ترین مهمپژوهش نشان داد که  این

از بـین رفـتن فرهنـگ    . کیفیت زندگی و حل معضل بیکاري ، اما تخریب پوشش گیاهی،  افزایش شدید قیمت زمین و مسـکن 

پیامدهاي منفـی گسـترش گردشـگري روسـتایی در منطقـه       ترین مهمضاد اجتماعی بین جامعه میزبان و جامعه مهمان سنتی ت

 بنـد  میـان در تحقیقی به بررسی اثرات گردشگري روستایی مطالعه مـوردي دهسـتان    )1398( علیقلی زاده ،همچنین. باشندمی

 شدید تغییرات قبیل از هایی چالش بروز باعث منطقه، در این گردشگري شهرستان نور پرداخت و به این نتیجه رسید که توسعه

 بخش در روستایی ساکنان فعالیت و کار براي انگیزه کاهش دامی، و و باغی زراعی تولیدات کاهش باغی، و زراعی اراضی کاربري

  .است شده کشاورزي

پرداخته و نشان داد که گردشگري روستایی ارتباطـات  حال توسعه جهانگردي و توسعه در جهان در در پژوهشی ) 2009( 1تلفر

 چنـین  هـم . بخشداجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و میزان روابط افقی روستاییان بر پایه همکاري افقی را بهبود می

بسیاري را بر اقتصـاد محلـی و روش زنـدگی     پیامدهاينشان داد که گردشگري روستایی  )2012(و همکاران  2نتایج تحقیق ري

یالت هسـ به عنوان مثال ت. داشته استهمراه فرهنگی متعددي را در جامعه مورد مطالعه به   –مردم داشته و تغییرات اجتماعی 

. اسـت  بهبـود یافتـه  هاي زنـدگی مـردم   و بـه طـور کلـی اسـتاندارد     ونقـل  حمـل رفـاهی ماننـد ارتباطـات، خـدمات بهداشـتی،      

 کـه  اسـت  رسـیده  نتیجـه  این به صادرات افزایش رویکرد با اجتماعی رفاه و گردشگري عنوان با خود مطالعه در) 2012(3کاپلند

 توانـد مـی  روسـتایی  جوامـع  مـردم  کـه  منـاطق  در روسـتایی  گردشـگري  جملـه  آن از و گردشـگري  توسـعه  ارتقاي و گسترش

 برخوردار اقتصادي و اجتماعی پایداري به یابی دست براي زیادي هاي توانایی از کند، صادر را خود روستایی تولیدي هاي محصول

کونـه مـاراي ایرلنـد بیـان کردنـد کـه،       عنوان توسعه گردشگري روستایی در  در پژوهشی با) 2015(و همکاران 4آندرسون. است

کنـد ولـی عـدم مشـارکت دادن     طبیعی پیرامون نقش مهمی را در جذب گردشگران به نواحی روستایی بـازي مـی   زیست محیط

بـه  ) 2016( 5و همکاران موراسان. شودمربوط به گردشگري مانع توسعه گردشگري روستایی می هاي گیري تصمیمروستاییان در 

دهد کـه گردشـگري بـه    بررسی نگرش ساکنان محلی نسبت به  توسعه گردشگري پایدار پرداخت و نتایج  مطالعه وي نشان می

 ، گیـرد و همچنـین  است که ابعـاد اقتصـادي، اجتمـاعی و محیطـی را در برمـی      چندجانبهعنوان یک عامل توسعه، یک فعالیت 

و همکـاران   6کلیـر . ي توسعه پایـدار گردشـگري موثرانـد   است که بر ارتقا عواملیزیرساخت، سن، جنسیت و آموزش پرورش از 

نتیجـه ایـن   . خرد گردشگري روستایی را مورد مطالعه قـرار دادنـد   هاي شبکهدر ایجاد مشارکت به بررسی نقش اعتماد ) 2018(

و  7چن. داردخرد گردشگري روستایی  هاي شرکتدهد که تعامل پیوند، اتصال و پیوند، پیامدهاي عمیقی براي تحقیق نشان می

                                                             
1 Tolfer 
2 Rey 
3 Copeland 
4 Anderson 
5 Uliamurasan 
6 kelliher 
7 chen 
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. گردشگري بر معیشت روستایی در پایداري یک جامعـه سـالخوردگی در ژاپـن تحقیـق کردنـد      تأثیربا عنوان ) 2018(همکاران 

باعث ایجاد منـافع اقتصـادي    که است بهبودیافتهنتیجه این تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی ساکنان در این جامعه روستایی 

به بررسی جهـانگردي مبتنـی بـر    ) 2019( 8میجما و خاد. شده استدور افتاده  هايگردشگران  به این روستاهمچنین جلب و 

اقتصـادي   هـاي  فعالیـت نتایج تحقیق نشان داد که کشاورزي و سایر . اند پرداختجامعه و توسعه پایدار مناطق روستایی در کنیا 

  .دهند را گسترشیکپارچه شوند تا بتواند توسعه پایدار در مناطق روستایی  روستایی نوازي مهمانتوانند با گردشگري و می

  

  ها روشمواد و -4

و عملیـات   اي کتابخانـه منـابع  مطالعـه  تحلیلی بـوده و اطالعـات مـورد نیـاز آن از طریـق       -توصیفی حاضر از نوع روش تحقیق

مطالعه واقـع در دهسـتان    ساکنان روستاهاي مورد و افراد تحقیق حاضر جامعه آماري. گردآوري شده است) نامه پرسش(میدانی

 1950 بـه تعـداد  باشـد کـه   نفـر مـی   6029شامل  )1395(آمار سرشماري عمومی نفوس و مسکن  بر اساسهستند که   طرقبه

  . گردیداطالعات انتخاب  آوري جمعبراي  نمونه  200تعداد 065/0 احتمالی دقت با کوکران فرمول اساس بر کهخانوار بوده 

  

  )فرمول کوکران(حجم نمونه  گیري اندازهفرمول ): 1(فرمول شماره 

  
Z2 :  96/1(درصد 95با ضریب اطمینان  داري معنیرقم(    P :  احتمال وجود صفت)5/0(  

Q :  5/0(عدم احتمال وجود صفت(                                 D : دقت احتمال مطلوب)065/0(  

N :  1950(جمعیت جامعه آماري(                                   n  :حجم نمونه  

  

تاهاي هدف گردشگري دهسـتان  نمونه آماري انتخاب گردد با توجه به روس 200نتیجه فرمول کوکران مقرر شد تعداد  بر اساس

 آوري جمع ها آنالزم از  ها دادهنمونه انتخاب و پرسشنامه و  50به تعداد مساوي از هر روستا ) کنگ، حصار، ازغد و مغان(طرقبه 

  .شد

  

  طول و عرض جغرافیایی منطقه تحقیق هاي ویژگی - 1جدول 

  ویژگی طول عرض جغرافیایی  نام منطقه

  دقیقه شمالی  19درجه و  36دقیقه طول شرقی و  13درجه و  59  روستا کنگ

  دقیقه عرض جغرافیایی 12درجه و  36دقیقه طول جغرافیایی و  19درجه و  59  روستاي ازغد

  دقیقه شمالی 8درجه به  36طول جغرافیایی دقیقه شرقی و  22درجه و  59  روستاي مغان

  دقیقه شمالی 18درجه به  36دقیقه شرقی طول جغرافیایی  22درجه و  59  روستاي حصار
  

                                                             
8 Juma and Khademi 
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  و ایران استان خراسان رضوي هاي مورد مطالعه دراروست موقعیت جغرافیایی - 1شکل 

  

گردشگري تفریحی و  هاي جاذبه ترین مهمیکی از ) 1391(طبق تحقیقات انجام شده به طور نمونه مطالعه سلطانی و شاهنوشی 

. روستاهاي کنـگ ازغـد، مغـان و حصـار بـوده اسـت       خصوص بهگردشگران، روستاهاي دهستان طرقبه  از دیدگاهطبیعی مشهد 

مسکونی، روستاي مغان به دلیل بافت طبعی و داشتن یک غار  -فت تاریخیشایان ذکر است که روستاي کنگ و ازغد به دلیل با

اگرچـه  . باشـند  مـی طبیعی و روستاي حصار به دلیل داشتن مناظر طبیعی اعم از باغات و مناظر طبیعی مورد توجه گردشـگران  

گردشگري روستایی در منطقه نیز باشد  هاي مزیت ازجملهد توان میمشهد نیز  شهر کالنکوهستانی و نزدیک به  وهواي آبوجود 

کرونباخ در حیطه   آلفايمیزان ضریب . کرونباخ استفاده شده است آلفايبراي تعیین پایایی پژوهش از ضریب ). 1شکل شماره (

  . محاسبه شده است 910/0و در حیطه اجتماعی  911/0اقتصادي 

  

  کرونباخ آلفايضریب  ساسبر ابرآورد میزان پایایی ابزار تحقیق پرسشنامه   - 2جدول

  کرونباخ آلفايضریب   تعداد گویه  متغیرها

  بعد اقتصادي

  بعد اجتماعی

   19  

33  

119/0  

910/0  

  

  

روایی صوري و محتوایی و از آزمـون بارتلـت و ضـریب     منظور بهمتخصصان  محاسبه روایی پرسشنامه از نظر منظور به ، همچنین

KMO  محاسبه شده است 865/0و براي آثار اجتماعی 895/0اقتصادي  مقدار آن براي آثار شد کهبراي اعتبار عاملی استفاده.  

  

  و آزمون بارتلت  KMOبرآورد روایی ابزار تحقیق با استفاده از ضریب  -3جدول

  داري معنیسطح   درجه آزادي  آزمون بارتلت KMOضریب   نام عامل

  عامل اقتصادي

  عامل اجتماعی

895/0  

865/0  

764/1829  

343/2748  

171  

496  

000/0  

000/0  

  

و همچنین مشاهده و مصاحبه با کنشگران و ذینفعـان   ها آناز بررسی منابع و مرور  عموماًتحقیق حاضر که  هاي شاخص ازجمله

  :ارائه نمود)  4(به صورت جدول شماره توان میکلیدي منطقه به دست آمده است که به طور خالصه 
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  مورد بررسی در تحقیق هاي شاخص -4جدول 

 ویژگــــی

  فردي

، تعداد افراد خانوار، سابقه فعالیت در گردشـگري، تعـداد   کار کشاورزي، شغل، سن، سابقه تأهلجنسیت، 

  . . .یالت، سطح درآمد، بضاعت مالی و گردشگران ورودي به روستا ، سطح  تحص

آثـــــــار 

  اقتصادي

گسـترش   یدات باغی و دامی، تغییر الگـوي کشـت،  ، تولگذاري سرمایهیمت زمین و مسکن، ، قزایی اشتغال

مالی و فنی  هاي کمکبودجه و  مشاغل جدید،، ل گردشگريدر فص یقیمت مواد غذای، سوداگري و داللی

درآمـد  ، تقاضـا بـراي کـاالي بـومی،     بـومی  دسـتی  صنایعرونق  ،دستی صنایعدولت ، بهبود کمی و کیفی 

  . . .و  ، کاهش بیکاري، درآمد خانوادهتکمیلی

آثـــــــار 

  اجتماعی

، ، تغییـر شـیوه زنـدگی مـردم    مهـاجرت جوانـان   ،شـلوغی در جامعـه میزبـان   ، تبادل فرهنگـی و آگـاهی  

 زیرسـاخت توسعه  ،توسعه سطح تحصیالت، بهبود ارتباط و همکاري مردم با نهاداعی، اجتم هاي ناهنجاري

افـزایش انسـجام اجتمـاعی،     شهري،گسترش فرهنگ ارتباطی، بهبود وضعیت بهداشت فردي  و عمومی، 

 سـنن  و فرهنـگ  توسـعه  بـر  گردشـگري  تأثیرگسترش ناهنجاري اعتیاد،  روستاییان، نفس اعتمادبهبهبود 

                                   ... .و  روحیه تعاون در روستاییانمنطقه،  مردم دیرین

  تحقیق هاي یافته -5

 بـاال رفـتن   دهنده نشانسال قرار داشتند که  40تر از افراد مورد مطالعه در رده سنی باالدرصد  54تحقیق  هاي یافتهبه  با توجه

  .باشد میجمعیت روستایان ساکن در مناطق روستایی 

  

  توزیع فراوانی سنی پاسخگویان - 4جدول

  درصد تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  سن

  سال 20زیر 

  سال 40تا  20

4  

88  

2  

44  

2  

46  

  سال 60تا     40

  سال 60باالي 

65  

43  

5/32  

5/21  

5/78  

100  

  5/226  100  200  جمع

  

 49انتخابی یا به عبـارتی   هاي نمونهنفر از  98 دربرگیرندهکه  اند بودهتحصیالت نیز اکثر افراد داراي سواد زیر دیپلم  ازنظر میزان

  .بوده است ها نمونهدرصد از  5/17نفر  35به تعداد  سواد بیشایان ذکر است که  افراد . بوده است ها نمونهدرصد از 

  

  توزیع افراد نمونه بر اساس سطح تحصیالت -5جدول

  آماره  درصد تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  سطح تحصیالت

  سواد بی

  زیر دیپلم

  دیپلم

  دیپلم فوق

  لیسانس فوقلیسانس و 

35  

98  

24  

16  

27  

5/17  

49  

12  

8  

5/13  

5/17  

5/66  

5/78  

5/86  

100  

  زیر دیپلم= مد

    349  100  200       جمع
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مورد ارزیابی قرار گیرد که نتایج نشان داد که  دهندگان پاسخسطح بضاعت مالی نیز سعی گردید بر اساس وضعیت بضاعت مالی 

 هـا  نمونـه درصد از  65انتخابی یا به عبارتی  هاي نمونهنفر از  130 دربرگیرندهکه  اند بودهاکثر  افرادي داراي وضع مالی متوسط 

  .باشندمی

  دهندگان پاسخ بضاعت مالی سطح توزیع فراوانی -6جدول

  درصدتجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  بضاعت مالی

  5/6  5/6  13  خیلی ضعیف

  5/21  15  30  ضعیف

  5/86  65  130  متوسط

  5/98  12  24  خوب

  100  5/1  3  خیلی خوب

 313  100  200  جمع

    

داد کـه از دیـدگاه    -نتایج نشـان . مطرح گردید ي گزینهگویه به صورت پنج  19بررسی اثرات اقتصادي گردشگري در این رابطه 

 درصـد  43در روسـتا   ها گذاري سرمایه نظیر افزایشهایی گردشگري در حوزه اقتصادي بر متغیرمثبت  تأثیرروستاییان بیشترین 

منفـی گردشـگري را    تـأثیر از دیدگاه روستاییان بیشترین ،همچنین. بوده است درصد 44 هاي بومی در منطقهقاضا براي کاالو ت

 هـاي  زمـین و داللی  درصد، گسترش سوداگري 63افزایش کاذب قیمت و مسکن : توان در حوزه اقتصادي در متغیرهاي نظیرمی

. یه به صورت پـنج گزینـه مطـرح گردیـد    گو 22بررسی اثرات اجتماعی گردشگري در این رابطه در  .بیان نمود درصد 69روستا 

 آگـاهی  افـزایش توان به صورت نتایج نشان داد که از دیدگاه روستاییان بیشترین آثار مثبت گردشگري در حوزه اجتماعی را می

اشتیاق روستاییان به توسعه سطح تحصـیالت تـا    و  درصد 55در بین مردم تا  نفس اعتمادبه ، افزایشدرصد 5/54مردم روستایی

گسترش : از اند عبارتروستاییان منطقه گردشگري آثار منفی اجتماعی نیز داشته که  از دیدگاه ، همچنین. درصد بیان نمود 54

  .درصد بیان نمود 5/47درصد، ناهنجاري اعتیاد بین جوانان روستا تا  48فرهنگ شهري و فاصله گرفتن از فرهنگ روستایی تا 

  

  اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگري در حیطه اقتصادي و اجتماعی دیدگاه روستاییان در مورد -7جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آماره  درصد هر بازه در طیف لیکرت  نام گویه

  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم

  زیاد= مد  5/21  5/41  5/27  5/6  3  افزایش کاذب قیمت و مسکن

  زیاد= مد  8  35  34  16  7  در گردشگري گذاري سرمایهافزایش 

 زیاد= مد  20  49  5/20  9  1  روستا هاي زمین داللیو سوداگري 

  زیاد= مد  8  36  5/31  20  5/4  بومی کاالهايتقاضا براي 

  زیاد= مد  5/12  42  34  5/9  2  تبادل فرهنگی و آگاهی مردم

  زیاد= مد  19  36  26  5/15  5/3  در بین مردم نفس اعتمادبه

ــله    ــهري و فاص ــگ ش ــترش فرهن گس

  گرفتن از فرهنگ روستایی

  زیاد=مد  5/13  35  26  18  7

  زیاد=مد  17  37  5/28  5/14  3  اشتیاق روستاییان به توسعه تحصیالت

  کم=مد  30  19  5/30  5/37  10  ناهنجاري اعتیاد بین جوانان روستا
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گردشـگري  و دیدگاه آنان در مورد اثرات اقتصادي و اجتماعی تایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهاي فردي و شخصیتی افراد ن

نسبت  تري مثبت هاي دیدگاهو داراي تحصیالت بهتر  تر جوانکه افراد  به طوري ؛نیز رابطه وجود دارد بر توسعه مناطق روستایی

منطبق بر نظریه پذیرش نوآوري  دقیقه کردگان تحصیلاین نوع نگرش مثبت در جوانان و  .به توسعه گردشگري در منطقه دارند

و معتقد است که راهکارهایی جدیدي ماننـد   داند میو رهبران محلی را داراي چنین خصوصیاتی  نوآور راجرز است زیرا وي افراد

بر این دسته از افـراد تمرکـز    بایست میتوسعه گردشگري در مناطق روستایی که داراي الگوهاي رفتاري سنتی و خاصی هستند 

  .نمود

 گردشگري و اجتماعی آنان در مورد آثار اقتصاديدیدگاه و  دهندگان پاسخفردي  ویژگیرابطه بین  -8جدول

  داري معنی  ضریب همبستگی  نوع ضریب  متغیر دوم  همبستگی

  اثر اقتصادي

  اثر اجتماعی

  سن

  سن

  پیرسون

  پیرسون

189/0-  

188/0-  

007/0  

008/0  

  اثر اقتصادي

  اثر اجتماعی

  تحصیالت

  تحصیالت

  اسپرمن

  اسپرمن

417/0  

187/0  

000/0  

008/0  

  

 تـأثیر ي مختلف نسبت به آثار گردشگري متفاوت بـوده و ایـن   اافراد در روستاه هاي دیدگاهنشان داد که  چنین همنتایج تحقیق 

نفـر،   225بازدیـد روزانـه از روسـتاي کنـگ      میانگینبیشتر مرتبط با تعداد گردشگران ورودي به روستا بوده است به طوري که 

نفـر و میـانگین    140، میانگین بازدید روزانه از روسـتاي مغـان در هـر روز    نفر 217 حصار میانگین بازدید در هر روز از روستاي

نیز نشان داد که از دیـدگاه روسـتاییان    ANOVAلذا نتایج تحلیل . نفر اعالم گردید 67بازدید روزانه از روستاي ازغد در هر روز 

   .ق، بارزتر و مشهودتر از روستاهاي مغان و ازغد بوده استکنگ و حصار آثار اقتصادي و اجتماعی توسعه گردشگري در این مناط

  

  اقتصادي و اجتماعی توسعه گردشگري تأثیراتنسبت به  افراد در روستاهاي مختلفدیدگاه  - 9جدول

Sig  مقدار  زاديآدرجهF اثرات میانگین مربعات 

000/0  

000/0 

3  

3 

25/35  

65/32 

03/2949  

51/1054 

  اقتصادي

 اجتماعی

  

بوده و دیدگاه روستاییان مغان و ازغد  نظر همکه دیدگاه روستاییان حصار و کنگ  دهد مینشان LSD آزمون تعقیبی مانندنتایج 

بـا یکـدیگر داشـته و در کـل روسـتاییان حصـار و کنـگ اثـرات          داري معنیاین دو گروه تفاوت  ،البته .نیز با همدیگر شبیه بوده

  .اقتصادي و اجتماعی گردشگري را بیشتر و بهتر از دو روستاي دیگر برآورد نمودند
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  روستاهاي مورد مطالعه هاي دیدگاه نتایج آزمون تعقیبی در مورد - 10جدول

ــانگین   سطح مقایسه  نام روستا  آثار گردشگري میـــــــ

  اختالفات

اســـتاندار  خطـــاي

  میانگین

ســـــــــطح   

  داري معنی

  069/0  136/1  -075/2  حصار  کنگ  اجتماعی

  000/0  136/1  0932/5  مغان  

  000/0  136/1  939/7  ازغد  

  629/0  829/1  884/0  حصار  کنگ  اقتصادي

  000/0  829/1  046/7  مغان  

  000/0  829/1  666/16  ازغد  

  

مثبـت ورود   تـأثیرات حیطـه   دهنـده  نشـان هـاي   گویهاز تحلیل عاملی استفاده شـد،  تحقیق، متغیرهايمودن خالصه ن منظور به

مثبـت   تـأثیرات گردشگران بـه روسـتاهاي گردشـگري وارد تحلیـل عامـل گردیـد تـا سـهم هـر یـک از عوامـل پیرامـون ایـن              

از تکنیک تحلیل عاملی مناسـب   گیري بهرهبراي  ها دادهمحاسبات انجام شده نشان داد که انسجام درونی . باشد گیري اندازه قابل

عامـل مثبـت ورود    3در این بررسی . بوده است دار معنیدرصد  99نیز در سطح ) 05/1373(و آماره بارتلت  =877/0kmoبوده 

 ذکرشـده به همراه مقدار ویـژه و درصـد واریـانس مربوطـه      -11استخراج گردید که نتیجه در جدول روستاهاگردشگران به این 

این بخش در سه عامـل توسـعه شـغلی و درآمـدي، حمایـت مـالی و        متغیرهايپس از چرخش عاملی به روش وریماکس . است

آمـده در ایـن بخـش مشـخص      به دسـت با توجه به نتایج . گردیدند بندي دستهپشتیبانی دولت و متنوع سازي اقتصاد روستایی 

گانه خالصه نمود که در این رابطـه عامـل   توان در این عوامل سهمیرا  ذکرشدهدرصد آثار مثبت ) 18/60( درمجموعگردید که 

دولـت بـا    پشـتیبانی درصد واریانس، بیشترین اهمیت و بعد از آن عوامل حمایـت مـالی و   ) 63/25(توسعه شغلی و درآمدي  با 

اي اهمیت بیشـتري از نظـر   درصد واریانس به ترتیب دار) 14/17(متنوع سازي اقتصادي روستایی  با  درصد واریانس و) 41/17(

، در 792/0 بار عـاملی ساکن روستا با  هاي خانوادهدر عامل توسعه شغلی و درآمدي متغیر افزایش درآمد . اند بودهمثبت  تأثیرات

و در  809/0  بـار عـاملی  مالی و فنی دولت به روستا بـا   هاي کمکمتغیر حمایت مالی و پشتیبانی دولت متغیر افزایش بودجه و 

  .اند داشتهرا  تأثیربیشترین  816/0 بار عاملیبا  دستی صنایعمتنوع سازي اقتصاد روستایی متغیر رونق فروش عامل 

  

  آمده از ماتریس به دست عاملیتحلیل عامل آثار مثبت اقتصادي دهستان طرقبه و میزان بارهاي  -11جدول 

  )میزان ضرایب(بار عاملی   گویه  نام عامل

  776/0  استاندارد زندگی در روستا سطح  توسعه شغلی و درآمد

  731/0  در روستا گذاري سرمایهافزایش 

  515/0  ایجاد مشاغل جدید در روستا

  514/0  کاهش فقر در روستا

  562/0  در روستا غیر زراعی هاي فعالیتتوسعه 

  696/0  کاهش بیکاري در روستا

  792/0  ساکن روستا هاي خانوادهدرآمد افزایش 

مـــــالی و حمایـــــت 

  پشتیبانی دولت

  809/0  مالی و فنی دولت به روستا هاي کمکافزایش بودجه و 

  630/0  افزایش تقاضا کاالي بومی در روستا
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  532/0  کشاورزي و دامداري هاي بخشایجاد درآمد تکمیلی براي 

متنــوع ســازي اقتصــاد 

  روستایی

  710/0  کشت روستا تغییر الگوي 

  716/0  در روستا دستی صنایعبهبود کمی و کیفی 

  816/0  بومی  دستی صنایعرونق فروش  

  

ي دهسـتان طرقبـه از دیـدگاه پاسـخگویان وارد تحلیـل      روسـتاها مثبت اجتماعی ورود گردشگران به  تأثیراتحیطه  ، همچنین

محاسـبات انجـام شـده نشـان داد کـه      . باشـد  گیري اندازه قابلمثبت  تأثیراتعامل گردید تا سهم هر یک از عوامل پیرامون این 

نیـز در  ) 90/1241(و آماره بارتلـت    =861/0kmoاز تکنیک تحلیل عاملی مناسب بوده  گیري بهرهبراي  ها دادهانسجام درونی 

استخراج گردید که نتیجـه در   روستاهاعامل مثبت ورود گردشگران به این  3در این بررسی. بوده است دار معنیدرصد  99سطح 

 متغیرهـاي پس از چرخش عـاملی بـه روش وریمـاکس    . است ذکرشدهبه همراه مقدار ویژه و درصد واریانس مربوطه  12جدول 

بهداشـتی و   زیرسـاخت توسـعه   اجتمـاعی در منطقـه و توسـعه همکـاري و تعـاون و      زیرسـاخت این بخش در سه عامل توسعه 

را  ذکرشـده درصـد آثـار مثبـت    ) 39/53( درمجموعآمده در این بخش  به دستبا توجه به نتایج . گردیدند بندي دستهتحصیلی 

درصـد  ) 72/20(  و بـا   توسعه زیرساخت اجتماعی در منطقهگانه خالصه نمود که در این رابطه عامل توان در این عوامل سهمی

درصـد واریـانس و   ) 66/17(د از آن عوامل توسعه همکاري و تعاون  با واریانس، بیشترین اهمیت را در این بررسی دارا بوده و بع

مثبـت   تـأثیرات درصد واریانس به ترتیب داراي اهمیت بیشتري از نظر ) 01/15(بهداشتی و تحصیلی  با  زیرساختعامل توسعه 

عامل دوم متغیر توسعه فرهنگ و سـنن  در و  726/0عاملی  افزایش آگاهی مردم با بارمتغیر اول در این رابطه در عامل . اند بوده

 تـرین  مهـم  809/0 بـا ضـریب  در عامل سوم بهبود وضـعیت بهداشـت فـردي و عمـومی در روسـتا       803/0مردم با ضریب عامل 

  .باشدمتغیرها می

  تحلیل عامل آثار مثبت اجتماعی گردشگري روستایی دهستان طرقبه -12جدول

ــاملی  گویه  نام عامل ــار عـ ــزان ( بـ میـ

  )ضرایب

ــاخت   ــعه زیرســ توســ

  اجتماعی در منطقه

  726/0  مردمآگاهی  افزایش

  516/0  زندگی در روستا استانداردهايسطح 

  613/0  افزایش انسجام و یکپارچگی اجتماعی مردم

  546/0  توسعه شبکه اجتماعی و مشارکت مردم روستا

  722/0  در بین مردم منطقه نفس اعتمادبهافزایش 

  570/0  خدمات آموزشی و بهداشتیافزایش امکانات و 

  596/0  افزایش امکانات و خدمات زیربنایی

  574/0  ارتباطی در منطقه زیرساختتوسعه 

  654/0  جلوگیري از مهاجرت جوانان و فعاالن اقتصادي روستا  و تعاونتوسعه همکاري 

  724/0  دولتی و خصوصی نهادهايارتباط و همکاري مردم با 

  803/0  سنن دیرین مردم منطقهتوسعه فرهنگ و 

  503/0  در اماکن تاریخی و فرهنگی گذاري سرمایه

  520/0  ایجاد روحیه تعاون در روستاییان

ــاخت   ــعه زیرســ توســ

  بهداشتی و تحصیلی

  556/0  در توسعه گردشگري نگري آیندهو  ریزي برنامه

  769/0  افزایش اشتیاق روستاییان به توسعه سطح تحصیالت
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  809/0  وضعیت بهداشت فردي و عمومی در روستابهبود 

  603/0  جوار همروابط بیرونی روستا با نواحی توسعه 

  

از دیدگاه پاسخگویان در مناطق روستایی ناشی از گردشگري تحلیل عامل گردید تا سـهم هـر    تأثیرگذارعوامل منفی  ، عالوهه ب

بـراي   هـا  دادهمحاسبات انجام شد نشان داد که انسـجام درونـی   . باشد گیري اندازه قابلمثبت  تأثیراتیک از عوامل پیرامون این 

 دار معنـی درصـد   99نیز در سـطح  )  371/309(بارتلت ه و آمار =kmo 759/0از تکنیک تحلیل عاملی مناسب بوده  گیري بهره

به همراه مقدار  -13ناشی از  گردشگري استخراج گردید که نتیجه در جدول  تأثیرگذارعامل منفی  2در این بررسی . بوده است

عامل آثار منفی اقتصـادي   در دواین بخش  متغیرهايپس از چرخش عاملی به روش وریماکس . است ذکرشدهواریانس مربوطه 

آمـده در ایـن بخـش     بـه دسـت  ج با توجه به نتـای . گردیدند بندي دسته) توسعه ناهنجاري(و آثار اجتماعی ) سوداگري و داللی(

خالصه نمود که در این رابطـه   دوگانهتوان در این عوامل را می ذکرشدهدر صد آثار منفی  88/45 درمجموعمشخص گردید که 

درصد واریانس، بیشترین اهمیـت را در ایـن بررسـی دارا بـوده و بعـد از آن       56/30با ) سوداگري و داللی(عامل منفی اقتصادي 

منفـی   تـأثیرات درصد واریانس به ترتیب داراي اهمیت بیشـتري از نظـر   ) 31/15( با ) توسعه ناهنجاري(اجتماعی عوامل منفی 

 بـار عامـل  در عامـل دوم گسـترش ناهنجـاري و اعتیـاد بـا       772/0با بار عاملی  ها قیمتدر این تحلیل در عامل افزایش  .اند بوده

  . باشدمتغیرها می ترین مهم 655/0

  مناطق روستایی منطقه گردشگري تأثیرگذار درتحلیل عامل عوامل منفی  -13جدول 

  )میزان ضرایب( بار عاملی  گویه  عامل

  772/0  قیمت  )سوداگري و داللی(آثار منفی اقتصادي 

  743/0  هزینه

  639/0  سوداگري و داللی

  732/0  قیمت مواد غذاي

  570/0  شیوه زندگی مردم

  519/0  فرهنگ شهري

  539/0  اختالفات و ناهنجاري  )توسعه ناهنجاري(منفی اجتماعی آثار 

  655/0  اعتیاد ناهنجاري

  

  گیري نتیجهو  بحث -6

 نسبت بـه توسـعه گردشـگري در منطقـه     تري مثبت هاي دیدگاه ،افراد جوان و داراي تحصیالت باالترنشان داد که  نتایج تحقیق

سـنتی و   هـاي  محـیط در ) توسـعه (هرگونه تغییر مناسب  :است شده مطرحکه در نظریه نشر نوآوري راجرز نیز  طور همان .دارند

راجـرز خصوصـیاتی ماننـد جهـان      نوآورافراد  هاي ویژگییا رهبران محلی باشد که در توصیف  نوآورروستایی باید متکی بر افراد 

را بیـان نمـوده و معتقـد اسـت بـا چنـین افـرادي         غیرهن مالی بهتر و بودن، سطح تحصیالت باالتر و تمک تر جوانشهري بودن، 

نتـایج تحقیـق    همچنـین  .دنبال نمود آمیز موفقیتمانند گردشگري روستایی را شروع و  هاي نواريو توسعه  ریزي برنامه توان می

دیدگاه روسـتاییان حصـار و کنـگ     که به طوري در روستاها بوده است  ورود گردشگراناز تعداد  متأثر نظرات افرادنشان داد که 

توسـعه مـوج پخـش آثـار گردشـگري بـر بیشـتر افـراد روسـتایی           درنتیجـه ران در منطقه و شگبه دلیل وجود تعداد بیشتر گرد

این عامل  اند نمودهبر توسعه مناطق روستایی خود بیان  اثرات اقتصادي و اجتماعی گردشگرينسبت به  تري مناسب هاي دیدگاه
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 باشـد  میتعامل بیشتر با گردشگران  درنتیجهخود بیانگر اثر تبادل فرهنگی بیشتر با گردشگران و افزایش آگاهی مردم روستایی 

نیـز بیـانگر ایـن موضـوع      )2012ري و همکاران، (و ) 2009تلفر، (در داخل و خارج کشور نظیر تحقیق نتیجه تحقیقات گذشته 

گردشگران در مناطق روستایی البته با مـدیریت پایـدار و در نظـر گـرفتن ظرفیـت و تحمـل       با ورود  تر سادهبه عبارت . باشد می

انتظار داشت که آثار مثبت اقتصادي و اجتماعی گردشگري براي مردم روستایی بهتـر از قبـل آشـکارتر و     توان می، زیست محیط

روستاییان گـردد   توسعه شغلی و درآمدي د موجب توان مینشان داد که توسعه گردشگري نتایج تحلیل عاملی  .گردد تر مشخص

مالی و فنـی دولـت    هاي کمکحمایت مالی و پشتیبانی دولت باعث افزایش بودجه و  ساز زمینههمچنین  توسعه گردشگري هم 

اقتصـاد  متنـوع سـازي   انتظار داشت که این رویکـرد موجـب    توان میتوسعه گردشگري  درنتیجهعالوه ه ب . گرددها میبه روستا

قاسـمی و  ( و) 1395حسـینی و طـالبی   (این نتایج نیز با نتایج تحقیقـات   .گردد میبو دستی صنایعباعث رونق فروش و  روستایی

توسـعه  دارد که توسعه گردشگري آثـار مثبـت اجتمـاعی نظیـر      تأکیدتحلیل عاملی نتایج بعالوه  .مطابقت دارد) 1392موسوي 

توسـعه همکـاري و   موجـب   ، همچنـین . گـردد  مـی  اجتماعی در منطقه باعث افزایش تبادل فرهنگی و آگاهی شدن  زیرساخت

 بهداشـتی و تحصـیلی   زیرساختتوسعه  بعالوه موجب. شودتوسعه فرهنگ و سنن دیرین مردم منطقه می تقویتباعث و  تعاون 

یـن  ا .شـود بهبود وضعیت بهداشت فردي و عمومی در روسـتا مـی  آنان و باعث افزایش اشتیاق روستاییان به توسعه تحصیالت  و

بیـان   توان مینیز  درنهایت .مطابقت دارد) 1381افتخاري و همکاران ( و ) 1387مهدوي و همکاران (نتایج نیز با نتایج تحقیقات 

لی در ایـن تحقیـق نشـان    امکـه نتـایج تحلیـل عـ     طور همانه بلکه آثار مثبت را شامل نگردید صرفاًنمود که توسعه گردشگري 

و عامـل منفـی اجتمـاعی    ) سـوداگري و داللـی  (منفـی اقتصـادي    در دو عامل توان مینتایج منفی توسعه گردشگري را  دهد می

و توسـعه ناهنجـاري باعـث افـزایش     . شـود مـی  هـا  قیمتکه سوداگري و داللی باعث افزایش . ه نمودخالص ) توسعه ناهنجاري(

در راسـتاي نتـایج  از    .مطابقـت دارد   و ) 1395حسـینی و طـالبی و   (ین نتایج نیز با نتایج تحقیقات ا .شوداعتیاد میناهنجاري 

براي توسعه هر چه بیشتر گردشگري روسـتاهاي هـدف    ریزي برنامهذیل جهت  ها پیشنهاد، راهکارها و ها یافتهپژوهش و تحلیل 

  .گرددگردشگري در دهستان طرقبه ارائه می

شود تشکیل نهادهاي محلی با پیشنهاد می،لذا. جذب سرمایه در روستا گردد ساز زمینهد توان میتوسعه گردشگري  -1

  و بخش خصوصی گذاران سرمایههماهنگی شورا و دهیار براي جذب 

 :شود می شنهادیدهد پ شیرا افزا یبوم يکاال يد تقاضا براتوان می يتوسعه گردشگر -2

  یبوم يکاالها يبرا يبازار جادیا )الف

 ).رهیو غ بندي بسته( باکیفیت يارائه کاالها يبرا ینظارت محل )ب

: لذا .شود میخدمات قابل ارائه به گردشگران  رویه بیو همچنین افزایش  گردشگري باعث افزایش قیمت زمین و مسکن  -3

 تمهید گردد تناسبی بین قیمت و کیفیت خدمات با استفاده از نظارت محلی توسط شورا و دهیار شود میپیشنهاد 

 .شود میپیشنهاد  .شود میگردشگري باعث افزایش دانش و آگاهی مردم روستاي  -4

 گردشگري منطقه هاي ظرفیتتشکیل نهادهاي مردمی در معرفی  )الف

 .مؤثرترتبلیغات بیشتر و  منظور بهمحلی  هاي مراسم ها جشنوارهبرگزاري  )ب

دیـدگاه   نظـر گـرفتن  ضـمن در   شـود  میگردشگري با وضعیت موجود منطقه، پیشنهاد  هاي پتانسیلبا توجه به عدم تطابق  -5

و تصـمیم سـازي توسـعه     گیـري  تصـمیم گردشگري منطقه از مشارکت آنـان در فراینـد    هاي ظرفیتروستاییان در سنجش 

 .گردشگري استفاده گردد
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  :مأخذمنابع و 

 

و توسـعه   ریـزي  برنامـه ، مجله کارآفرینی ي توسعهبررسی اثر گردشگري در ). 1393. (و رحیمی، معصومه. زمانی، زهرا. اربابیان، شیرین .1

  .16-146: 3گردشگري، 

). روسـتایی و عشـایري  ( گردشگري پایدار). 1389. (، پازکی، معصومه و جهانگیري، فاطمه.استعالجی، علیرضا، قدیري معصوم، مجتبی .2

 .وبت چاپ اول، ناشر موسسه انتشارات دانشگاه تهرانن

 هاي برنامه در روستایی پایدار ي توسعه جایگاه محتوایی تحلیل. )1392(. طاهره صادقلو،. حمداهللا قیداري، سجاسی. عبدالرضا افتخاري، .3

 .19-38):3( 45 انسانی، جغرافیاي هاي پژوهش اسالمی انقالب از بعد

). اي نظریـه  هاي چهارچوبنقد و تحلیل (نقش گردشگري روستایی در توسعه روستایی). 1381. (، قادري، اسماعیل.افتخاري، عبدالرضا .4

  . 2-23): 41( 6مجله مدرس، 

 مجموعه مقاالت همایش ملی شناسایی و تبیین. نقش صنعت توریسم در توسعه اقتصادي). 1390. (و ستایشگر، داریوش. آرام، محبوبه .5

 .42-31:شیراز ها شهرداريتحقق جهاد اقتصادي در  راهکارهاي

شهرسـتان  : مطالعـه مـوردي  (روسـتایی   هـاي  سـکونتگاه تحلیلی بر نقش گردشگري و اثرات آن را بر توسعه ). 1395. (بهرامی، رحمت .6

  .113 -101):34(11انسانی،  هاي سکونتگاه ریزي برنامهمطالعات ). مریوان 

-157). 3( 9بر رشد صنعت گردشـگري ایـران، پژوهشـنامه اقتصـادي،      مؤثرعوامل ). 1388. (مانی، علی قلیو پور سلی. مهدي تقوي، .7

172. 
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