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چکیده
گردشگری به عنوان ابزاری کارآمد با اثر بر بنیانهای اقتصاد و اجتماعی روستایی میییتوان هم شقن د م ار ی

رد دیاپ ا  یر ا متج ا یع      

نواحی روستایی ایفا کند .این پژوهش بهدنبال تبیین نقش گردشگری در پایداری اجتماعی نواحی روستایی شهرستان قائمش م ره یی ییی-
باشد .این پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق آن توصیفی  -تحلیلی میباشد .جامعه آم یلحم ناریدم شهوژپ نیا یرا      
روستاها میباشند 65 .نفر از مدیران محلی به عنوان حجم نمونه تعیین ش مج رد .تسا هد ععع ععععآوری دادهه ترکیل فیط سایقم زا ا     

استفاده شده و سپس در تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو آزمون آماری  tجهت اطمین امرن زا نا لل لللب یزوت ندو عع عععدادهها ا و
سپس از روش آماری همبستگی و رگرسیون و آزمونهای آماری پارامتری نظیر آزمون همبستگی پیرسون بهره گرفت دش ه هه هههاس .ت

صهای اجتماعی میباشد.
نتایج پژوهش در ناحیه مورد مطالعه نشاندهنده تأثیر گردشگری بر پایداری شاخ 

واژگان کلیدی :گردشگری ،پایداری اجتماعی ،گردشگری پای اتسور یحاون ،راد ی ناتسرهش یاهاتسور ،ی      

قائمشهر

( -1نویسنده مسئول) pourramzan@iaurasht.ac.ir
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مقدمه
در چارچوب رهيافت مطلوب توسعه براي مناطق روستا يي كه با توسعة پايدار روستا يي

1

شناخته ميشود ،هممماين ككك

برخالف گذشته ،توسعة روستا يي مبتني بر رو كي ردي كلينگر و سيستمي است كه دربردارندةة ابعادد بن يداي  ،،شكللل
ت ( .)Taherkhani et al.2008: 217باا توجههه بههه
دهندة نظام توسعة روستا يي و همپيوندي م وزو ننن م اي ننن آناننن است ت
تعاريف و مضامين توسعه پايدار ،اجزاي اساسي اين توسعه همانا پيشرفت اقتصادي ،رفاه اجتماعي ،يك فيت محيطي و
حكمروا يي خوب محسوب ميشوند .در اينميان ،همانگونه كه كميسيون توسعة پايدار نيز تصريح دارد ،ابعاد توسعه
پايدار در برگيرندة خصيصههاي اجتماعي و اقتصادي و محيطي است كه بيانگر مفهومي موزون و بههههممم پيوستههه در
ت ( .)Office of Planning for Rural Development, 2007 14:در فراينددد
قالب كليت ييي واحددد و داراي تعامللل است ت

توسعة پايدار نقش پايداري اجتماعي 2در تحقق اهداف توسعه روستا يي بسيار پراهميت است .پايداري نظام اجتماعي

به معناي ارتقاي يك فيت زندگي و توسعه منابع انساني و در نهايت خودتواني اجتماعات محلي براي غلبه بر چالشها
ت .در ايننن معناا اه اد ففف اجتم عا ييي
ظ ارزشهاست ت
و مسائل دروني و واكنش در برابر تغ يي رات بيروني و مديريت حفظ ظ
توسعه پايدار در مضاميني چون فرصتهاي برابر (درون وبين نسلي) ،توانمندسازي ،ارتقاي يك فيت زندگي ،كرامت و
تس زا ييي نه يدا  ،،امنيت ت
ت
ت اجتم يعا  ،،ظرفيت ت
حقوق انساني ،فقرزدا يي  ،تنوع فرهنگي ،همبستگي اجتم يعا  ،،مش كرا ت ت
ت .در
اجتماعي ،مسئوليت پذيري ،رفاه اجتماعي و تعلق خاطر مكاني به شكلي گسترده مورد تأ يك د قراررر گرفتههه است ت
مجموع ،چنين به نظر ميرسد كه با تأ يك د بر پارهاي از تجربيات جهاني ،داليل بسيار ز داي ييي وجودد دارد كههه ظهوررر
ناپايداري در ابعاد محيطي آن در سوء مديريت منابع طبيعي جلوهگر شده است و ناپايداري اقتص دا ييي كههه نمودها ييي
عيني آن در بروز عدم تعادلهاي اقتصادي ،نابرابري ،فقر و ب كي اري در سطح جوامع روستا يي تجلي يافتهاند بههه دليللل
ت ( Poor
ق روس يات ييي ب دو ه ه است ت
فقدان توجه و يا توجه اندك به ابعاد اجتماعي و نيز فقدان نه دا ييي پا ادي ررر در من طا ق ق

.)Taheri et al., 2011: 3
در حال حاضر بیشتر کشورها به دنبال این هستند که به لحاظ اقتصادی به سوئی حرکت کند که اقتص  رتدوسرپ دا وو ووو
کمهزینهتر را تجربه کنند که در این بین توجه خاصی به صنعت گردشگری داشتهاند و هر یک سعی در جذب بیشتر
یتوان قنور ثعاب د    
گردشگر را داشتهاند ( .)Mahallati,2001: 302در این بین یکی از جنبههای گردشگری ک م ه یی یی
گردشگری داخلی شود ،گردشگری روستایی میباشد .توجه به گردشگری روستایی به خصوص در کشورهای جهان
سومی امری ضروری به حساب میآید زیرا در حالوهوای توسعه و صنعتی شدن و رشد سر نیشنرهش عی ی نیا رد     
کشورها برای چند دهه مناطق روستایی مورد فراموشی ،کمتوجهی و یا بیتوجهی قر تفرگ را هه هههان .د ثعاب نیا هک     
محروم ماندن روستاها و فقر اقتصادی در آنها و افزایش مهاجرت از روستا به شهر شده اس  ت ( ( Jamepour, 2006:

 .)2توسعه گردشگری روستایی موجب ایجاد شغل در روستا ،ماندن اهالی روستا در محل ،و بهبود وضعیت معیشتی
آنها خواهد شد ( .)Saeedi, 2011: 90گردشگری روستایی میتواند از یک سو با فراهم آوردن فرصته دیدج یا   
در بسیاری از روستاها وسیلهای است که به جوامع روستایی حیات دوباره میبخش نیا ندنام اجرب اپ ثعاب و د

    

Sustainable rural development
Social stability

1
2

تبیین نقش گردشگری در پایداری اجتماعی85 ...

ی
سکونتگاهها میشود ( .)Eftekhari and Mahdavi, 2006: 8این پژوهش به دنبال پاسخگویی ب نیا ه    س اؤ للل اصلی ی
است که گردشگری در پایداری اجتماعی نواحی روستایی شهرستان قائمشهر دارد تا چه حد نقش داشته است؟
روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ماهیت روش انجام آن توصیفی -تحلیلی از نوع همبستگی میباش .د تاعالطا   
مورد نیاز این پژوهش از طریق منابع اسنادی و مطالع عومجم زا .تسا هدمآ تسدب یشیامیپ تا       

 122روس یات

شهرستان قائمشهر 02 ،روستای دارای گردشگری روستایی که از طریق مطالعات پیمایشی محققین شناسایی و ش ،هد
جهت انجام پژوهش انتخاب شده است .تعداد  56نفر از مدیران محلی بعنوان نمونه انتخاب داده ش یارب .تسا هد    
تجزیه و تحلیل دادهها روشهای آماری بهره برده شده است .بطوری که در بخش آم فیصوت را ی عیزوت لوادج زا      
فراوانی ،نمودارهای ستونی ،میانگین و انحراف استاندارد و در بخ امآ ش ر زا یطابنتسا  آز یگتسبمه بیرض نوم       
پیرسون و رگرسیون و آزمون  tدو نمونهای مستقل استفاده شده است .بدینترتی جنازا سپ هک ب ا زآ م م نو        k-sو
اطمینان از نرمالبودن توزیع دادهها ،از آزمونهای پارامتری ضریب رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون در فاص هل
اطمینان  95درصد برای اثبات فرضیه اصلی استفاده گردید .همچنین برای آزمودن فرضیه فرعی از آزمون  tبهره برده
شده است .در این پژوهش برای پردازش دادهها از نرماف راز  SPSSو بر یا

ترس زفا مرن زا لوادج و می ارر رر ررررر Excel

استفاده شده است.
مروری بر ادبیات تحقیق
پیشینه تحقیق
 Macleod, D. V. L & Gillespie, S. Aدر سال  2010در پژوهشی با عنوان نق گشدرگ ش ر ت و یقرت رد ی و هعس     
نواحی روستایی اروپا به این نتیجه رسیدهاند که گردشگری از لحاظ زیست محیطی ،اجتماعی ،اقتص یگنهرف و یدا   
اثرات مثبت و منفی برای نواحی روستایی اروپا دارد .این مقاله به بررسی پای رد یرگشدرگ تدم زارد یراد ار اپو     
میپردازد و به رفع مشکالتی از جمله سیاستهای محلی جهت دستیابی به گردشگری پایدار اشاره میکند.
 boganدر سال  2102در پژوهشی با عنوان گردشگری روستایی یک استراتژی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در
نواحی روستایی در رومانی اظهار میدارد که توسعه پایدار گردشگری در مناطق روستایی خواس هعسوت ییاناوت رات    
منابع گردشگری و ایجاد ارتباط بین بخشهای مختلف بر اساس یک روش خاص و واحد میباشد.
 Chuang shu tzuدر سال  3102به بررسی اثرات گردشگری روستایی از دیدگاه جامعه میزبان در ت و هتخادرپ ناویا
به ایننتیجه رسیده که با بررسی دو الگوی اصلی گردشگری در تایوان به این نتیجه رسیدهاست این الگوها از لح ظا
اثرات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و زیست محیطی متفاوت میباشند.

 Nouri& zandدر سال  3102در پژوهشی نقش گردشگری در توسعه پایدار روستاهای کرمانشاه را م رب درو ر یس   
یباشنددد اماا
ی می ی
قراردادهاند و به این نتیجه رسیدهاند که با وجود آنکه این روستاها دارای توانهای بالقوه گردش رگ ی ی
استفاده مناسبی از این توانها به عمل نمیآید اما در صورت توسعه گردشگری و برطرف کردن مشکالت میتوان به
کسب درآمد و متنوع کردن اقتصاد و در نهایت به توسعه پایدار رسید.
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 Shang & antestisدر سال  4102به بررسی گردشگری روستایی و پایداری اجتماعی پرداخته و به این نتیجهاند که
ن
توسعه گردشگری موجب افزایش کنترل انسان بر زندگی خودش میشود و این توسعه با عوامل ارزشی کههه در این ن
راه تحت تأثیر قرار میگیرد منافاتی ندارد و موجب تقویت هویت اجتماعی جامعه میگردد.
غفاری و همکاران در سال (  ) 2009به نقش گردشگری در توسعه اقتصادی  -اجتماعی روستایی استان چهار محال و
بختیاری روستای سامان پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که بین ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد ،ک ها ششش مه رجا تتت
ساکنین و گردشگری رابطه معناداری وجود دارد.
شریعت پناهی و همکاران در سال (  ) 2009نقش گردشگری در توسعه پای هعلاطم( ییاتسور راد     م ناتسهد یدرو   
لواسان کوچک ،بخش لواسانات) را مورد بررسی قرار دادهاند و به این نتیجه رسیدهاند که گردشگری روستایی پایدار
سبب احیای فرهنگ محلی و سنتی روستاهای منطقه و تشویق فعالیت جمعی روستاییان ،افزایش درآمد روستاییان و
یگردد.
کاهش مهاجرت و تخلیه روستاها م 
محمدزاده الریجانی ( )1102در پژوهشی اهمیت نقش گردشگری در توسعه پایدار اقتصادی  -اجتماعی روس اهات ی ی
ی
ایران را مورد ارزیابی قرار داده و بیان میکند که يكي از بهترين راههاي نجات روستاهي كشور از مسائل و مش الك تتت
اجتماعي ،اقتصادي و زيست محيطي و رسيدن به عدالت اجتماعي و جغرافيا يي  ،توجه هر چه بيشتر مسئولين و مردم
به توسعه و گسترش گردشگري روستا يي است ،زيرا در نهايت به توسعهي پايدار روستا ميانجامد.
زرافشانی و همکاران ( )2102به ارزیابی گردشگری پایدار روس یات ی کرهش ناماس شخب  ر پ د رد تخا ههههه ههههههان اهظا و د ر   
یدارند که توسعه گردشگري در منطقه مورد مطالعه داراي چهار پیامد عمده ش لما  ::درآم یازد ی ،،ایجاد د مش الک تتت
م
زیست محیطی و توسعه فرهنگی و کاهش سرمایه اجتماعی میباشد.
ارغان و همکاران ( )5102به بررسی نقش گردشگری در توسعه اجتماعی -اقتصادی مناطق روستایی مطالعه م یدرو
غار آبی سهوالن و تأثیر آن بر روستاهای منطقه پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که میان افزایش شمار گردشگران
رونق گردشگری و بهبود شاخصهای اجتماعی اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.
ی توسع ۀۀۀ
ی در راس ات ی ی
ی مقاصددد روس یات ی ی
ح پای راد ی ی
ی س وط ح ح
نعمتالهی و همک  نارا ( ( )6102در پژوهش بایزرا هب ی ییی ییی
ح
گردشگری روستایی با تعدیلگری تصویر مقصد در دهستان دراک شهرستان شیراز پرداخته و بیان میکند ک طس ه حح حح
اقتصادی و محیطی از میزان مطلوب پایینتر و سطح اجتماعی از میزان مطلوب باالتر است .شاخص پایداری اجتماعی
بیشترین تأثیر را بر گردشگری روستایی داشته است ،تصویر مقصد تأثیر مثبت و معناداری بر پایداری اقتصادی دارد؛
ا ّمّما بر پایداری اجتماعی بدون تأثیر است؛ به عالوه ،تصویر مقصد تأثیری معکوس بر پایداری محیطی دارد.
مبانی نظری
پایداری روستایی بایستی در بر گیرنده کلیه قلمروهای تغییر و در راستای حرکت نظام اقتصادی و اجتم زا یعا درک
وضعیت زندگی نامناسب به سوی شرایط زندگی مادی و معنوی بهتر باشد که مشتمل بر  3اصل پای یرادیاپ :یراد   
یباشد ( .)Badri, 2009: 193بدین ترتیب توسعه
زیست محیطی ،پایداری فرهنگی و اجتماعی و پایداری اقتصادی م 
ی
پایدار روستایی یک فرایند پایدار تغییرات اقتصادی -اجتماعی ،فرهنگی و محیطی به منظور ارتقا ،رفاه و خوش تخب ی ی
طوالنی مدت کل اجتماع است .به سخن دیگر ،این فرایندی چند بعدی است که به گونهای پایدار در صدد وحدت ت
ت
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اهداف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیطی است .بدینسان ،پایداری روستایی عبارت است از توجههه همزماننن بههه
ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و زیست محیطی و وحدت میان این ابعاد به منظور باال بردن سطح معیشت و رفاه
مردم روستایی (.)Azkia,2010: 3

شکل  .1سه اصل اساسی در توسعه پایدار در مدل بهم پیوسته ()Source: Mak & peacock: 2011, 2
جدول  .1اهداف توسعه پایدار ،توسعه گردشگري روستایی و توسعه روستایی
اهداف توسعه پایدار

 حفاظت و نگهداشت محیط زیست ترکیب متعادل اقتصاد و محیط در فرآیند تصمیمگیري استفاده بهینه از منابع محیطیلهای آینده در بهرهگیري از منابع
 احترام به حقوق نس  -گسترش همزمان رشد اقتصادي ،اجتماعی و زیست محیطی

توسعه گردشگري روستایی

توسعه روستایی

 -توسعه کشاورزي و بهبود صنایع دستی

 -افزایش تولید محصوالت کشاورزي

 -افزایش مشارکتهاي روستایی

 -توسعه فرصتهاي شغلی روستایی

 -ارتقاي کیفیت زندگی

 -تأمین نیازهاي روستایی

 -بهبود رفاه اجتماعی

 -بهبود بهره وري و درآمد روستایی

 -براوري رضایتمندي روستاییان

 -کاهش فقر ،افزایش رفاه روستایی

 -امنیت انسانی ،غذایی و فرهنگی

 -توسعه مشارکت روستایی

 -کاهش مهاجرتهاي روستایی

 -برآوري امنیت شغلی و غذایی

 -حفاظت فرهنگ بومی روستایی

 -انتقال منابع عمومی به نواحی روستایی

 -اشتغالزایی روستایی

 -بهبود زیرساختهای روستایی

-افزایش درآمد خانوارهاي روستایی

 -کاهش مهاجرتهاي روستایی

 -استفاده بهینه و کارآمد از منابع محلی

 -تقویت جایگاه روستا در اقتصاد ملی و منطقهاي

 -استفاده مناسب از منابع بدون استفاده

)Source: (Moradi masihi et al., 2014

 -توجه به تاریخ و فرهنگ بومی

ن
گردشگری پایدار روستا سعی در تنظیم روابط بین جامعه میزبان ،مکان گردشگری و گردشگران دارد ،چراا کههه این ن
بهای ی
ی
ت تاا آسیب ب
روابط میتواند سازنده و پویا و مخرب باشد و به دنبال تعدیل فشار و بحران بین این عناصر است ت
ی ناحیههه کمککک
محیطی و فرهنگی را به حداقل رسانده و رضایت بازدیدکنندگان را فراهم آورده و به رشددد اقتص دا ی ی
یتوانددد
یتواند با مشارکت در اشتغال زایی و ایجاد درآمد ،اقتصاد جوامع محلی احیاء کند و نیز می ی
کند .گردشگری م 
در تقویت فرهنگ محل سهیم باشد و در حفظ محیط زیست پا بازسازی محیط زیست طبیعی و انسان ساخت تغییررر
ایجاد کند ( .)Rezvani, 2007: 55دلیل اصلی توجه به توسعه گردشگري روستایی ،غلبه بر پایین بودن سطح درآمددد
ی نیززز گردش يرگ
ت .در ابعاد د اجتم عا ی ی
ی است ت
و ارائه فرصتهاي جدید شغلی و تحوالت اجتماعی در جامعه روس یات ی ی
ی را بر هاک يا شش ششش
یتواند به عنوان ابزاري براي تولید اشتغال و توسعۀ اقتصادي در سطح منطقه ،امی یاهد ی ی
روستایی م 
فقر و افزایش اشتغال به خصوص در نواحی کم سود فراهم آورد (.)Moradi masihi and Ghasemi, 2014: 113
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جدول  .2نگرش گردشگری بعنوان راهبردی برای توسعه پایدار روستایی
ابعاد توسعه روستایی

اجتماعی

ته ا
مزی 

یه ا
کاس ت 

 -معرفی گردشگری بعنوان فعالیتی برای ایجاد اشتغال

 -بی توجهی به جامعه محلی

 -کاهش مهاجرت روستایی

 -بی توجهب به آسیب پذیری جوامع روستایی

 -توسعه زیربناهایی که هم مورد نیاز گردشگری و هم مورد نیاز روستاست.

 -در مقابل بازدید کنندگان

-افزایش تماسها و ارتباطات اجتماعی

 -عدم توجه به اثرات و پیامدهای گردشگری

 -فرصت سازی جهت ارزیابی و حفظ میراث و نشانههای تاریخ و طبیعت و هویت

 افزایش جمعیت به سبب ازدحام مسافران -تغییر در ارزشهای جامعه میزبان

 معرفی گردشگری بعنوان نیروی محرکه توسعه روستاییاقتصادی

زیست محیطی

 -وابستگی شدید با گردشگری و تک بعدی شدن اقتصاد

 -گردشگری بعنوان فعالیت درآمد زا

 -تلقی گردشگری بعنوان نوشداروی توسعه روستا در منطقه

تهای اقتصادی
 -شناخت گردشگری بعنوان مولد زنجیرهای از فعالی 

 -تاکید بر رشد توسعه اقتصادی و عدم توجه به سایر ابعاد

ته ا
 -استفاده از منابع برای سایر فعالی 

 -افزایش هزینه ساکنان محلی

-افزایش تقاضا برای خدمات و کاالهای محلی

-تغییر مالکان از بومی به غیر بومی

 -بهره برداری از منابع محیطی بالکاربرد

 -بی توجهی به اثرات و پیامدهای زیست محیطی

 -تعیین ظرفیت قابل تحمل محیط اکولوژیک

 -تغییر در الگوی رایج کاربری زمین

 -استفاده منطقی از منابع بالقوه

 -آلودگی

تهای تاریخی
 -نوسازی ساختمانها و سای 

 -وارد آوردن فشار بیش از حد محیط زیست

 -ایجاد انگیزه و اقدام برای برنامه ریزی و

 -از هم گسیختگی اکولوژیکی

 -مدیریت مناسب محیط طبیعی

)Source: (Jafarian et al., 2016: 166

تهای باستانی و تاریخی
 -صدمه به سای 

گردشگری روستایی به عنوان یک فعالیت مکمل و پر توان در اشتغالزایی و افزایش درآمد روستاییان اهمیت بس یاز ی
دارد و اکثرًاًا کشورهای توسعهیافته برای توانمندکردن اقتصادشان این صنعت را نیز تقویت میکنند .نکته مهمی که در
این مباحث نهفته است و نقش کلیدی در جهت تحقق این توانایی دارد برنامهریزی و هدفمندکردن این جریان روبه
یرغم
رشد میباشد .زیراگردشگری روستایی در بیشتر کشورهای توسعه نیافته به صورت خودجوش میباشد و علی ی
رشد روز افزون تعداد گردشگران و توسعه ظاهری آن نتوانسته است رسالت خود رابرآورده کند و نیازمند نگرشنو
و دگرگونی در ساختار گردشگری روستایی است که درغیراینصورت توسعه گردشگری ب مانرب نود هه هههری ببس ،یز   
یش  دو ( ( Rezvani and Safa'i, 2005:
آسیبهای اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی در سکونتگاههای روستایی می ی

یباش لوا هاگدید :د   
 .)114به طور کلی در زمینه ارتباط بین گردشگری و توس م حرطم هاگدید هس ییاتسور هع یییییی یییییی
گردشگری را راهبردی برای توسعه روستایی میداند .بر اساس دیدگاه دوم گردشگری به عنوان سیاس زاب یارب یت    
ساخت سکونتگاههای روستایی مورد توجه قرار میگیرد .در دیدگاه سوم گردشگری روستایی به عنوان ابزاری بر یا
توسعه پایدار به شمار میرود (.)Badri et al., 2009: 4
ی توس نتسه هع دد ددد و سیررر
به باور صاحبنظران توسعه روستایی و توسعه گردشگري زیربخشی از الگوي فراگیر و اصلی ی
ی
تحول فکري مشابهی داشتهاند از این روي نمیتوان مفهوم گردشگري را به صورت مجزا از بستر وسیعععتررر آن ،یعنی ی
توسعه در نظر گرفت در واقع توسعه گردشگري و توسعهي روستایی دو عامل مرتبط به هم بوده که توسعه هر کدام بر
ی اس دافت ه ه از فرص اهت ييي
ع در پی ی
ی جوامع ع
ت و متنوععع گردش رگ ييي روس یات ی ی
دیگري اثري مثبت دارد با توجه به آثار مثبت ت
ی هس .دنت
گردشگري روستایی از جنبههاي گوناگون و استفاده از آن به عنوان ابزاري براي دستیابی به توسعههه روس یات ی ی

ی-
جدول تحول سه سناریوي توسعه ،توسعه روستایی و توسعه گردشگري را در طول زمان به طور خالصه نمایش می ی
دهد (.)Ghanbari et al., 2013: 10
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جدول  .3سیر تحول نظریههای توسعه روستایی ،توسعه گردشگری و توسعه پایدار
ترتیب زمانی

تو سع ه

توسعه روستایی

توسعه گردشگری

0 96 1-0 95 1

مدرنیزاسیون

مدل جمعیت وتکنولوژی

دیدگاه طرفدارانه

0 97 1-0 96 1

نظریه وابستگی

اقتصادسیاسی تغییرات ارضی

دیدگاه محتاطانه

توسعه جایگزین

توسعه کشاورزی

دیدگاه سازشکارانه

توسعه پایدار

معیشت پایدار

دیدگاه دانش گرا

0891
 1991تا امروز

Source: shen, 2008,51

محدوده مورد مطالعه
شهرستان قائ 
مشهر در ناحيه مركزي استان مازندران بین " 36˚ 21' 50تا " 36˚ 38' 12عرض شمالی  ˚ 43' 06"25تا ˚53
فالنهار گرینویچ واقع شدهاست .از نظر موقعيت ازسمت شمال بههه شهرس ات ننن جویب را  ،،از
" 03' 43طول شرقی از نص 
یشودد .شهرس ات ننن
شرق به شهرستان ساری ،از جنوب به شهرستان سوادکوه و از غرب به شهرستان بابل مح ود دد می ی
قائمشهر با  458 /5کیلومترمربع وسعت حدود  1/9درصد کل مساحت اس نات

ص داده
مازن ارد ننن را بههه خودد اختصاص ص

است .این شهرستان بر اساس آمار سال  ،0931دارای  2نقطه شهري (قائمشهر وارطه) 1 ،بخش مرکزی 5 ،دهستان و
یباشد.
 122آبادي دارای سکنه م 
براساس سرشماري سال  ،0931جمعيت  02روستاي نمونه 61 172 ،نفر در قالب  5158خانوار ب يب زا .تسا هدو ننن ننن
ن
روستاهاي نمونه ،روستاي ساروکال از دهستان کوهساران با  2693نفر تشيب  ر ر و تيعمج ني و زا گنچرک ياتس   

  

دهستان کوهساران كمترين جمعيت را داشتهاند .بعد خانوار در بین روستاهای نمونه از  3/ 69در روستای دیزآب ات دا   
 2/ 47در روستای چمرانده متغییر بوده و در کل میانگین بعد خانوار در  02روستای نمونه برابر با  3/ 31بوده است .از
کل جمعیت روستاهای شهرستان قائمشهر  49 /8درصد را زنان  50 /2درصد را مردان تشکیل دادهاند.

figure 2. Position of study area in national divisions
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Figure 3. Dispersion map of sample villages of research

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
در خصوص توزیع فراوانی مدیران محلی شرکتکننده در پژوهش بر اساس ج سن  ،،ح هک تسا نیا زا یکا
درصد مرد و  12 /5درصد زن بودهاند .بیشترین گروه سنی پاسخگویان با  93/7درصد به گروه س ین

    87 /5

 31 - 40س و لا

کمترین آن مربوطبه  61سال و باالتر بوده است .در شاخصتحصیالت نیز  12 /5درصد پاسخگویان دارای تحصیالت
ابتدایی و سیکل 53 /6 ،درصد دیپلم و فوقدیپلم و  33 /9درصد نیز تحصیالت لیسانس و باالتر (کارشناس و دشرا ی
دکتری) داشتهاند .بیش از  66/1درصد پاسخگویان عضو شورای روستا بودهاند و  28 /5درصد دهیار و  5/4شغل آزاد
داشتهاند.
جدول  .4مشخصات فردی و عمومی پاسخگویان
مدیران محلی

شرح
جنس

فراوانی

درصد

زن

7

12 /5

مرد

49

87 /5

21 - 30
سن

تحصیالت

1

1/7

31 - 40

02

93/7

14- 50

18

52/4

51 - 60

41

52

 61سال و باالتر

3

5/3

ابتدایی

1

1/8

سیکل

6

01/7

دیپلم

27

48 /2

3

5/4

18

32 /1

1

1/8

فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس

شغ ل

دکتری

0

0

دادههای مخدوش

-

-

دهیار

16

28 /5

عضو شورا روستا

37

66/1

3

5/4

سایر

Source: Research findings, 2016
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بر اساس جدول شماره  5برای بررسی وضعیت اجتماعی از  26گویه استفاده گردیده است .بطوری که افزایش جرم
و فعالیتهای غیر قانونی  5گویه و کاهش انسجام اجتماعی بین ساکنین ،افزایش کیفیت زندگی و گس گنهرف شرت   
بومی هرکدام  4گویه ،بهبود امکانات و خدمات تفریحی و فرهنگی و افزایش شکاف و اختالف اجتماعی هر کدام 3
گویه را به خود اختصاص دادهاند.
جدول  .5شماره ماتریس عملیاتی متغیر پایداری اجتماعی در پژوهش
مت غیی ر

سوالهای پرسشنامه

مولفهها

روستاییان

مدیران محلی

افزايش شكاف و اختالف اجتماعی

سوالهای 1-3

سوالهای 1-4

افزايش جرم و فعاليتهاي غير قانوني در روستا

سوالهای 4-8

سوالهای 5-7

شاخص

كاهش انسجام اجتماعي در بين ساكنين

سوالهای 9- 12

سوالهای 8-9

پایداری اجتماعی

بهبود امكانات و خدمات تفريحی و رفاهی

سوالهای 13 - 15

سوالهای 01- 11

()x2

بهبود امكانات و خدمات فرهنگی و گردشگری

سوالهای 16 - 18

سوالهای 12 - 13

افزایش کیفیت زندگی ساکنان روستا

سوالهای 19 - 22

سوالهای 41-71

گسترش فرهنگ بومی

سوالهای 23 - 26

سوالهای 18 -02

دامنه پاسخ

سطح سنجش

از خیلی کم ()1
تا خیلی زیاد ()5
(طیف لیکرت)

ترتیبی

صهای اجتماعی مؤثر بر گردشگری روستایی در بین مدیران محلی
جدول شماره  .6توصیف شاخ 
تعداد

صهای اجتماعی
شاخ 

دادههای مخدوش

میانگین

56

0

9 .08 3

0.580

افزايش جرم و فعاليتهاي غير قانوني

55

1

1.818

0.480

كاهش انسجام اجتماعي در بين ساكنين

55

1

2.109

1.083

بهبود امكانات و خدمات تفريحی و رفاهی

56

0

2.839

96 0.8

بهبود امكانات و خدمات گردشگری

56

0

3.017

0.904

افزایش کیفیت زندگی ساکنان روستا

56

0

3.857

0.796

گسترش فرهنگ بومی

56

0

07 6 3.

79 6 0.

افزايش شكاف و اختالف اجتماعی

Source: Research findings, 2016

انحراف معیار

نتایج جدول شماره  6در خصوص توزیع فراوانی شاخصهای اجتماعی مؤثر بر گردشگری روستایی در بین مدیران
ف و اخ الت ففف
محلی شرکتکننده در پژوهش ،حاکی از اینست که میانگین تأثیر هر یک از متغیرهای اف ياز ششش ش اك ف ف
اجتماعی ،بهبود امكانات و خدمات گردشگری ،افزایش کیفیت زندگی ساکنان روس تسگ و ات ر یموب گنهرف ش      از
میزان میانگین نظری ( )3باالتر میباشد .بنابراین تحلیل توصیفی دادهها نشان از تأثیر گسترش گردشگری در ن یحاو
روستایی بر شاخصهای اجتماعی میباشد.
یافتههای تحلیلی
فرضیه :بین گسترش گردشگری در نواحی روستایی با پایداری اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
در جدول شماره  7ضريب رگرسيون  56 0.5بوده و مجذور تصحيح شده آن بيانگر ای ا هك تسا ن ززز زززز نظر ناریدم    
محلی ،میزان  49.9درصد پراکندگی مشاهده شده در پایداری «های اجتماعی» در نواحی روستایی (افزايش شكاف و
اختالف اجتماعی ،افزايش جرم و فعاليتهاي غير قانوني ،كاهش انسجام اجتماعي بین ساكنين ،بهبود امكانات تفريحی
و رفاهی ،بهبود امكانات و خدمات گردشگری ،افزایش کیفیت زندگی ساکنان روستا و گسترش فرهن اب )،یموب گ    
توسعه و گسترش «گردشگری روستایی» توجیه میشوند .در ادامه برای تبیین رابطه بین دو متغیر یلحت نومزآ زا  ل    
واریانس ( )ANOVAاستفاده میشود.
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جدول شماره  .7آمارههای ضریب رگرسیون
مجذور Rتصحيح شده

مجذور R

0.499

R
.752 0

56 0.5

یده .د یاجنآ زا ی هک   
نتایج جدول شماره  8تحلیل واریانس را گزارش کرده و معنیداری کل را مورد ارزیابی قر م را یی یی
یدار اس هیضرف و ت   
کتر است ،بنابراین مدل رگرس نعم نوی یی یی
سطح معنیداری محاسبه شده ( ) Sig=0از  0.05کوچ 
فوق تأیید میشود .یعنی از نظر مدیران محلی شرکت کننده در پژوهش ،گسترش گردشگری در نواحی روس یات ی ب  اا ااا
شاخصهای اجتماعی رابطه معناداری دارد.
جدول شماره  .8نتایج تحلیل واریانس و شاخصهای آماری رگرسیون
منابع تغییرات

SS
مجموع مجذورها

Df
درجه آزادی

رگرسیون

357.50

7

باقیمانده

274.78

46

کل

632.29

53

MS
مجموع مجذورها

F
آماره

Sig
سطح معنی داری

8.550

0.00

.073 15
5.974

Source: Research findings, 2016

برای بررسی وضعیت اجتماعی از  26گویه استفاده گردیده است که برای درک بهتر وضعیت اجتم یوگ یعا هه هههه اب ا   
یکدیگر ترکیب شده است .بطوریکه بررسیها نشان داد توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالع ییاهدمایپ یاراد ه   
اجتماعی مختلفی میباشد .این پیامدها به ترتیب اهمیت عبارتند از :افزایش جرم و فعالیته وناقریغ یا ن شیازفا ،ی    
شکاف و اختالفات اجتماعی ،بهب  تاناکما دو ت حیرف ی جسنا شهاک ،یرگشدرگ تامدخ و تاناکما دوبهب  ،ام

       

اجتماعی ،افزایش کیفیت زندگی وگسترش فرهنگ بومی.
ضريب تأثير استاندارد ( )Betaگوياي جهت و به ويژه شدت تأثير هر كي

از متغيرهاي تأثیر گردش يازفا رب یرگ ششش ششش
ش

شكاف و اختالف اجتماعی ،افزايش جرم و فعاليتهاي غير قانوني ،كاهش انسجام اجتماعي بین ساكنين ،بهبود امكانات
تفريحی و رفاهی ،بهبود امكانات و خدمات گردشگری ،افزایش کیفیت زندگی س و اتسور نانکا گنهرف شرتسگ     
یباشد.
بومی بر پایداری شاخصهای اجتماعی م 
شبين ييي
ن پيش ش
بر اين اساس ،تأثیر گردشگری بر افزايش جرم و فعاليتهاي غير قانوني با بتای معادل (  ) 0.400قويترين ن
یباش .د زا نینچمه   
کننده تأثیر گردشگری نواحی روستایی بر شاخصهای اجتماعی روستا ،از نظر مدیران محلی می ی

نظر مدیران محلی ،گردشگری بر گسترش فرهنگ بومی در روستا تاثیری ندارد و با بتای معادل (  )- 0.023ض یع ففف-
یباشد.
صهای اجتماعی م 
ترین پیشبینی کننده تأثیر گسترش گردشگری بر شاخ 
جدول شماره  .9نتايج ضرايب رگرسيون متغيرهاى پيش بين
عوامل پيش بين
ضريب ثابت

ضرايب غير استاندارد

B

خطاي انحراف

ضرايب استاندارد شده

t

سطح معناداري

Beta

19.355

3.216

افزايش شكاف و اختالف اجتماعی

2.098

0.595

1 .35 0

افزايش جرم و فعاليتهاي غير قانوني

.744 1

0.450

0.400

كاهش انسجام اجتماعي بین ساكنين

6.018

0.00

3.525

1 .00 0

3.877

0.00

0.490

1 .35 0

0.144

.394 1

0.170

46 .0 1

0.404

86 0.2

37 6 2.

1 .01 0

بهبود امكانات و خدمات گردشگری

50 6 0.

0.417

36 0.1

.557 1

0.126

افزایش کیفیت زندگی ساکنان روستا

96 0.5

.432 0

1 .13 0

1.316

0.195

گسترش فرهنگ بومی

- 0.114

0.503

بهبود امكانات تفريحی و رفاهی

- 0.023

Source: Research findings, 2016

- 0.227

1 .82 0
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جدول شماره  .01درصد فراوانی و میانگین رتبهای مؤلفههای پایداری اجتماعی در نواحی روستایی مورد مطالعه در بین مدیران محلی
عنوان گویه

درصد فراوانی
خیلی کم

افزايش شكاف و اختالف اجتماعی

درصد کل

کم

خیلی زیاد

21.4

افزايش جرم و فعاليتهاي غير قانوني

1 41.

37.5

3.6

0

001

كاهش انسجام اجتماعي بین ساكنين

42.9

9 8.

1 41.

3.6

1.8

001

.4 64

23.2

30.4

0

001

4.8

0

001

4.5

001

4.6

001

4.7

بهبود امكانات و خدمات گردشگری

0

0
1.8

افزایش کیفیت زندگی ساکنان روستا
گسترش فرهنگ بومی

9 8.

.1 66

ر ت به

0

بهبود امكانات تفريحی و رفاهی

12.5

تاحدودی

زیاد

می نیگنا      

.1 61

9 3. 3

0 25.

39.3

0

39.3

35.7

25.1

0

23.2

.1 66

1.8

)Source: (Analysis of research findings in 2016

001

1 4.
3.8
3.6

نتایج جدول شماره  01حاکی است که توسعه گردشگری بطور قابل مالحظهههای بر رد یعامتجا یرادیاپ 

یحاون     

روستایی مورد مطالعه مؤثر بوده است .بطوری که از دیدگاه مدیران محلی ،موجب بهبود امكانات تفريحی و رفاهی با
میانگین رتبه  ، 4.8افزایش کیفیت زندگی ساکنان روستا با میانگین رتبه  4.6و گسترش فرهنگ بومی با میانگین رتبه
 4.7شده است.
در مجموع بر اساس تحلیلهای انجام گرفته و همچنین مطالعات می س زا هدمآ تسدب یاهرامآ و یناد از ام ننننن ننننننه یا
متولی ،گردشگری در روستاهای مورد مطالعه موجب پایداری در بخشهای مختلف اجتماعی گردیده است بطوریکه
در روستاهای کوتنا و شهرودکال و سوخته ک ًالًال و واسکس و ریکنده و چمرانده این اثرات پایداری محسوستر ب هدو
است که باعث به وجود آمدن امکانات و خدمات جدید شده که موجب رفاه حال روستاییان س .تسا هدیدرگ نکا   
ولی با توجه به ورود گردشگران به منطقه و ساخت خانههای دوم هرچند گردشگری موجب به وجود آمدن امکانات
و همچنین افزایش کیفیت زندگی و همچنین موجب به وجود آمدن شرایطی شده که روستاییان بتوانند فرهنگ بومی
و همچنین تولیدات محلی عرضه نمایند .ولی یکسری پیامدهایی همچون ایجاد اختالف و شلوغی و انج یرسکی ما   
فعالیتهای در روستا شده که با ذائقه روستاییان سازگار نمیباشد.
نتیجهگیری
هدف از انجام این تحقیق تبیین نقش گردشگری در پایداری اجتماعی نواحی روستایی شهرستان قائمشهر بوده است.
در این پژوهش سعی گردید تا با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلی داد ل ه هه قیقحت یا   
ی م رب درو ر یاهلاس یط رد ،یس     
پرداخته شود .ابتدا به یافتههای توص اشا یفی ر هکنیا و هدش ه      کلیه  02روس ات ی ی
 59 13 ،0931، 85 31از جمعیت گردشگران برخوردار بودهاند و روند آن نیز در همه روستاها رو به افزایش بوده است؛
یباش .د نینچمه   
بیشترین میزان شرکتکننده در بین مدیران محلی مردان بوده و باالترین میزان تحصیالت دی م ملپ یی یی

ت-
بیشترین میزان شرکت کننده در بین مدیران افراد متأهل ،و به لحاظ تعلق اجتماعی ،بومی بودند .دامنه س کرش ن تت تت
کنندگان بین  31تا  40سال بود .بیشترین شغل پاسخگویان به ترتیب آزاد و کارمند و کارگر بودهاند .در قسمت بعد
به سنجش نرمال بودن دادههای تحقیق با استفاده از از آزمون کولموگروف اسمیرنف پرداخته و ب لامرن هب هجوت ا     
بودن توزیع دادهها ،آزمونهای مناسب پارامتریک انتخاب گردید .در طی بررسی و آزمون فرضیههای تحقیق در نرم
افزار  spssنسخه  24حاکی بود از دیدگاه روستاییان ،گس گشدرگ شرت ر اب ،هعلاطم دروم ییاتسور یحاون رد ی        
تغییرات شاخصهای اجتماعی رابطه معناداری دارد .براساس نظر محققین گردشگری دارای اثرات و پیامدهای مثبت
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یده گشدرگ د ر دروم هیحان رد ی     
و منفی میباشد بطوریکه نتایج آزمون  tو ضریب همبستگی رگرسیون نش م نا یی یی
مطالعه از نظر روستائیان دارای اثرات و پیامدهای مثبت و منفی میباشد .ضريب تأثير استاندارد ( )Betaگوياي جهت
و به ويژه شدت تأثير هر كي

ش جرممم و
ف اجتم يازفا ،یعا شش شش
از متغيرهاي تأثیر گردشگری بر افزايش شكاف و اخ الت ف ف

فعاليتهاي غير قانوني ،كاهش انسجام اجتماعي بین ساكنين ،بهبود امكانات تفريحی و رفاهی ،بهبود امكانات و خدمات
گردشگری ،افزایش کیفیتزندگی ساکنان روستا و گسترش فرهنگ بومی بر پایداری شاخصهای اجتماعی میباشد.
شبين ييي
بر اين اساس ،تأثیر گردشگری بر افزايش جرم و فعاليتهاي غير قانوني با بتای معادل (  ) 0.400قو ييي تريننن پيش ش
یباش .د همچن زا نی
کننده تأثیر گردشگری نواحی روستایی بر شاخصهای اجتماعی روستا ،از نظر مدیران محلی می ی

نظر مدیران محلی ،گردشگری بر گسترش فرهنگ بومی در روستا تاثیری ندارد و با بتای معادل (  )- 0.023ض یع ففف-
یه اد ناشن ا د هک     
ترین پیشبینی کننده تأثیر گسترش گردشگری بر شاخصهای اجتماعی میباشد .بطوریکه بررسی ی
توسعه گردشگری سبب افزایش شکاف و اختالف اجتماعی و همچنین اف و مرج شیاز

ته وناقریغ یا ن و ی
یلاعف تتت تتت

کاهش انسجام اجتماعی بین ساکنین در روستاها شده است همینطوریکه در پژوهشهای ماکلود و همکاران ()0102
و بوذرجمهوری ( )4102و نعمت اللهی ( )6102نشان داده شده که گردشگری عالوه بر پیامدهای مثبت به برخ زا ی
ناپایدارهای اجتماعی همچون اثرات منفی اجتماعی و نیازمند بودن افزایش آگاهی اجتماعی و تأثثیر ک گشدرگ م ری   
بر شاخصهای اجتماعی نیز منجر میشود .عالوه بر این نت هک داد ناشن شهوژپ جیا گر شد گر بجوم ی

دوبهب

      

امکانات تفریحی و رفاهی ،بهبود امکانات و خدمات گردشگری و افزایش کیفیت زندگی ساکنان روس تسگ و ات رش   
فرهنگ بومی در روستاها گردیده است .همانطوریکه در پژوهشهای شانگ ( )shangو همک  نارا ( ( ،)4102شر تعی
پناهی و همکاران (  ) 2009و ارغان و همکاران ( )5102نشان داد که گردشگری میتواند اثرات مثبت اجتماعی هچون
تقویت هویت اجتماعی ،احیای فرهنگ محلی و سنتی و بهبود شاخصهای اجتماعی را به همراه داشته باشد.
بطورکلی با توجه به نقش گردشگری در ناحیه مطالعه ودیگر مناطق این نتیجه حاصل میگردد که گردشگری باید به
عنوان فعالیتی مکمل در کنار دیگر فعالیتهای نواحی روستایی که به آن هویت میدهند همانند کشاورزی دامپروری
تها گردد.
و  ...قرار گیرد نه آنکه جایگزین این فعالی 
پیشنهادات
با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهایی برای شکل گیری گردشگری پایدار روستایی و افزایش اثر و نآ تبثم تا

هب    

یگردد:
حداقل رساندن اثرات منفی گردشگری ارائه م 
پژوهشی
با توجه به نقش گردشگری در توسعه نواحی روستایی الزم است به این مقوله در مراکز علمی بیشتر پرداخته شود و
یافتههای پژوهشی حاصله در اختیار دست اندرکاران و مسئولین قرار گیرد تا به صورت کاربردی دراید.
پتانسیلهای مناطق مختلف در قالب آمایش توسط مراکز علمی و دانشگاهی جمع آوری تا ب کما هب هجوت ا ا و تان   
قابلیتهای هر منطقه بتوان نقاط ضعف و قوت را شناسایی ودر تقویت نقاط قوت و کم رنگ نمودن نقاط ضعف در
هر یک از زمینههای گردشگری اقدام نمود.
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کاربردی
 اجرای کنارگذر شرقی شهرستان قائمشهر به جهت دسترسی بهتر به دهستانهای کوهساران و بیشهسر که خ زا دومناطق دارای پتانسیلهای گردشگری میباشند و همچنین تکمیل چهارخطه کردن محور جاده نظامی جهت دسترسی
     یباش هضرع تهج هب د
راحتتر به دهستانهای باالتجن و علیآباد که در مجاورت محور اصلی بابل به تهر م نا یی یی
.یکنند
 محصوالت و تولیدات و مراسمهای سنتی روستاییان به گردشگرانی که در این محور تردد م
    گسترش بازارهای هفتگی برای فروش محصوالت و تولیدات روستاییان و معرفی آنها ح هناتسهد زکارم رد لقاد ا   چون در حال حاضر تنها در روستای کوتنا مرکز دهستان کوهساران این بازار در حال برگزاری میباشد که ب لابقا ا
.یباشد الزم است تا به دیگر مناطق بسط داده شود
 خوبی همراه م
، برگزاری جشنوارهها، تهیهبرنامههایمختلف برای معرفی جاذبههای مختلف گردشگری، در زمینه تبلیغ گردشگری اجرای موسیقی محلی که زمینه و استعداد خوبی در منطقه مورد مطالعه دارد و غذاهای محلی و همچن نی،همایشها
.ارائه مطالعات انجام شده به مسئولین جهت تسریع فرایند برنامه ریزی
  

به جهت کمبود مراکز اقامتی پیشنهاد میگردد مراکز اقامتی مناسب و ارزان قیمت جهت رف رد نارگشدرگ لاح ها.مناطق روستایی مورد مطالعه ایجاد گردد
      ایجاد فضاهای تفریحی مناسب در اطراف رودخانه تاال یاهاتسور رد ر ی د رارق هناخدور نیا ترواجم رد هک  ارند    و همچنین اجرای کامل طرح هادی روستاهای شهرودکال و افراتخت و چمرانده ب تهج ه.همانند تاالرپشت سفلی
.افزایش کیفیت دسترسیها و زیرساختها
ی،  تفریح و یهافر،آموزش و دادن آگاهی به مدیران محلی روستاها جهت اف درگ یاهاضف هنارس شیاز ششش ش شششششگری.همچنین به روستاییان جهت تقویت حس مهمان نوازی
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