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چکیده
اهداف :با توجّه به ناکامی برنامههاي توسعة روستایی و روند روزافدزون تیليّدة جمعيّد
روستایی ،گردشگري روستایی بهعنوان رویکردي مکمّل در کنار سایر فعاليّ هاي اقتصادي
مطرح ش ه اس  .گردشگري آثار مثب

ماالده،

اقتصادي و اجتماعی به همراه دارد .هد

بررسی ناش گردشگري در تغييرات اقتصادي و اجتماعی روستاهاي نمونه اس .
روش :روش تحايق ،توصيفی و تحليلی با استفاده از مطالعات مي انی و کتابیانهاي اسد .
حجم نمونة تحايق 981 ،سرپرس

خانوار روسدتاهاي هد

گردشدگري اسدتان گلسدتان

اس  .دادههاي جمعآوري ش ه با استفاده از ندر افزارهداي آمداري و آزمدونهداي کدی دو،
فيشر ،کروسکال واليس و آزمون تی تجزیه و تحليل ش ن .
یافتهها /نتایج :یافتهها بيانگر ناش متوسّط به باالي گردشگري در ایجاد اشتغال با ميانگين
( ،)2/77افزایش درآم ( )2/83و بهبود وضعيّ

جاده ( )9/2و توسعة سرمایهگذاري ()9/2

در روستاهاي ه

اس  .رونق گردشگري منجر به تغيير ترکيب شغلی از کشداورزي بده

خ مات و صنع

شاغلين

ش ه اس  ،به طوري که در قبل از انتیاب روستا بهعنوان ه

بیشهاي کشاورزي ،خ مات و صنع

به ترتيب  41/3 ،24و  42/6درص بوده اس

کده

در بع از انتیاب به  26/96و  22/1درص رسي ه اسد  .وجدود تفداوتهدا در دو ماطدع
____________________________
تاريخ دريافت 9329/2/92 :تاريخ تصويب9329/6/91 :
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زمانی به وسيلة آزمون تی زوجی نيز به اثبات رسدي ه اسد  .همیندين گردشدگري باعد
افزایش تعامل با ميانگين ( ،)9/26آگداهی ( )9/24و مشدارک

( )9/1شد ه اسد  .افدزایش

ميزان حضور زنان در فعاليّ هاي اقتصادي و اجتماعی( )9/24از اثرات فرهنگی گردشگري
رویکدرد تفکيکدی ،شداغلين بیدشهداي خد مات و صدنع  ،نادش

بوده اس  .براسدا

گردشگري را در ایجاد تحوّالت اقتصادي و اجتماعی مثب تدر از سدایر گدروههداي شدغلی
ارزیابی کردهان که بر اسا

آزمون تحليل واریانس  fدر سطح باالیی از درجة اطمينان بده

اثبات رسي ه اس .
کلیدواژهها :گردشگري روستایی ،اثرات اقتصادي و اجتماعی ،رویکرد تفکيکی ،روستاهاي
ه

گردشگري ،استان گلستان.

 .1مقدمه

با وجود تالشهداي فدراو ان نديم قدرن اخيدر در راسدتاي کداهش فادر روسدتایی بدا توسّدل بده
رویکردهاي متفاوت ،ماهيّ

فار روستایی تغيير نکرده اسد

رویکردهاي مؤثر براي توسعة روستایی انجا گرفته اس

و تدالش هداي بسدياري بدراي یدافتن

(احم ي ،4983 ،ص )28 .که همه سدعی

بر احياي جنبههاي اجتماعی و اقتصادي جوامع روستایی دارن  .در سالهاي اخير با توجّده بده نادش
گردشگري در فارزدایی (اردستانی ،4984 ،ص )492 .از آن بهعنوان عاملی مهم در تحوّل و توسدعة
نواحی روستایی یاد میشود (ب ري ،مطيعی لنگدرودي ،سدلمانی و فيروزجدایی ،4988 ،ص .)41 .و
چون گردشگري در ماایسه با سایر بیشهاي اقتصادي مزایاي بسياري دارد (جمعهپدور و احمد ي،
 ،4931ص )91 .از آن بهعنوان نوشداروي اقتصادي ،باالبرن ۀ قابلي

زیس

در ندواحی دورافتداده،

محرّک تج ی حيات سکون گاهها ،بهبوددهن ۀ شرایط زن گی جوامع روستایی (افتیاري ،مهد وي
و پورطاهري ،4983 ،ص )9 .و کاتاليزوري براي بازسازي و توسدعة اقتصدادي و اجتمداعی ندواحی
روستایی یاد میشود (عليالی فيروزجایی ،بد ري ،و فرجدی سدبکبار ،4986 ،صد .)9-1 ..توسدعة
گردشگري روستایی در بيشتر کشورهاي اروپایی بهعندوان فعداليّتی مکمّدل بدراي جوامدع روسدتایی
مطرح ش ه اس

(کانووز ،مونتسرات و آسنسيون ،2111 ،4ص )4 .و در غالب کشدورهاي در حدال
 Montserrat& Asuncionو1. Canoves

سال سيزدهم
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(بدارن ،2144 ،4ص .)4198 .روندق و توسدعة

گردشگري منجر به ایجاد مشاغل کوچک در روستاها ش ه و به افدزایش مشدارک  ،حضدور بيشدتر
زنان روستایی و کاهش فار روستایی کمک میکن (زآو  ،2113 ،2ص .)96 .به همين اعتبدار ،باندک
جهانی نيز با توجّه به ناش مه ّم گردشگري در کداهش فادر روسدتایی و درگيدر کدردن قشدر بدالاوّۀ
توانمن جامعة روستایی (زنان) ،از سال  2111حمای هاي خود را از فعاليّ هاي این بیش افدزایش
داده اس

(زآو ،2113 ،ص .)4 .زیرا ب ون تردی رونق گردشگري ،میتوان بهعندوان ابدزاري بدراي

توسعة روستاهاي مناطق دورافتاده و نيز مکمّلی براي فعاليّ هاي اقتصادي و کشاورزي آنان قلمد اد
شود (مک دونال و لی ،2119 ،9ص .)917 .بدا وجدود نادش گردشدگري در تحدوّالت اقتصدادي و
اجتماعی ،درک این اثرات در ميان افراد و مناطق میتلف روستایی ،متفاوت اس .
تحايق حاضر درص د ارزیابی اثرات میتلف گردشگري روستایی در یکی از مناطق مهدم هد
گردشگري کشور اس  .این مح ودۀ گسترده یعنی مناطق روستایی اسدتان گلسدتان بدا جا بدههداي
متع ّد طبيعی ،تارییی و فرهنگی به همراه آب و هدواي مناسدب بده واسدطة اسدتارار در ارتفاعدات
شمالی ،امکانات مناسبی براي جذب گردشگر به خصوص در فصل تابستان فراهم کرده اسد
این مااله سعی ش ه اسد

و در

ضدمن معرّفدی جا بدههداي فدو  ،اثدرات اقتصدادي اجتمداعی توسدعة

گردشگري از دی ساکنان و بر اسا

رویکرد تفکيکی بررسی و ارزیابی شود.

 .8مبانی نظری

امروزه گردشگري روستایی بهعنوان یکدی از شدناختهشد هتدرین اشدکال گردشدگري در سدطح
کشورهاي میتلف به شمار میآید (خوشدرو ،4988 ،ص .)1 .مدک دونالد بده نادل از بدرا ول،1
گردشگري روستایی را مجموع فعاليّ ها در مزارع و طبيع

شامل مداجراجویی ،ورزش ،سدالم ،

آموزش ،هنر و ميراث میدان (مک دونالد و لدی ،2119 ،ص .)918 .رضدوانی بده نادل از داند ،2
1. Baoren
2. Zhao
3. MacDonald & Lee
4. Bram vell
5. Dant
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گردشگري روستایی را رهایی از زن گی شهري براي بهرهگيري از مواهب طبيعدی و برخدورداري از
جا بههاي طبيعی تعریف کرده اس  .همچنين اپرمن ،4گردشگري روستایی را در ارتباط تنگاتنگ بدا
گردشگري مزرعه و نهادینه کردن ارزش کشاورزي در جامعة روستایی میدان  .از دید گاه وسديعتدر
میتوان گردشگري روستایی را در برگيرن ۀ دامنهاي از فعاليّد هدا و خد مات مربدوط بده تفدریح و
آرامش گردشگران دانس

که به وسيلة کشاورزان و مدرد روسدتایی بدراي جدذب گردشدگران بده

مناطق خود به منظور کسب درآم صورت میگيرد (رضوانی ،4987 ،ص .)27 .در نهای
گردشگري روستایی را فعاليّتی دانس
آنها در حوزۀ کشاورزي و صنع

که درآم اضافی براي کسانی فراهم میکن کده شدغل اصدلی
اس

(سازبو ،2112 ،2ص .)48 .رش سریع گردشدگري بعد از

جنگ جهانی دو  ،آن را به یکی از بیشهاي مهم اقتصادي جهان تب یل کرده اسد
روستایی بهعنوان جزیی برجسته از صنع
گسترش اس

مدیتدوان

توریسم در سالهاي اخير بده سدرع

و گردشدگري
در حدال رشد و

(منشیزاده ،4981 ،ص .)466 .بنابراین ناش عم هاي در توانمن سدازي مدرد محلّدی

و تنوّعبیشی به فعاليّ هاي اقتصادي و نيز خلق فرص هاي ج ی شدغلی در ارتبداط تنگاتندگ بدا
سایر بیشهاي اقتصادي دارد (خانی ،وسمه جانی و قنبدرينسدب ،4988 ،ص .)22 .از ایدن رو در
سالهاي اخير به دالیل میتلف اقتصادي ،اجتماعی و اکولوژیکی ،گردشگري بهعنوان ابدزاري بدراي
افزایش توسعة نواحی روستایی که از لحاظ اقتصدادي و اجتمداعی در تنگندا و اندزوا هسدتن  ،مدورد
توجّه اس
هاي بازگش

(پيالر ،آلبال جو ،ترسا و دیاز ،2112 ،9ص .)324 .گردشگري یکدی از سدریعتدرین راه-
سرمایه اس

و باالترین ضریب انباش

را دارد (سدرلک ،4981 ،ص .)214 .بندابراین

از گردشگري بهعنوان ابزاري براي تحرّک اقتصادهاي بحرانی و تاوید

فعاليّد هداي توسدعهاي از

طریددق ایجدداد مشدداغل و درآم د  ،یدداد مددیشددود (ابددی 1و جئددوفري ،2116 ،2ص .)461 .تن دوّع در
فعاليّ هاي اقتصادي و منابع موجود ،انتاال درآم از حوزۀ پساند از بده سدرمایهگدذاري (زاهد ي،

1. Operman
2. Szabo
3. pilar,, Albaladejo , Teresa & Diaz
4. Abby
5. Geoffrey

سال سيزدهم
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 ،4982ص .)19 .ایجاد بازارهاي ج ی توسّط محصوالت ج ی (ارورا ،2118 ،4ص )91 .از مدوارد
دیگر در این حوزه اس .
از جمله اثرات گردشگري بر فضداهاي روسدتایی ،کداهش وابسدتگی از صدنع  ،مداهیگيدري،
کشاورزي و سایر صنایع وابسته به منابع طبيعی اس

(دونال و واند انا ،2111 ،2ص .)627 .توسدعة

سایر بیشهاي اقتصادي ،فروش محصوالت کشاورزي به گردشدگران و تشدکيل و توزیدع متعدادل
سرمایههاي عمومی در جوامع روستایی از اثرات گردشگري به شمار میرون  .همینين ،گردشدگري
موجب توسعة سرمایهگذاريهاي زیرساختی و بهبود زیرساخ هاي حملونال مدیشدود (کدر ،9
 ،2116ص.)6-42 ..
موجب ایجاد نارساییهایی در حوزۀ اقتصداد ناداط روسدتایی شدود کده

گردشگري ممکن اس

عبارتان از :افزایش نرخ مواد غذایی و زمين ،ایجاد شکا بدين جوامدع روسدتایی بدر اثدر توزیدع
نامتعادل درآم (شدهي ي ،اردسدتانی و گدودرزي  ،4988 ،ص .)9 .توزیدع نامتعدادل اشدتغال (ارورا،
 ،2118ص .)91 .برگش

کم سرمایه ،فصلی بودن مشداغل ،جابدهجدایی در اشدتغال افدراد بدومی و

منسوخ ش ن برخی فعاليّ ها مانن کشاورزي و ماهیگيدري (فيدروز جدایی ،4986 ،صد.)9-1 ..
محروميّ

از برخی مزایاي رفاهی براي جامعة ميزبان ،فشار تااضدا بدراي مندابع کميداب ،وابسدتگی

بيش از ان ازۀ نواحی ميزبان به گردشگري (رضدوانی و صدفایی ،4981 ،ص .)444 .افدزایش قيمد
کاال و خ مات ،افزایش قيم

زمين و مسکن ،افزایش هزیندههداي زند گی و امکدان صد ور مندافع

توسّط صاحبان غير محلّی (کر  ،2116 ،ص.)6-42 .
رابطة بين گردشگري و فرهنگ ،صرفا در ناش فرهنگ بهعنوان کدانون اصدلی توجّده گردشدگر
خالصه نمیشود ،بلکه طيف وسيعی از اثرات فرهنگی -اجتمداعی ناشدی از تمدا

ميدان ميزبدان و

بازدی هکنن ه را در بر میگيرد .با توجّه به تفاوتهداي فرهنگدی بدين گردشدگران و جامعدة ميزبدان
احتمال اینکه ارتباط این دو گروه منجر به نزدیکی و مشابه

بيشتر بين آنان شود ،افدزایش مدییابد

1. Eruera
2. Donald & wandana
3. Kreag
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(ویليامز ،4988 ،4ص .)461-464 ..تعامالت ناشی از گردشگري از یکسو موجب افزایش اعتمداد
به نفس ،بهبود کيفي

زن گی ،گسترش تبادالت فرهنگی ،حفاظ

از وجهة فرهنگی جامعدة ميزبدان

میشود (بي ختی ،4988 ،ص )479 .و از سویی دیگر در حفظ و احيداي صدنایع دسدتی و آداب و
رسو جوامع روستایی موثر بوده و سبب افزایش خوداتکایی و توانمن ي جوامع روستایی مدیشدود،
همینين باع

ایجاد وسع

نظر مرد و احترا متاابل بين مرد بدا فرهندگهداي متندوّع مدیشدود
کده از تیریدب و

(زاه ي ،4982 ،ص .)13 .در صورت توسعة گردشگري میتدوان انتظدار داشد

نابودي آثار تارییی -فرهنگی جلدوگيري بده عمدل آید (م هوشدی و ناصدرپور ،4982 ،ص.)23 .
گردشگري تبادل و دسترسی به اطّالعات را تسهيل میکند  .همیندين اثدرات مثبد
افزایش سواد ،به اش

دیگدري مانند

فردي و عمومی ،افزایش تعامل با نواحی همجوار را به همراه دارد (مهد وي

حاجيلویی ،ق یري معصو و قهرمانی ،4987 ،ص.)4 .
ناش گردشگري در تبادل فرهنگی ،حفظ هویّ

فرهنگی جامعة ميزبان و ارتااء سطح آگاهیهدا

و فرهنددگ عمددومی جامعددة ميزبددان انکارناپددذیر اس د

(کددر  ،2116 ،صدد .)6-42 ..همینددين

گردشگري به واسطة ایجاد جریانات مالی بده سدوي روسدتاها (جدوان و سداایی ،4989 ،ص)419 .
موجب جمعيّد یدابی ندواحی روسدتایی مدیشدود (بد ري ،مطيعدی لنگدرودي ،سدلمانی ،عليالدی
فيروزجایی ،4988 ،ص .)46 .عالوه بر موارد یادش ه ناش گردشگري در بهبود عد ال
و زنان از جه

بدين مدردان

دس یابی به فرص هاي شغلی و افزایش حضور زندان در عرصدههداي اجتمداعی،

توسعة روابط فکري ،فرهنگی و اجتماعی جامعدة ميزبدان و مهمدان و شدناخ
تم ّن کشورهاي دیگر ،مشهود اس

مدرد از فرهندگ و

( خانی ،وسمهجانی و قنبرينسب ،4988 ،ص.)2 .

گردشگري با درگير کردن مرد در تصميمگيريهاي عمومی مبتنی بر فعاليّد هداي اقتصدادي و
از طریق تاسيم کار و خوداشتغالی ناش مهمّی در مشارک
ص .)21 .ب ون مشارک

مرد محلّدی ایفدا مدیکند (زآو،2113 ،

جوامع ،دس یابی به توسعة گردشدگري ممکدن نیواهد بدود .مشدارک

گستردۀ ينفعان در تصميمگيريها منجر به ترویج ع ال

اجتماعی ،افدزایش توانمند ي و افدزایش
1. Williams

سال سيزدهم
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ظرفيّ هاي محلّی خواهد شد (عدار  ،2144 ،ص .)4 .اهميّد
جه
اس

مورد توجّه اس  .اوّل اینکه مشارک
و دو مشارک

مشدارک

بستر توسعة گردشگري اس  .توسدعة گردشدگري بدا درگيدر کدردن جوامدع

آگاهیها و بينش اجتماعی و پيشدرف
نهای

در گردشدگري از دو

بهعنوان کارکردي از کارکردهاي گوناگون گردشدگري

محلّی در فراین اجرا و بهرهبرداري منجر به ایجاد انگيزه براي مشارک
گردشگري باع

7

تاوی

در ادارۀ امور و ارتااء سدطح

فرهندگ عمدومی مدیشدود (رضدوانی ،4971 ،ص .)12 .در

همبستگی جامعده روسدتایی شد ه و تصدویري مطلدوب از ندواحی

روستایی را به گردشگران الااء خواه کرد.
 .1. 8رویکردهای ارزیابی اثرات گردشگری

علیرغم اثرات گردشگري در ابعاد اقتصادي و اجتماعی ،ميزان درک ایدن اثدرات ميدان سداکنين
متفاوت اس  .به طور کلّی درک اثرات گردشگري در قالب نظریات متفاوتی قابل تبيين اس .
 .1. 1. 8تئوری مبادلة

اجتماعی1

تئوري مبادلة اجتماعی یک چهارچوب زیربنایی براي همة روشها و رویکردهدا محسدوب مدی-
شود که مبتنی بر ارزیابی جامعة ميزبان از هزینه و منافع مدورد انتظدار از گردشدگري اسد  .در واقدع
اینکه ساکنان محلّی مجموعة هزینه ها و منافع حاصل از گردشگري را چگونه ارزیابی میکنند  ،بدر
نحوۀ نگرش آنها تأثيرگذار خواه بود .در واقع این تئوري مبتنی بر ارزیابی جامعه از آثدار مثبد
منفی گردشگري اس

و

(مک جی و ان ریک ،2111 ،2ص.)494 .

 .8. 1. 8نظریة چرخة حیات

گردشگری3

رون توسعة گردشگري روستایی در نااط و ماص هاي گردشگري تدابع روند ها و فرایند هداي
خاصّی اس  .در این باب ،نظریات متفاوتی وجود دارد.
چرخة عمر به طور خالصه نظریهاي اس

که در آن اینگونه تصوّر میشود کده ميدزان فدروش

یک محصول ج ی به آرامی رش و پس از آن رش سریعی تجربه میکن تا جایی کده بده ثبدات و
به افول میرس .
1. Social Exchange Theory
2. McGehee & Anderek
3. Tourism Life Cycle

1
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در این نظریه ،ارزیابی در بستر زمان صورت میگيرد و نحوۀ نگرش جامعدة ميزبدان تدابع روند
(کيم ،2113 ،ص.)93 .

تغييرات و توسعة گردشگري اس

ميان مراحل چرخة حيات گردشگري و تأثيرات گردشگري بدر جامعدة ميزبدان رابطدة مسدتايم
وجود دارد .به این ترتيب که در مرحلة اوّل توسعة گردشگري ،معمدوال ماد ار زیدادي از آرزوهدا و
اشتيا ساکنان به خاطر فوای اقتصادي ادراک ش ه برآورده میشدود و بدا گسدترش گردشدگري بده
علّ

بروز تغييرات ناخوشاین  ،درک و تصوّر مرد از اثرات گردشگري به ت ریج منفی مدیشدود در
مبتنی بر رعاید

موارد فو فرض نگرشهاي مثب

ظرفيّد

تحمّدل اسد

(عليالدی فيروزجدایی،

ب ري و فرجی سبکبار  ،4986 ،ص .)2 .این نظریه به وسيلة شاخ .رنجش داکسدی4مد ل چرخدة
عمر باتلر 2سنجي ه میشود (وان انا ،جرج و دونال  ،2113 ،9ص.)62 .
 .3 .1 .8شاخص رنجش داکسی

بر اسا

این شاخ .رون توسعة گردشگري در مناطق گردشگري شامل چهار مرحلده اسد .

در ابت ا حضور گردشگر منجر به خشنودي ساکنان محلّی میشود و با گذر زمدان بده بدیتفداوتی و
رنجش جامعة ميزبان میانجام  .در صورت ع
بازنگري در برنامهریزيها در جه
مرحله برنامهریزيها حال

رعای

ظرفيّد هداي اجتمداعی و طبيعدی و عد

کاهش اثرات سوء ،به مرحلة خصدوم

مدیرسد کده در ایدن

درمانی پي ا میکنن (مسيون ،4987 ،1ص.)93 .

 .4 .1 .8چرخة عمر باتلر

چرخة عمر باتلر شامل هف
اس  .بر اسا

این نظریه هر ناطة گردشگري در ابت ا با تع اد کم گردشگر و نبود زیرسداخ هداي

مناسب مواجه اس
جایی که به علّ

مرحلة اکتشا  ،مشارک  ،توسدعه ،تثبيد  ،رکدود ،ندزول و احيدا

سپس همزمان با توسعة زیرساخ ها و افزایش گردشگر مواجده مدیشدود تدا
اشباع ،به مرحلة رکود و نزول میرس سپس با اجدراي و عمليداتی کدردن برنامده-

هاي ج ی و جایگزینی جا بههاي ج ی  ،احيا میشود (وان انا ،جرج و دونال  ،2113ص.)62 .
1. doxy index
2. butler
3. wandana , George& Donald
4. meesion

سال سيزدهم

2

ناش گردشگري در تحوّالت اقتصادي و...

 .5 .1 .8رویکرد تفکیکی

براسا

رویکرد تفکيکی ،4تفاوت در درک اثرات و یدا ندوع نگداه بده گردشدگري ،تدابع ميدزان

حضور افراد در مشاغل مرتبط با گردشگري اس  .در واقع تجزیه و تحليل اثرگذاري گردشگري بدر
ساکنان روستایی در قالب رویکرد تفکيکی قابل تبيين اس  .بده ایدن معندی کسدانی کده در راسدتاي
نيازهاي گردشگران فعاليّ

میکنن  ،نگرش مثب تري بده گردشدگري دارند  .اساسدا فعّداالن بیدش

تجاري و خ ماتی در ماایسه با ساکنان و مسؤوالن بیش عمومی ،نگرش مثب
دارن و از آن حمای

تري به گردشدگران

میکنن (عليالی فيروزجدایی ،قد می ،رمضدانزاده لسدبویی ،4983 ،ص.)97 .

بنابراین با افزایش تأثيرات مثب
دگرگون ش ه و در نهای

باع

گردشگري ،نگرش مرد محلّدی بده ایدن فعاليّد

در جهد

مثبد

درگير ش ن ش ن بيشتر آنها در فعاليّ هداي گردشدگري خواهد

ش .
ب یهی اس

که توسعة گردشگري همواره وابسته به جا بههاي طبيعی و فرهنگی اس

و وجدود

خ مات رفاهی بر رون توسعة گردشگري میافزاید  .از ایدن رو در ایدن تحايدق نادش گردشدگري
روستایی همراه با جا بههاي طبيعی ،تارییی و فرهنگی روستاهاي ه
مستال شناسایی و مطالعه ش ه اس

گردشگري بهعندوان متغيدر

و اثرات گردشگري ،حوزهاي پدربدار بدراي تحايادات در ميدان

طيفی از دانشمن ان علو اقتصادي بوده اس

که غالبا به ناش گردشدگري در مادا یدک ندوشدارو

براي حل تما مشکالت اقتصادي و اجتماعی نواحی روسدتایی اشداره شد ه اسد
 ،2113ص .)49 .زیرا اعتااد بر آن اس

که صنع

(هدال و پديج،2

گردشدگري بدا اتّکدا بده وی گدیهدا و تدأثيرات

اقتصادي خود میتوان به گونهاي کامال مؤثر در تحدرّک و پویدایی بیدشهداي میتلدف اقتصدادي
جوامع محلّی ناش عم هاي ایفا کن که در نهای

به توسعة نواحی روسدتایی کدمرشد کمدک کند

(شاو و ویليامسون ،2144 ،9ص .)94 .گردشگري عالوه بر مزایاي اقتصادي و اشتغالزایی ،تدأثيرات
اجتماعی و فرهنگی بسياري نيز در بر دارد (هزارجریبی و نجفی ،4983 ،ص ) 21 .که شدامل نگده-
داش

جمعيّ  ،ارتااء آگاهی ها ،افدزایش روحيدة اعتمداد بده نفدس و مشدارک  ،ایجداد انسدجا و
1. Segmentation Approach
2. hall& page
3. Shaw & Williamson
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همبستگی و ت او سنّ هاي فرهنگی اس  .بنابر مبدانی نظدري فدو  ،اثدرات اقتصدادي ،اجتمداعی
فرهنگی گردشگري روستایی بهعنوان متغيرهاي وابستة تحايق ،از دی سداکنين مدورد بررسدی قدرار
گرفته اس ؛ زیرا نگرش آنان به اثرات گردشگري تابع عواملی مانن م ت زمان توسدعة گردشدگري،
هزینه ها و منافع ایجاد ش ه براي سداکنان ،سدطح توسدعة ماصد گردشدگري و همیندين براسدا
نزدیک بودن به منابع درآم ي گردشگري ،متفاوت اس ؛ بندابراین طبدق رویکدرد تفکيکدی ،اثدرات
گردشگري با توجّه به مشاغل جامعة ميزبان ،احتماال متفاوت خواه بدود کده موضدوع اصدلی ایدن
پ وهش اس .
براي سنجش اثرات گردشگري در بع اجتماعی از  3متغير مهداجرت ،تعامدل ،آگداهی ،انسدجا
اجتماعی ،پيوستگی فرهنگی ،مشارک

و اعتماد اجتماعی ،حضور زنان در جامعده و امنيّد

ارزیابی بع اقتصادي از  9متغير اشتغال و درآم  ،کيفي
گذاري استفاده ش ه اس

زیرساخ

و بدراي

و حملونال و توسدعة سدرمایه-

و براي هریک از متغيرهاي فو  ،شاخ.هایی معديّن شد ه کده فهرسد

آنها در ج اول بیش یافتههاي تحايق آم ه اس .
 .3روششناسی

روش تحايق این ماالده از ندوع توصديفیدد تحليلدی و روش جمدعآوري اطّالعدات بده دو
صددورت کتابیانددهاي و مي د انی بددوده اس د  .در روش مي د انی اطّالعددات الز از سرپرسددتان
خانوارهاي نمونه جمدعآوري شد ه اسد  .جامعدة آمداري تحايدق ،شدامل 49روسدتاي هد
گردشگري منتیب سازمان ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري استان گلستان اسد  .بدا
تو جّه به اینکه حجم نمونه براسا

فرمول کوکران در برخدی روسدتاها کمتدر از  2مدورد بدود،

اق ا به نمونهگيري به وسيلة فرمول  n0ش که حجم نمونه به  981سرپرسد
پرسشنامة محاقساخته براي جمع آوري اطّالعات مي انی در مايا
که در آن گویههاي منفی ،به صورت معکو
بر اسا

خدانوار رسدي .

طيف ليکرت طراحی شد

م ّ نظر قرار گرف  .با توجّه به اینکه پرسشنامده

طيف ليکرت طراحی ش ه اس  ،اگر در گویههاي منفی پاسخ دهن ه بداالترین سدطح

را انتیاب کرده باش  ،ع د واردش ه در نر افزار پایينترین سطح اسد

و بده ترتيدب در تمدا

سطوح اجرا ش ه اس  .براي سنجش روایی پرسشنامة تحايق ،عالوه بدر مالحظدة ماالدههدا و
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99

تحاياات داخلی و خارجی مشابه ،نظر اساتي راهنما در انتیاب شاخ.ها مالک تحايدق قدرار
گرفته اس  .براي سنجش پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ اسدتفاده شد کده در بعد اقتصدادي
 ،1/86بع اجتماعی و فرهنگی  1/73و ضریب آلفداي کدل  1/88درصد بدرآورد شد ه اسد .
اطّالعات جمعآوريش ه با استفاده از نر افزارهاي  spssو excelو روشهاي آمداري کدی دو،
آزمونهاي ماایسة تفاوت ميانگين رتبة یومنویتنی و آزمون کروسکال والديس تجزیده وتحليدل
ش ( .ج ول  )4و (شکل  )4تع اد خانوارها و حجم نمونه در روستاهاي مورد مطالعه را نشدان
میده .
جدول  -1تعداد خانوار و حجم نمونة روستاهای مورد مطالعه
مأخذ :فرهنگ آباديهاي4982 ،

شکل  -1موقعیّت و نسبت گردشگر و خانوار روستاهای هدف گردشگری استان گلستان
مأخذ :نگارن گان4932 ،
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با توجّه به (شکل  )4روستاي گچسو بيشترین نسب
نسب
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گردشگر و روستاي سرکالته بيشترین

خانوار به کلّ خانوارها و گردشگران را به خود اختصاص دادهان .
 .1 .3معرّفی جامعة نمونه و جاذبههای گردشگری روستاهای هدف استان

استان گلستان به واسطة استارار در سواحل جنوبی دریاي خزر و دامندة شدمالی ارتفاعدات
البرز از شر ایط آب و هوایی مناسدبی برخدوردار اسد  .همیندين بده دليدل اسدتارار در مسدير
دسترسی استان هاي مازن ران و گيالن به شر کشور به وی ه اسدتان خراسدان رضدوي ،سداالنه
تع اد زیادي گردشگر از این استان دی ن میکنن  .در این راسدتا معاوند

گردشدگري سدازمان

ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري در اواسط دهة هفتداد شمسدی اقد ا بده شناسدایی
روستاهاي مستع گردشگري کرده اس

که با تصدویب کدارگدروه گردشدگري اسدتان ،سديزده

روستا که از جا به هداي فرهنگدی ،اجتمداعی و محيطدی مناسدبی برخدوردار بودند  ،بدهعندوان
روستاهاي ه

گردشگري معرّفی ش ن  .چنانکه در (ج ول  )2یعنی جا بههداي گردشدگري

روستاهاي ه

مشی .اس  ،بيشترین تع اد خانوارهاي روسدتاهاي گردشدگري منطاده بده

ترتيب در سرکالته ( ،)763فارسيان ( )134و قزلیه ( )173اس  ،ولی بيشترین تع اد گردشدگر
متعلّق به روستاهاي زیارت ( ،)21111گچسو ( )12111و قزلیه ( )92111اس  .همینين همة
روستاهاي مورد مطالعه بده اسدتثناي جهداننمدا از جا بدههداي طبيعدی و تدارییی و فرهنگدی
برخوردارن  .دسترسی به اکثر روستاها به جدز سدياه مرزکدوه و جهداننمدا از کيفيد
برخوردار اس

مطلدوبی

و تاریبا امکانات و خ مات و زیرساخ هاي مورد نياز گردشگران وجود دارد.

دسترسی به آب شرب و فروشگاه مواد غذایی در همهجا وجود دارد ،ولی رستوران از کمتدرین
فراوانی در بين خ مات رفاهی برخوردار اس  .با توجّه به (ج ول  )2از بين روستاهاي ه

،

زیددارت ،قزلیدده ،پددا قلعدده و گددچسددو داراي بيشددترین امکانددات رفدداهی بددراي گردشددگران
هستن .
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جدول  -8مشخصات جاذبههای طبیعی ،تاریخی و فرهنگی روستاهای هدف گردشگری استان گلستان
مآخذ :مرکز آمارایران 4982 ،و تحاياات مي انی4932 ،
تعداد

حجم

تعداد

خانوار

نمونه

گردشگر

افراتخته

66

49

1111

پا قلعه

64

42

8111

جهان نما

19

44

2111

چینو

24

3

2111

رادکان

71

49

2111

زیارت

178

26

21111

سرکالته

763

83

2111

سیاه مرزکوه

72

49

2211

442

49

2211

134

28

4911

173

26

92111

قلعه قافه

299

27

4211

گچ سو

89

41

12111

چشمان از کویري با پوشش گياهی و مرتعی زیبا

جمع

2382

281

423711

-

روستا

شاه کوه
سفلی
فارسیان
قزلچه آق
امام

جاذبه های طبیعی
جنگلهاي پهن بر -جنگل سرخ ار -کوه
تکيانو -یییال طبيعی ،آبشار و غار
منطاة جامه شوران -چشمههاي سرگل و چشمه
پشمکی-جنگلهاي سوزنی بر
منطاة حفاظ

جاذبه های
تاریخی
پير افراتیته
قلعة ماران –چاه-
هاي گن

ش ه -چشمان از زیباي ارتفاعات

حاشية رودخانة زرین گل -پوشش جنگلی اطرا
روستا -آبشار چلم دره و کبود دره

سوخته
-

تپة مه ي شاه-
حما حوضی و
مابره پير غال

رودخانة رادکان -جنگلهاي را ،ممرز ،ارتفاعات

برج رادکان-

زیباي دراز نو معرو به با استان

سااخانة ابوالفضل

رودخانة خاصه رود -آبشار خلی رود یا جول دره،

زیارتگاه امامزداده

آبشار دوقلوي انزوان -چشمة آبگر

عب اهلل

رودخانة دوآب و ميرانلو همراه با درختان پهن

شهر ق یمی تميشه

بر

دوره ساسانی

دامنة ارتفاعات شاهوار ،زیس گاه حيات وحش

گور باستانی-

استان .آبشار گنجو -یییال طبيعی

آتشک ه

پوششش گياهی زیبا و یییال طبيعی

حما تارییی

رودخانة تيل آباد-پارک جنگلی فارسيان-چنار 711
ساله
رودخانههاي تيل آباد و نوده  -منظرۀ اترا عشایر

باف

بارارزش
بسيار زیبا

امامزاده محمّ بن
زی

رودخانههاي چليیاي ،چشمه گلو ،بيرا و کوههاي

معماري زیباي

ماران و والفاار و مراتع ماران کوه

منازل مسکونی
زیارتگاه پيامبر
خال نبی -گور
باستانی
-
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 .4یافتههای تحقیق
 .1 .4یافتههای توصیفی تحقیق

خدانوار روسدتایی سداکن در روسدتاهاي هد

در این تحايدق ،از  981سرپرسد

اسدتان

پرسشگري ش ه و نظرات آنان در خصوص اثرات گردشدگري ارزیدابی شد ه اسد  .ميدانگين
سنّی آنان  19/9سال به دس

آم  .اکثری

آنان یعنی  89/2درص در گروههداي سدنّی 11دد21

سال ( 22درص ) و 61د 12سال ( 94/2درص ) قرار دارن  .ميانگين بع خانوارهدا  1/9نفدر کده
روستاي قلعه قافه با  2/2و جهاننمدا بدا  2/7نفدر بيشدترین و کمتدرین اند ازۀ بعد خدانوار را
داشتهان  .از نظر ميزان سواد 2/46 ،درص سرپرستان خانوارهداي مدورد بررسدی بدیسدواد26 ،
درص سواد ابت ایی 24 ،درص راهنمایی 21/6 ،درص دیدپلم و  46/2درصد نيدز تحصديالت
باالتر از دیپلم داشتهان  .از نظر ساختار شدغلی در سدالهداي اخيدر مشداغل مدرتبط بدا توسدعة
گردشگري مانن دفاتر امالک ساختمانی ایجاد ش ه ( 44دفتر) و تعد اد زیدادي از افدراد حجدم
نمونه ( 22درص ) جذب این قبيل مشداغل شد هاند  .همیندين وجدود  12اتدا اجدارهاي92 ،
سوئي

و  422فروشگاه مواد غذایی بيانگر ناش گردشگري در توسعة مشاغل خ ماتی اس .
بهمنظور شناخ

از انتیاب روستاي ه

اثرات توسعة گردشگري بر مشاغل روستایيان ،نوع شغل آنان قبل و بعد
گردشگري بررسی و مشیّ .ش که شغل  437نفر(24درص ) آندان

در قبل کشاورزي بوده و بع ا به  96درص کاهش یافته س  .در ماابل شاغلين بیش خد مات
(دولتی و خصوصی) نزدیک به دو برابر افزایش یافته و از  29درص به  41/6درصد رسدي ه -
اس  .همینين شاغلين بیش صنع

(شامل نجاري ،شيشهبري ،صدنع

سداختمان و جدوش-

کاري) نيز افزایش یافته و از  42/6درص به  22/1درصد رسدي ه اسد  .ایدن تغييدرات یعندی
کاهش درص شاغلين بیش کشاورزي به نفع خ مات و صدنع
مشاه ه میشود (ج ول  .)9جه

در همدة روسدتاهاي هد

اثبات آماري این موضوع از آزمون تی زوجی استفاده ش و

با توجّه به اینکه  pvalueکوچکتر از  a=0.05اس  ،بيانگر وجود تفاوت در بين جامعة مدورد

ناش گردشگري در تحوّالت اقتصادي و...
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بررسی در دو دورۀ زمانی اس  .بيشترین تغيير در روستاي رادکان اس

که از  81/6درص بده

 29/4درص کاهش یافته و سپس روستاي گچسو قدرار دارد کده تعد اد کشداورزان آن از 78/6
درص به  28/6درص رسي ه اس  .مهمترین دليل رونق بیش خد مات در روسدتاهاي اخيدر،
بهبود نسبی جادۀ منتهی به روستا و توسعة تولي ات لبنی و صنایع دستی گليم و قاليیده عندوان
ش ه که مورد نياز گردشگران بوده اس .
آزمون تی زوجی (ج ول  )2تفداوت ترکيدب اشدتغال در روسدتاهاي پدا

همینين بر اسا

قلعه ،رادکان ،زیارت ،سرکالته ،قلعه قافه و گچسو در دو دورۀ مورد بررسی متفداوت اسد
خ مات (ج ول )9در حال حرک

ترکيب اشتغال به سم

دیگر علیرغم داشتن جا بههاي فراوان ،به علّ

اس  .در صورتی که در روستاهاي

نبود خد مات رفداهی و دسترسدی مناسدب و

تع اد کم گردشگر ،گردشگري منجر به تغييرات ترکيب اشتغال در این روستاها نش ه اس .
جدول  -3شغل سرپرستان خانوارهای نمونه قبل و بعد از انتخاب
روستای هدف گردشگری
مأخذ :یافتههاي تحايق4932 ،
مشاغل

بعد

قبل
تعداد

درصد

تعداد

درصد

437

24/9

498

92/3

دولتی

17

42/2

61

42/6

خصوصی

12

41/3

411

26

صنعت

61

42/6

86

22/1

بیکار

98

3/3

1

1

کل

981

411/1

981

1

کشاورزی

خدمات

و
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جدول  -4مقایسة شغل سرپرستان خانوارهای نمونه قبل و بعد از انتخاب روستای هدف گردشگری به تفکیک روستا
مأخذ :یافتههاي تحايق4932 ،

 .8 .4یافتههای تحلیلی
 .1 .8 .4ارزیابی اثرات اقتصادی گردشگری روستایی

در (ج ول  )2نظرات سرپرستان حجم نمونه در خصوص شاخ.هاي اقتصادي با استفاده از آزمدون
کايسکوئر نشان میه که تأثيرگردشگري در ایجاد اشغال ،افزایش درآم  ،بهبود وضعيّ اقتصادي مدرد
و کاهش فار در سطح باال ارزیابی ش ه و سطح معناداري مثب ( )1/111اس  ،ولی فدروش محصدوالت
کشاورزي و رونق صنایع دستی متوسّط ارزیابی ش ه اس  .به جه اینکه برخی از ميانگينهاي محاسدبه-
ش ه در سطح پایين هستن  ،براي ماایسه با ميانة نظري ( ،)9آزمون تی نيز انجا گرفته و نتدایج در (جد ول
 )6آم هاس  .علیرغم اینکه برخی از ميانگينها کمتر از ميانگين نظري هسدتن  ،ولدی بده جدز شداخ.
«ایجاداشتغال» که با ميانگين نظري داراي تفاوت معنیداري اس  ،بايده تفداوتی ن اشدته؛ بندابراین تدأثيرات
گردشگري این شاخ.ها متوسّط و باال ارزیابی ش ه اس  .همینين طبق (ج ول  ،)2نادش گردشدگري
در بهبود کيفي حملونال و توسعة سرمایهگذاريها با اطمينان  33درص و در سطح بسيار باالیی ارزیابی
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ش ه اس  .وجود  442تاکسی در روستاهاي ه
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 ،آسفال جادۀ روستاهاي افراخته و چينو و زیرسدازي

جادۀ روستاي گچسو از اثرات رونق گردشگري عنوان ش هاس  .از ج ول فو پي اس که ميزان تمایدل
به سرمایه گذاري در بیش گردشگري بسيار باال اس  .پروژۀ اح اث مهمانسدراي روسدتاي افراتیتده بدا
بودجة دهياري ،برنامة اح اث اتا هاي اجارهاي در رادکان و گچسو با تولي سااخانه و آرامگاه خال نبدی
و نيز رون رو به رش ایجاد سوئي و اتا هاي اجارهاي در روستاي زیارت ،از اثرات مثب و البتّه افزایش
قيم زمين و کاال از جمله آثار منفی گردشگري عنوان ش ه اس .
جدول  -5آزمون اثرات اقتصادی گردشگری در روستاهای هدف با کای اسکوئر
مأخذ :یافتههاي تحايق4932 ،
شاخ.

ميانگين

آماره کاي اسکوار

سطح معنیداري

متغير

ایجاد اشتغال

2/7718

24/279

1/111

افزایش درآم

2/8392

24/344

1/111

فروش محصوالت کشاورزي

2/3129

2/836

1/217

رونق و احياي صنایع دستی

2/3214

3/272

1/118

2/3414

24/722

1/111

9/1294

87/241

1/111

جاده روستا

9/2624

444/261

1/111

سرمایهگذاري

9/4438

47/373

1/114

توسعة سرمایه-

افزایش تمایل به سرمایهگذاري در روستا

9/2261

76/126

1/111

گذاري

تشویق خویشاون ان به سرمایهگذاري

9/6146

81/422

1/111

9/2882

441/322

1/111

تنوّع اشتغال و
افزایش درآم

مرد وکاهش فار

بهبود وضعيّ

بهبود حملونال
توسعة

بهبود وضعيّ

زیرساخ ها

ایجاد فرص

تمایل به اخذ وا جه

راه ان ازي مشاغل گردشگري

جدول  -6مقایسة میانگین شاخصهای اقتصادی آزمون t

مأخذ :یافتههاي تحايق4932 ،
 = 3ميانه نظري
شاخ.ها

t

درجة آزادي

سطح معنیداري

تفاوت ميانگين

فاصلة اطمينان
پایين

باال

ایجاد اشتغال

-9/116

989

114/

-/22347

-/9642-

-/1363

افزایش درآم اهالی

-4/226

989

424/

-/41677

-/2147

1282/

فروش محصوالت کشاورزي

-/767

989

111/

-/12163

-/4313

1822/

رونق و احياي صنایع دستی

-4/164

942

238/

-/17387

-/2273

1682/

-4/229

989

222/

-/18231

-/2214

1222/

بهبود وضعيّ

مرد وکاهش فار

91

شمارة بيست و پنجم

مجلّة جغرافيا و توسعة ناحيهاي
 .8 .8 .4ارزیابی اثرات اقتصادی گردشگری با رویکرد تفکیکی

جه

بررسی تفاوت درک اثرات گردشگري بدر اسدا

رویکدرد تفکيکدی ،اقد ا بده بررسدی

ميانگين هریک از شاخ.ها با توجّه بده گدروههداي شدغلی شد کده در (جد ول  )7تنظديم شد ه
اس .
جدول  -7میانگین شاخصهای اقتصادی برحسب گروههای شغلی
مأخذ :یافتههاي تحايق4932 ،
گروه هاي شغلی ایجاد اشتغال بهبود حمل و نال

توسعة سرمایه گذاري

کشاورزي

2/9166

9/9493

2/7248

دولتی

2/9111

9/2899

2/7211

خ مات

9/2679

9/2719

9/1122

صنع

9/2228

9/3143

9/2841

کل

2/7718

9/2624

9/4438

همانطور که در ج ول فو نشان داده ش ه اس  ،ميانگين گروههاي خ مات و صنع

بداالتر از

سایر گروههاي شغلی اس  .به طوريکه ميانگين شاغلين خ مات درشداخ.هداي ایجداد اشدتغال،
بهبود حملونال و توسعة سدرمایه گدذاري بده ترتيدب ( 9/27 ، 9/26و  )9/11و ميدانگين شداغلين
صنع

در شاخ.هاي فو به ترتيب ( 9/31 ،9/22و  )9/28اسد  .جهد

اثبدات آمداري تفداوت

ميانگينها از آزمون واریانس یدکطرفده  fاسدتفاده شد کده نتدایج آن در (جد ول  )8تنظديم شد ه
اس .
با توجّه به اینکه  pvalue=0/000اس  ،وجود تفاوت در ميانگين شاخ.هداي مدورد بررسدی
بر حسب گروههاي شغلی متفاوت اس ؛ بنابراین بر اسدا

رویکدرد تفکيکدی شداغلين خد مات و

صنع  ،ناش گردشگري را در بهبود شاخ.هاي اقتصدادي مثبد تدر از سدایر گدروههداي شدغلی
ارزیابی کردهان .
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جدول  -2نتایج آزمون فیشر در ارتباط با نقش اقتصادی گردشگری بر حسب نوع شغل ساکنان
مأخذ :یافتههاي تحايق4932،
Sum of Squares
87 / 322
Between Groups
ایجاد اشتغال

بهبود حمل و نال

توسعة سرمایه گذاري

df
9

Sig/
F
Mean Square
1 / 111 43 / 237
23 / 948
4 / 224

Within Groups

227 / 878

981

Total

662 / 899

989

Between Groups

99 / 184

9

44 / 281

Within Groups

664 / 942

981

4 / 711

Total

426 / 632

989

Between Groups

131 / 22

9

7 / 921

Within Groups

787 / 631

981

2 / 179

Total

813 / 711

989

1 / 111 6 / 182

1 / 142 9 / 216

 .3 .8 .4ارزیابی اثرات اجتماعی فرهنگی گردشگری

از نظر فرهنگی ،گردشگري بزرگترین عامل انتاال شيوههاي زند گی و رفتدار اجتمداعی جوامدع
اس  .گردشگرانی که به نااط میتلف سفر میکنن  ،تح

تأثير آداب ،رسو  ،معماري و سایر مدوارد

مورد توجّه در جوامع ميزبان قرار میگيرند و گداهی از فرهندگ جامعدة ميزبدان پيدروي مدیکنند .
گردشگري روستایی در عصر حاضر به واسطة نمودهاي بيشدتر زند گی سدنّتی نسدب

بده زند گی

شهري ،از جا بة فراوانی برخوردار اس  .به خصوص براي مهداجران شدهري کده زمدانی سداکن در
روستاها بودن  ،باع

تحریک احساسات نوستالوژیک آنان میشود .همینين تجربده نشدان داده کده

گردشگر با حضور خود در مناطق روستایی فرصتی را بدراي سداکنين فدراهم سداخته تدا بتوانند بدا
فرهنگهاي میتلف آشنا شون  .جه
جامعة ميزبان ،از هش

بررسی ميزان اثرگذاري گردشگري بر بع اجتماعی فرهنگدی

متغير و براي هر ک ا تع ادي شاخ .به شرح (جد ول  )3در نظدر گرفتده

ش ه و نظرات سرپرستان حجم نمونه ارزیابی و از آزمون کیدو جه

اثبدات آمداري اسدتفاده شد ه

اس  .طبق ج ول فو  ،ميانگين شاخ.هاي متغيرهاي تعامل ،آگاهی ،انسدجا اجتمداعی و احيداي
آداب و رسو  ،پيوستگی فرهنگی ،مشارک

و ميزان حضور زندان روسدتایی در جامعده ،بداالتر از 9

(ميانة نظري) اس ؛ بندابراین نادش گردشدگري در ایدن متغيدرهدا متوسّدط و بداال اسد  .در مدورد
متغيرهاي امنيّ

و مهاجرت ،ناش گردشگري در ایجاد ناامنی با ميانگين کمتر از  ،9بيانگر تدأثير کدم
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گردشگري در ایجاد ناامنی اس  .علیرغم تمایدل بداالي زند گی در روسدتا ،نادش گردشدگري در
مهاجرین کم ارزیابی ش ه اس

کاهش مهاجرت و بازگش

و به نظدر مدی رسد کده بدا توجّده بده

عوامل متع ّد مؤثر در مهاجرت ،گردشگري به تنهایی نمیتوان باع

کاهش مهداجرت شدود ،البتّده

تمایل باالي زن گی در روستا ناشی از مسائل روانی و تعلّق خاطر به روستا نيدز مدیتواند باشد  .در
هر صورت با توجّه به سطح معنیداري شاخ.هاي مورد بررسی که کمتر از  1/14هستن  ،از نظدر
آماري ،موارد فو در سطح اطمينان  33درص مورد پذیرش قرار میگيرد.
 .4 .8 .4ارزیابی اثرات اجتماعی گردشگری با رویکرد تفکیکی

براي درک اثرات اجتماعی فرهنگی گردشگري در بدين سداکنين بدا رویکدرد تفکيکدی ،آزمدون
کروسکال واليس انجا گرفته اس  ،نتایج در (ج ول  )3نشان میده که در شداخ.هداي تعامدل،
ارتااء آگاهی و پيوستگی فرهنگی (آشنایی با سایر فرهنگهدا) تفداوت معندیداري بدين گدروههداي
شغلی وجود دارد و نظرات همه یکسان نيس  ،به این معنی که شاغلين بیدش صدنع

بدا ميدانگين

رتبهاي  229/3اثرات گردشگري را در افزایش تعامل ،باالتر از سایر گروههاي شغلی بيدان کدردهاند .
همینين شاغلين بیش صنع

و خ مات خصوصی با ميانگين هاي  241و  ،212ناش گردشدگري

را در ارتااء آگاهی ،بيشتر از دو گروه دیگر ارزیابی کردهان  .در خصوص افزایش پيوستگی فرهنگدی
نيز شاغلين بیش صنع

با ميانگين  ،224ناش گردشگري را بيشتر دانستهاند  ،امّدا در سدایر مدوارد

یعنی تأثير در حضور بيشتر زنان در جامعه ،انسجا اجتماعی ،مشارک

و اعتمداد اجتمداعی تفداوتی

بين گروههاي شغلی وجود ن ارد و همه تأثيرات را در سدطح بداالیی ارزیدابی کدردهاند  ،امّدا اثدرات
گردشگري در کاهش مهاجرت و ایجاد ناامنی در ح پایينی ارزیابی ش ه اس

کده از ایدن نظدر نيدز

تفاوتی بين گروههاي شغلی وجود ند ارد؛ بندابراین همدانطدور کده در (جد ول  )41آزمدون شد ه،
ميانگين مشاغل خ مات خصوصی با ميانگين  223/2باالتر از سایر گروههداي شدغلی اسد ؛ یعندی
صاحبان مشاغل خ ماتی چون خواروبار فروشی ،رانن گی ،قصابی ،گارگران مراکز خد ماتی و سدایر
موارد که ارتباط بيشتري با گردشگران دارن  ،ناش گردشگري را در تغييرات فرهنگی بديش از سدایر
گروههاي شغلی ارزیابی کردهان و این مهم با سطح اطمينان  33درص و رابطة معنداداري  1/141بده
اثبات رسي ه اس .
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جدول  -9نتایج آزمون کیدو در ارتباط با اثرات اجتماعی فرهنگی گردشگری در روستاهای هدف
مأخذ :یافتههاي تحايق4932،
متغیر
تعامل

شاخص

میانگین

تعامل بيشتر بين اهالی

9/2942

Chi-Square
67/421

1/111

تعامل بين گردشگر و اهالی

9/2344

31/223

1/111

فضاي روستایی

9/2722

83/62

1/111

توسعة مهارتهاي اهالی

9/2893

68/21

1/111

افزایش دانش و اطّالعات مرد

9/6872

413/28

118/1

افتیار به آداب و رسو

1/4296

287/19

1/111

افتیاربه روستایی بودن

1/2488

972/37

1/111

با افتیارباگویش خود بااهالی صحب کردن

1/1882

914/41

1/111

یادگيري سایرزبانها

9/9328

91/231

1/111

آشنایی با اقوا گوناگون

9/1318

32/813

122/1

ایجاد عالقه براي دی ن از سایرنااط کشور

9/7332

417/47

1/111

رضای ازساکنين ویالها

9/4796

46/173

1/112

ایجاد انگيزه براي پيگيري مشکالت

9/4912

67/98

1/111

پيگيري شیصی مشکالت

9/1411

61/821

1/111

انگيزه جه کار اشتراکی

9/2232

18/691

1/111

اح اث

9/233

87/314

1/111

روستا
مسائل گردشگري
همکاري براي حل

9/7112

462/31

1/111

همکاري در حل مشکالت زیس محيطی

9/7347
9/6314

467/77

1/111

427/19

1/111

افزایش حضورزنان

9/9812

62/112

1/111

تمایل به اشتغال همسر و دختر

9/6181

417/32

1/111

افزایش سرق

2/2411

21/616

1/111

افزایش جر

2/9198

87/774

1/111

افزایش اعتياد

2/8721

26/624

1/111

کاهش مهاجرت از روستا
تمایل به مهاجرت از روستا

2//7911
2/29328

22/664
428/226

1/111
1/111

مهاجرین به روستا

2/8618

3/621

1/117

درک اهميّ
آگاهی

انسجا اجتماعی

پيوستگی فرهنگی

مشارک

و اعتماد

اجتماعی

مشارک

در پروژه در دس

همکاري در پاکسازي محيط روستا
حضور زنان در جامعه

امنيّ

مهاجرت

بازگش

رضای از زن گی

9/7626

467/ 872

سطح معنیداری

1/111
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جدول  -11نتایج آزمون کروسکال والیس در ارتباط با شاخصهای اثرات اجتماعی فرهنگی گردشگری به
تفکیک نوع شغل ساکنان
مأخذ :یافتههاي تحايق4932،

با توجّه به اینکه در بعضی از متغيرها ،تفاوتها معنادار و در برخی دیگدر معندادار نشد ه اسد ،
اق ا به آزمون بع اجتماعی ش که در (ج ول  )44نشان داده ش ه اس .
جدول  -11نتایج آزمون کروسکال والیس در ارتباط با اثرات اجتماعی فرهنگی گردشگری بر
حسب وضعیّت شغلی
مأخذ :یافتههاي تحايق4932 ،
مشاغل

تع اد

ميانگين رتبه اي

کشاورزي

497

478/23

خ مات دولتی

61

412/38

خ مات خصوصی

414

223/12

صنع

86

216/27

کل

981

sig

1/114
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همانطور که در (ج ول )44نشان داده ش ه اس  ،ميانگين گروه خ مات خصوصی با ميدانگين
.223باالتر از سایر گروههاي شغلی اس ؛ یعنی از نظر شاغلين بیش خ مات خصوصی کده شدامل
مشاغلی مانن مغازهداري ،رانن ه ،قصاب ،گارگر مراکز خ ماتی و غيره اسد  ،نادش گردشدگري در
تغييرات فرهنگی بيش از سایر گروههاي شغلی مورد بررسی اس
به اثبات رسي ه اس ؛ بنابراین بر اسا

و این مهم بدا سدطح اطميندان 33

رویکرد تفکيکی میتوان نتيجه گرف

که نادش گردشدگري

در ایجاد تحوّالت اجتماعی و فرهنگی از نگاه شاغلين مرتبط با گردشگري مثب تدر از سدایر گدروه-
هاي شغلی اس .
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

بر اسا

تحاياات مي انی در  49روستاي ه

ایحاد تحوّالت اقتصادي ،مثب

گردشگري استان گلستان ،ناش گردشدگري در

و سازن ه ارزیابی میشود .همینين گردشگري موجب تغيير ترکيدب

شغلی از کشاورزي به خ مات و صنع

ش ه اس  .گردشدگري موجدب توسدعة زیرسداخ هدا و

بهبود سيستم حملونال روستاهاي موردمطالعه ش هاس  .علی اکبریدان ( )4986و خوشدرو ()4988
نيز در تحاياات خود در روستاهاي اسفراین و قوچان به این نتایج رسي ه اند  .ميدزان بداالي تمایدل
مرد به سرمایهگذاري در روستا از یک طر  ،اح اث سوی  ،مهمدانسدرا و اتدا هداي اجدارهاي و
مغازههاي ج ی از طر دیگر مؤیّ این موضوع اس  .تسریع آسفال

جادۀ روسدتاهاي گدچسدو و

افراتیته و افزایش چشمگير سرویسهاي حملونال در زیارت و فارسيان به همدراه نگداه وید ه بده
روستاي رادکان و جهاننما از مصادیق بارز این موضوع اس .
ناش گردشگري در تعامالت مثب

و سازن ۀ اجتماعی بين خانوارهاي محلّدی (جامعدة ميزبدان)

چشمگير بوده اس  .گردشگري ناش باالیی در افزایش آگاهی ،انسجا  ،پيوستگی و ميدزان حضدور
زنان در جامعة روستایی داشته اس  .از مصادیق آن میتوان به ادارۀ سوپر مارک هدا ،توليد صدنایع
دستی جه
اس

عرضه به گردشگران اشاره کرد .گردشگري در افزایش مشارک

روستائيان مدؤثر بدوده

که وانگ ( )2117هم در تحاياات خود به این نتایج رسي ه اس  .علیرغم تمایل پدایين مدرد

به مهاجرت از روستا ( )2/29و ميزان باالي رضای

از زن گی در روستا ( ،)9/76نادش گردشدگري
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مهاجرین ( )2/86و کداهش مهداجرت ( ،)2/79نسدبتا پدایين ارزیدابی شد ه اسد

مهمترین دليل آن را میتوان شرایط سی

کده

زن گی در شهر به همراه تعلّق خاطر به روستا کدر کدرد.

ناش گردشگري در ایجاد تحوّالت اجتماعی در شداخ.هداي ارتاداء آگداهی ،پيوسدتگی فرهنگدی
(آشنایی با سایر فرهنگها) و تعامل ،از تفاوت معنیداري بدين گدروههداي شدغلی برخدوردار بدوده
اس  .به این ترتيب که شاغلين صنع

و خ مات خصوصی ناش گردشگري را مثبد تدر از سدایر

گروههاي شغلی (کشاورزان و مسؤوالن بیش دولتی یا عمدومی) ارزیدابی کدردهاند  ،ولدی در بايدة
شاخ.هاي اجتماعی با وجود ارزیابی باالي ساکنان ،تفاوت معنیداري بين گروههاي شدغلی دید ه
نش ه اس

و نظرات آنها یکسان بوده اس .

درک اثرات گردشگري در روستاهاي مورد مطالعه بر اسا
به دس

وضعيّ

شدغلی سداکنين ،متفداوت

آم ه اس  .به عبارتی افرادي که در مشاغل مرتبط بدا گردشدگري (خد مات خصوصدی و

صنع ) فعّال بودن  ،نگاه مثب تري داشتن  .همینين آثار منفی تدورمی و بدور
کشاورزي از منظر شاغلين بیش خ مات خصوصدی و صدنع
ارزیابی ش ه اس

بدازي زمدينهداي

کمتدر از سدایر گدروههداي شدغلی

و این فرضيه با آزمون کروسکال واليس نيز در سطح باالیی از درجة اطميندان بده

اثبات رسي ه اس .
البتّه نتایج فو با تحاياات سازبو که معتا اس

گردشگري روستایی فعاليّتی اسد

اضافی براي آنهایی فراهم میکن که شغل اصلیشان در حوزۀ کشاورزي و صنع
 ،2112ص ) 48 .نيز منطبق اس ؛ زیرا پ وهشها نشان داده اس

اسد

کده درآمد
(سدازبو،

کده توسدعة گردشدگري در اکثدر

روستاهاي کشورمان غالبا سبب تضعيف کشاورزي ش ه و درآم چند انی بدراي کشداورزان ن اشدته
اس  ،ضمن آنکه با افزایش قيم

زمين و بور

بازي ،تغيير کاربريها نيز ایجداد شد ه و از تعد اد

شاغلين این بیش کاسته ش ه اس  .افزایش درآم کشداورزان و نگداه مثبد

آندان بده گردشدگري،

هنگامی اتفا خواه افتاد که کشاورزي گردشگري یا اگريتوریسدم توسدعه یافتده و کشداورزان بدا
فددروش محصددوالت و پددذیرایی از گردشددگران در خانددههدداي روسددتایی بتوانندد درآمدد کسددب
کنن .
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کتابنامه

 .4احم ي ،ش .)4983( .بررسی تأثيرات گردشگري بر معيش پای ار ،مطالعة موردي روستاي برغان.
(پایاننامه منتشرنش ۀ کارشناسی ارش م یری

جهانگردي) ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،ایران.

 .2امين بي ختی ،ع .)4988( .4 .ناش بنگاههاي کوچک و متوسّط ) (SME`sصنعتی در خلق فرص -

هاي کارآفرینی .کاوش هاي م یری
 .9ب ري،

بازرگانی.474-4314 ،)2(4 ،

 .ع ،.مطيعی لنگرودي ،ح ،.سلمانی ،. ،عليالی فيروزجایی ،ن .)4988( .اثرات اقتصادي

گردشگري بر نواحی روستایی ،مطالعة موردي نواحی روستایی بیش مرکزي نوشهر .مجلة جغرافيا و
توسعة ناحيهاي.42-92 ،49 ،
 .1جمعهپور ،. ،احم ي ،ش .)4931( .تأثير گردشگري بر معيش

پای ار روستایی (مطالعة موردي

روستاي برغان ،شهرستان ساوجبالغ) .پ وهشهاي روستایی.99-62 ،2 ،
 .2جمعهپور ،محمود .)4981( .برنامهریزي توسعة روستایی :دی گاهها و روشها .تهران :انتشارات سم .

 .6جوان ،ج ،.ساایی .)4989( . ،ناش گردشگري در توسعة منطاهاي با تأکي بر م یری روستایی .مجلة
جغرافيا و توسعة ناحيهاي.413-421 ،2 ،
 .7خانی ،. ،وسمهجانی ،ا ،.قنبري نسب ،ع .)4988 ( .بررسی اثرات گردشگري ساحلی با تکيه بر

نظرسنجی از خانوارهاي روستایی (مطالعة موردي :روستاي چمیاله ،شهرستان لنگرود) .فصلنامة
جغرافياي انسانی.24-61 ،)1( 4 ،

 .8خوشرو ،ر .)4988( .بررسی قابلي ها و تنگناهاي توسعة گردشگري روستایی با تأکي بر روستاهاي
ه

(نمونة موردي :دهستان شيریندره ،شهرستان قوچان)( .پایاننامة منتشرنش ۀ کارشناسی ارش

جغرافيا و برنامهریزي روستایی) ،دانشگاه فردوسی مشه  ،ایران.

 .3درویشی ،ح .)4931( .ناش گردشگري در توسعة روستایی (مطالعة موردي :منطاة دش

ارژن فار ).

(پایاننامة منتشرنش ۀ کارشناسیارش جغرافيا و برنامهریزي روستایی) ،دانشگاه فردوسی مشه  ،ایران.
 .41رضوانی . ،ر .)4987( .توسعة گردشگري روستایی (با رویکرد گردشگري پای ار) .تهران :انتشارات
دانشگاه تهران.
 .44رضوانی ،ع .)4971( .4 .روابط متاابل شهر و روستا با تأکي بر ایران .تهران :انتشارات دانشگاه پيا نور.
 .42رکنال ین افتیاري ،ع .ر ،.مه وي ،د ،.پورطاهري .)4983( . ،فرآین بومیسازي شاخ.هاي توسعة
پای ار گردشگري روستایی در ایران .پ وهشهاي روستایی.4-14 ،)1(4 ،

مجلّة جغرافيا و توسعة ناحيهاي

96

شمارة بيست و پنجم

 .49زاه ي ،ش .)4982( .مبانی توریسم و اکوتوریسم پای ار .تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی.
 .41سرلک ،ا .)4981( .جهانگردي و رفاه اقتصادي .ماهنامة اطّالعات سياسی -اقتصادي14-27 ،6 ،
 .42شهي ي . ،ش ،.اردستانی ،ز ،.گودرزي .)4988( . . ،بررسی تأثيرات توریسم در برنامهریزي نواحی
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