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 چکیده
محلـی  اتاجتماع ی توسعۀهاترین اهرماز مهمامروزه دارد  همراهو منافع فراوانی که به  اواسطۀ مزایگردشگری به

 .تروسـتایی اسـ ۀگـذاران توسـعریزان و سیاسـتفق تمامی برنامهاوتیج آن مورد وو توسعه و ترو روستایی است 
نـدی بـاالی توانم ووسـعه اجتماعـات محلـی اهمیت بـاالی گردشـگری در تجوامع روستایی،  های فزایندةچالش

 وسـعۀتریـزی سه عنصر کلیدی بـرای توجـه ویـژه بـه برنامـهروستاهای هدف گردشگری در جذب گردشگران، 
ه بـا روش کـرو ایـن پـژوهش کمـی و کـاربردی  نیاز اخراسان شمالی هستند.  گردشگری در روستاهای استان

یی روستا توسعۀ بر اجتماعات محلی و گردشگریانجام گرفته است با هدف بررسی اثرات و علی تحلیلی  توصیفی
 ستان خراسانای هدف گردشگری سرپرستان خانوار هشت روستا همۀآماری پژوهش را  جامعۀانجام گرفته است. 
-ابزار اصلی جمـعاند. آماری در نظر گرفته شده نفر به عنوان نمونۀ 383ها دهد که در میان آنشمالی تشکیل می

هـای داده جزیه و تحلیـلتو برای  تأیید شده استکه روایی و پایایی آن  بوده پرسشنامه ،های مورد نیازآوری داده
میـانگین هـد دنتایج پژوهش نشـان مـی ده است.استفاده گردی  Amosو SPSSافزارهای گردآوری شده از نرم

ار بـوده و معنـاد ندرصد اطمینـا 99در سطح  195/3میزبان با مقدار و محلی  نمرة اثرگذاری گردشگری بر جامعۀ
 ی نشـان دادنتایج بررسی وضـعیت توسـعه روسـتایی در محـدوده مطالعـات همچنینباالتر از سطح متوس  است؛ 
روستایی نیز  طح توسعۀساز حد مبنا بوده است و  ، به صورت معناداری باالتر157/3میانگین محاسبه شده با مقدار 

متغیـر ردشـگری )گر دالت ساختاری برازش شـده اثـانهایی مع ر از حد متوس  ارزیابی شده است. نتایج مدلتباال
مـدل  نشـان داد روستایی )متغیر وابسته( در روستاهای هدف گردشگری استان خراسان شمالی مستقل( بر توسعۀ
بـوده و در مجمـوع، گردشـگری  535/0دار است. در این مدل مقدار اثر کـل اطمینان معنی %99مذکور در سطح 

 مطالعاتی را تبیین نماید. واریانس توسعۀ روستایی در محدودة %29د انسته است حدوتو
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 مقدمه
 رواج و بخشیگرو تنوع رد ملی توسعۀ فرآیند در جغرافیایی فضاهای از بهینه برداریبهره راستای در روستایی مناطق حفظ

روسـتایی اسـت  و اتخـاذ راهبردهـای مـؤثر توسـعۀ کشـاورزی هـایفعالیـت کنار در اقتصادی هایفعالیت جدید اشکال

(Horáková, 2010:38)روسـتایی وسـعۀت برای نتاکنو که . با این وجود در اکثر کشورهای درحال توسعه راهبردهایی 

 بهداشـت، اشـتغال، ایجاد ر،فق رفع قبیل از اهداف توسعه نتوانسته و نداشته بر در را مطلوب نتیجۀ است، شده برده کار به

 روسـتایی جامعـۀ التمشـک بر بلکه کند، فراهم را جامعه در منافع مناسب توزیع و محی  زیست پایداری و بذایی امنیت

 اهـم از یکـی حلـیم جوامـع از فقرزدایـی (. به همین دلیل امروزه موضـوع89: 1391و کیومرث،  پوراست )جمعه افزوده

 (.215: 1396نژاد و همکاران، قرارگرفته است )اسمعیل متحد سازمان ملل کار دستور در که است مواردی

 از برخی در حتی و گرفته قرار زانریبرنامه توجه مورد جهان کشورهای ابلب در اخیراً که راهبردهایی از در این راستا یکی

باشـد مـی گردشـگری روسـتایی گسـترش و توسـعه اسـت، داشـته همراه به مثبتی نتایج و آمده در اجرا به این کشورها

(Mirjanić et al, 211:22). نـواحی اجتمـاعی و اقتصـادی هایبیماری تمام برای حل که از آن به عنوان نوشدارویی 

(. گردشگری به عنوان یکی از صنایع مهم و با رشـد فزاینـده و 215: 1396نژاد و همکاران، )اسمعیل شودروستایی یاد می

اقتصـادی و اجتمـاعی  در قرن حاضر در زمینـۀ رشـد و توسـعۀ (Marzo-Navarro et al, 2016:478) شتابان خود

 وضوح قابـل مشـاهده اسـت و محققـان در ای است و آثار اقتصادی آن در اکثر از کشورهای دنیا بهدارای اهمیت فزاینده

 :Silva, 2018) کننـدکشـورها یـاد مـی از بسیاری در اخیر اقتصادی رشد متعددی از آن به عنوان  عامل هایپژوهش

عـدی دارای ماهیـت چنـد بُ .(Hultman & Hall, 2011: 12) پویـا اجتماعی پدیدة یک عنوان به گردشگری .(101

 نمایـدآنـان ایفـا مـی اقتصـادی - اجتمـاعی تغییـرات تقویـت و میزبـان جوامع ازیتوانمندس را در ایعمده بوده و نقش

(Atelievic, 2007: 309; Dwyer et al, 2009:63 ) ،های مستقیم و بیرمستقیم و نسبت به دیگر صنایع فرصت

 Gugushvili et al, 20017: 49; Li et) دهـدبیشتری را برای بهبود پیوندها و ارتباطات در اقتصاد محلی ارائه می

al, 2017:1). ــ ــدةص ــاد کنن ــوان ایج ــه عن ــگری ب ــدفرصــت نعت گردش ــتغال و درآم ــای اش  & Nagaraju) ه

Chandrashekara, 2014: 42). ثر اسـتهای انسانی مؤهبیرمستقیم بر توسعۀ پایدار سکونتگا به صورت مستقیم و 

(Kastenholz, 2012: 212)و توسـعه بـرای جدیـد راهبرد یک عنوان به روستایی گردشگری . در هر صورت امروزه 

 توزیـع روسـتایی، هـایمهـاجرت بیکاری، باالی نرخ برای ثرمؤ هاییلحراه هارائ روستایی، توانایی اقتصاد به بخشیتنوع

 امـا ،گـذاردمـی میزبان جامعۀ و مقصد در را مختلفی اثرات روستایی گردشگری بنابراین ؛شودآن می نظایر و درآمد مجدد

 توسـعۀ بـرای ابـزاری عنـوان بـه فرآینـد ایـن. اسـت متفاوت دیگر مکانی به مکانی از روستایی محلی گردشگری اثرات

 .(Mirjanić et al, 211:22) است روستایی توسعۀ در گذاریسرمایه نوعی به و اشتغال درآمد، اقتصادی، کسب

 هـای توسـعۀتـرین اهـرممهـم نمود که به لحاظ تئوری گردشگری یکی ازتوان چنین عنوان با توجه به مطالب فوق می

تواند منافع قابل توجهی برای جوامع محلی و میزبان به همراه داشته باشد. سکونتگاههای روسـتایی روستایی است که می

گردشـگری دارای  هـایواقع در استان خراسان شمالی همانند بسیاری از روستاهای کشور به لحاظ برخـورداری از جاذبـه

عنوان روستاهای هدف گردشگری های قابل توجهی هستند و به همین دلیل تعداد زیادی از روستاهای استان بهتوانمندی

هـا ترین آنجغرافیایی آن پراکنده هستند و از مهم دف گردشگری در این استان در گسترةاند. روستاهای هبه ثبت رسیده

و  اسـتاد در شهرسـتان مانـه و سـملقان، درکـش در شهرستان اسفراین، نییرو ن بجنورد،توان به اسفیدان در شهرستامی

اشاره کرد که ساالنه پـذیرای  شیروان و گلیان در شهرستان در شهرستان گرمه، زوارم دشت خسرویه در شهرستان فاروج،

ثرات قابل توجهی بـر روسـتاییان محلی میزبان، دارای ا امل دوسویه میان گردشگران و جامعۀهزاران گردشگر هستند. تع

 وتبیـین ایـن اثـرات در راسـتای توسـعۀاستان خراسان شمالی و به ویژه روستاهای هدف گردشگری اسـت کـه بررسـی 



 59                                                            ..     .روستایی هایسکونتگاه توسعۀ بر گردشگری اثرات بررسی/  و همکارانیازی ن

ربـم رسد. روستاهای هدف گردشگری اسـتان خراسـان شـمالی علـیهای روستایی الزم و ضروری به نظر میسکونتگاه

هـای متعـددی مواجـه پایـدار روسـتایی بـا محـدودیت های توسعۀلحاظ شاخصهای گردشگری، به خورداری از جاذبهرب

 هستند.

سـاختی و لبـدی ـ زیرهای متعدد اقتصـادی، کابا توجه به این مهم که در نواحی روستایی که از یک طرف با محدودیت 

عنـوان  تواند بـهمی گردشگری های جذب گردشگر هستند، توسعۀاجتماعی مواجه هستند و از طرف دیگر دارای پتانسیل

ین اثـرات بررسی و تبی (،57: 1398روستایی در این اجتماعات محلی مطرح باشد )بشکار و همکاران،  راهبرد اصلی توسعۀ

هایت نتایی و در گردشگری روس مودن بستر شناختی مناسب، در توسعۀتواند ضمن فراهم نگردشگری بر جوامع محلی می

باشـد، رح مـینـه قابـل طـاساسی که در این زمی ة مطالعاتی مؤثر باشد. از این رو پرسشتوسعۀ پایدار روستایی در محدود

 وگونـه اسـت عبارت است: وضعیت اثرگذاری گردشگری بر ساکنان روستاهای هدف گردشگری استان خراسان شمالی چ

ه و تبیین تجربی ارائ مدلتوان در قالب یک مطالعاتی را می های توسعۀ روستایی در محدودةآیا اثر گردشگری بر شاخص

 نمود؟

که در ادامـه بـه نتـایج چنـد  استدهد در ارتباط با موضوع مورد مطالعه مطالعات مختلفی انجام شده ها نشان میبررسی

( با هدف بررسی تـأثیر گردشـگری بـر معیشـت 1390پور و احمدی )نتایج پژوهش جمعه مهم اشاره خواهد شد. پژوهش

که باع  به وجود آمـدن پایدار روستایی در روستای بربان واقع در شهرستان ساوجبالغ نشان داد گردشگری با وجود این

های روستایی مانند بابداری و خدمات شده است، اما این تـأثیر کمک به رشد برخی از فعالیت اشتغال و درآمد و همچنین

 گیرد و به علت نبود نهاد محلی و متولی مختص گردشـگری، منـافعبسیار محدود است و تنها برخی خانوارها را در بر می

اثر گردشگری بر ساکنان ناچیز بوده  و در مجموع اعضای جامعه محقق نشده استعمومی حاصل از گردشگری برای همۀ

 معیشتی مردم هایفعالیت و هادارایی بر گردشگری اثرات ( در پژوهشی اقدام به بررسی1391پور و کیومرث )جمعه است.

 منابع گردشـگری فراگیری به دلیل عدم گردشگری که دهدمی نشان این پژوهش اند. نتایجدام کردهقزیارت ا روستای در

 زیارت نتوانسـته روستای در حاضر حال در گردشگری توسعۀ جهت در مشخص برنامۀ نبود و جامعه مختل  یهاگروه به

 نبـوده ثرمـؤ هـاشـاخص بعضـی در جز مثبت گردشگری آثار و کند ایجاد روستاییان پایدار معیشت در ثریمؤ نقش است

 محلـی اجتماعـات بر روستایی گردشگری توسعۀ تأثیرات ( با هدف سنجش1392پور و خالقی )نتایج پژوهش صالح. است

 اقتصـادی، تـأثیرات توانـدمـی نقده شهرستان روستایی نواحی در روستایی گردشگری توسعۀ نقده نشان داد شهرستان در

 در تـأثیر کمتـرین و اجتمـاعی عدبُ به مربوط تأثیر بیشترین میان، این در که باشد داشته مثبتی محیطیزیست و اجتماعی

 پایداری ارزیابی و ( با هدف سنجش1393قیداری و همکاران ) های پژوهش سجاسیاست. یافته بوده محیطی زیست عدبُ

کوهدشت نشـان داد  شهرستان واقع در گنبد درب دهستان محلی در اجتماعات دیدگاه از روستایی گردشگری مقصدهای

روسـتایی بهبـود یافتـه اسـت و اثرگـذاری  توسعۀهای در اثر ورود گردشگران به روستاهای مورد مطالعه وضعیت شاخص

 اقتصـادی، تـأثیرات به میزبان جامعۀ ( در پژوهشی نگرش1395اقتصادی گردشگری بیشتر از از دیگر ابعاد است. حسام )

آمـل بررسـی کـرده اسـت. نتـایج  شهرستان الریجان بخش روستاهای گردشگری را در زیستی توسعۀمحی  و اجتماعی

 اشـتغال، و نـد از: درآمـدمیزبان به ترتیـب اهمیـت عبـارت ترین اثرات پدیدة گردشگری بر جامعۀمهمپژوهش نشان داد 

 بـا هـدف (1395نیا و همکاران )و زیرساختی. نتایج پژوهش طیب مسکن فرهنگی، و اجتماعی ارتباطات، و زیست محی 

 گردشـگریسـروآباد نشـان داد توسـعۀ  نشهرسـتا اورامان بخش روستاییان زندگی کیفیت بر گردشگری تأثیرات تحلیل

( بـا هـدف 1397نتایج پژوهش عینـالی و همکـاران ) .است شده بخش این روستاییان زندگی کیفیت سطح بهبود موجب

پایدار جوامع محلی نشان داد گردشگری بـر  هدف گردشگری استان زنجان در توسعۀارزیابی نقش گردشگری روستاهای 

محیطی این روستاها اثر منفی عد زیستابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی روستاهای دارای تأثیرات مثبت و بر بُ
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 روسـتاییان دهسـتان اقتصاد در گردشگری جایگاه ( با هدف ارزیابی1397داشته است. نتایج پژوهش رضائی و همکاران )

 درآمـد سـطح افزایش اشتغال، هایزمینه ایجاد لنگرود نشان داد گردشگری با کومله در شهرستان ان واقع در بخشمرید

 اقتصـاد سـاختار ناحیـه، توانسـته اسـت در در اقتصـادی تنـوع فعالیـت و جوانان مهاجرت از جلوگیری محلی، خانوارهای

( با هدف بررسی اثرات گردشگری بر معیشت 1398همکاران )باشد. نتایج پژوهش بشکار و  تأثیرگذار منطقه این روستایی

محلـی و در  اند به بهبـود وضـعیت اقتصـادی جامعـۀتوپایدار روستاهای مرزی شهرستان چابهار نشان داد گردشگری می

(، در تجزیـه و تحلیـل اثـرات 2004) و همکـاران 1نتـایج پـژوهش مـارکویلر ها منجـر شـود.نهایت پایداری اقتصادی آن

گردشگری در مناطق ساحلی آمریکا نشان داد بیشتر اثرات گردشگری در مباح  اشتغال و افزایش درآمد مورد توجه بوده 

ای بـا هـدف (، در مطالعـه2007) 2انـد. نپـالروستایی مورد بی توجهی قرار گرفته های کلیدی ساختار توسعۀت و مؤلفهاس

آناپورنای نپال به این نتیجه رسید که گردشـگری بـر ابعـاد  ت گردشگری بر سکونتگاههای روستایی منطقۀرسی تأثیرابر

( در پژوهشـی در 2015)و همکـاران  3فیتـری امیـر اقتصادی و اجتماعی و نواحی روستایی تـأثیر زیـادی گذاشـته اسـت.

توانـد در توسـعۀ گردشـگری مـی که توسـعۀ اندخصوص تأثیر گردشگری بر روستاهای کشور مالزی به این نتیجه رسیده

 توسـعۀ نقـش ( بـا هـدف بررسـی2018و همکـاران ) ثر باشد. نتایج پژوهش سلیمانیروستایی و تقویت جامعۀ محلی مؤ

شرقی نشان داد گردشگری در  آذربایجان استان روستاهای گردشگری اجتماعی در رفاه هایشاخص ارتقای بر گردشگری

 ارتباطـات، توسـعۀ مشـارکت اجتمـاعی، زندگی، کیفیت اشتغال، اجتماعی از جمله درآمد، رفاه هایبهبود وضعیت شاخص

 اثر قابل توجهی داشته است. ایحرفه و فنی هایمهارت و به آینده امید مسکن، کیفیت اجتماعی، توانمندی

ی جتماعـات محلـروسـتایی و ا ترین راهبردهای توسـعۀدهد گردشگری از مهمبررسی سوابق و ادبیات پژوهش نشان می

ا ایـن بـاهم نمایـد. های مختل  فـرروستایی را در بخش تواند موجبات توسعۀریزی مناسب میاست که در صورت برنامه

ر جوامـع گردشـگری بـ برخورد با این پدیـده، اثـرات اسب با شرای  جوامع میزبان و نحوةدهد متنوجود شواهد نشان می

داشـته اسـت.  ا به همراهرخی موارد اثرات منفی راز فضاهای جغرافیایی اثرات مثبت و در ب بوده و در برخی تومحلی متفا

محلی  معۀشگری بر جات ساختاری اثرات گردبا آگاهی از موضوع فوق سعی دارد با رویکرد مدلسازی معادال این پژوهش 

 استان خراسان شمالی بررسی نماید.  هدف ساکن در روستاهای

 

 مبانی نظری

 ,Yoon, 2002: 14; Kandel & Brown)گردشگری نتیجه یک فرایند پیچیده بـین گردشـگران میزبانـان اسـت 

 از کـه اسـت میزبانان و مهمانان موقت بین تعاملی و است پیچیده ایگردشگری پدیده به عبارتی دیگر (.  278 :2006

است  شده هستند، ساخته گردشگری هایفعالیت درگیر یا بیرمستقیم مستقیم تقریباً، یا کامل طور به که ترکیب ذینفعانی

(Van der Zee & Vanneste, 2015:47) .ابزار توسعه در جهان مطرح ترین عنوان یکی از مهمو در حال حاضر به

اسـت  ناپذیر و فزایندهشود که دارای رشدی پایانترین صنعت در جهان یاد میترین و سریعو از آن به عنوان بزرگ است

(Skuras, 2006: 183.) از عنوان یکی به روستایی گردشگری گذاریپایه اندیشۀ در جهان، گردشگری توسعۀ با همزمان 

 طـی بربی سریع جوامع شهرنشینی و شدن صنعتی اثر در ابتدا در مناطق روستایی، از بازدید منظور به گردشگری اشکال

 اوقـات گـذران به توجه بیشتر و خانوارها درآمد نسبی افزایش نقل، و حمل چون توسعۀ عواملی مجموعه کنار در 19 قرن

 عنـوان بـه روسـتایی، گردشـگری(. 226: 1397آمد )رضائی و همکاران،  پدید اطراف شهرها روستاهای حومۀ در فرابت

 شـد و بـا وارد روسـتایی توسـعۀ ادبیـات رسـمی در صورتبه بیستم قرن دوم نیمۀ روستایی از توسعۀ راهبردهای از یکی

                                                           
1 . Marcouiller 

2 . Nepal 

3 . Fitri Amir 
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 پیـدا توسـعه خصوصی، و دولتی نهادهای گذاریو سرمایه روستایی هایسکونتگاه در فرابت اوقات و سفر مفاهیم توسعه

 توسـعۀ و توسـعه مفـاهیم بـا سازگار و همگام تقریبا روستایی، گردشگری با مرتب  هایدیدگاه تحوالت روند سیر و. کرد

 (.225: 1397گرفت )جاللیان و همکاران،  شکل روستایی

 عنـیم بـه معمـوالً فنالند، در مثال، است. برای متفاوتی معانی دارای مختل  کشورهای اصطالح گردشگری روستایی در

 ویـژه اصـطالحی تان،مجارسـ در کنارهاست؛ روستا در بذایی مواد و تدارك گردشگران به روستایی هایخانه دادن اجاره

 واقـع، در و شـاره داردا روسـتاها در شده دیده تدارك خدمات و هافعالیت به فق  که دارد وجود روستاهای توریستی برای

 بـرای چنـدان که است دیگری محلی هایفعالیت کشاورزی یا در شدن درگیر و آنجا در ارزان گردشگری نوعی از حاکی

تشـکیل  دارانمزرعـه خـانوادة بـا گردشگری را روستایی گردشگری از مهمی اسلوونی، بخش در. نیست معمول گردشگر

 و عمـزار از دیدار این، بر وهعال کنند؛اقامت می مجزا اتاقی در یا کشاورزان خانوادة کنار در گردشگران آن، در که دهدمی

 و اسـت مزرعـه رد زدن چادر معنی به روستایی گردشگری هلند، در. است نیز معروف مزارع درون در بذا صرف و گردش

 صـلیا شرط یونان، در. است تهپیوند یاف سواریاسب یا روی،پیاده سواری،قایق نظیر هاییفعالیت با مزارع، مجاور در مسیر

 بـا پـذیرایی و رفمتعـا زنـدگی لـوازم دارای هـایاتاق با رختخواب وصبحانه  تدارك از است عبارت روستایی گردشگری

 (.29-28: 1387شوند )طالب و همکاران، می تهیه خانگی محصوالت از ابلب متداول که هایصبحانه

 عنوانتواند بهمناطق مختل  مطرح باشد، چرا که این مقوله می عنوان ابزاری برای توسعۀتواند بهگردشگری روستایی می

زایـی عنوان منبعی در خصـوص زدودن فقـر، افـزایش اشـتغالیک منبع مالی جدید، وضعیت اقتصادی مردم را بهبود و به

 & Fossati & Panella, 2000: 12; Breidenhann & Wickens,2004: 74; Giaoutzi) مطـرح باشـد

Nijkamp, 2006: 8; Lee and Chang, 2008: 181;  Sebele,2015: 138 .) بهبـود و کشـاورزی توسـعۀ 

 رضـایتمندی اجتماعی؛ بـراوری رفاه زندگی؛ بهبود کیفیت روستایی؛ ارتقای هایمشارکت دستی روستایی؛ افزایش صنایع

 روسـتایی؛ اشـتغالزایی بومی فرهنگ روستایی؛ حفاظت هایمهاجرت فرهنگی؛ کاهش و بذایی انسانی، روستاییان؛ امنیت

 بـدون منـابع از مناسـب محلـی و اسـتفاده منـابع از کارآمد و بهینه استفادة روستایی؛ خانوارهای درآمد روستایی؛ افزایش

 روسـتایی گردشـگری (.112: 1393ترین اهداف گردشگری روستایی هستند )مرادی مسیحی و قاسـمی، استفاده، از مهم

 و موقعیـت روسـتا اسـت. طبیعـت و تـاریخ اقتصـاد، زیست، محی  پیچیدة الگوی دهندةنشان که دارد متفاوتی هایگونه

 در خصـایص ایـن زیـرا است؛ روستایی توسعۀ گردشگری برای اصلی شرط آن فرهنگی و تاریخی میراث و روستا محی 

 توجـه (. بـا53: 1391قهفرخی،  کرده است )سقایی و جوانبخت روستایی زندگی جذب را زیادی گردشگران اخیر هایسال

 نشـان 1 جدول در که کرد تقسیم پنج دسته به را روستایی گردشگری توانمی مسافرت، از گردشگران انگیزة و اهداف به

 است شده داده
 

 روستایی گردشگری انواع .1شماره  جدول 

 شرح نوع

 رنددا قرار اکولوژیکی هایجاذبه با تعامل در عمده طور به گردشگران (Natural tourismطبیعی ) گردشگری

 .ستا روستایی مردم باستانی و فرهنگی میراث تاریخ، فرهنگ، با مرتب  (Cultural tourismفرهنگی ) گردشگری

 ایهنجارهـ و زنـدگی بـا طبیعـی هـایجاذبـه بـا تعامل بر عالوه گردشگران (Eco tourismبومی ) گردشگری
 .هستند ارتباط در بومی، مردم اجتماعی

 در و کـرده زنـدگی دهکـده خانوارهای در گردشگران گردشگری، نوع این در (Village tourismایی )دهکده گردشگری
 کنندمی مشارکت اجتماعی روستا و اقتصادی های فعالیت

 در کشـاورزی سـنتی هـایفعالیـت با منفی پیامدهای ایجاد بدون گردشگران (Agritourismکشاورزی ) گردشگری
 .کنندمی مشارکت آن در یا و بوده تعامل

 (16: 1395حیدری و همکاران، ) منبع:
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های ارزشی و آداب و سـنن تحـت تـأثیر شود، کیفیت زندگی و نظامزمانی که یک جامعه به مقصد گردشگری تبدیل می

ثار مثبت و منفی زیادی گردشگری روستایی تغییرات ساختاری و آ توسعۀ (. Gnoth & Zins, 2011: 1)گیرد قرار می

ماننـد  (.86: 1398فـرد، ثابت و هراتی ؛ شفیعیChen et al, 2018: 2)نهد میزبان برجای می زندگی جامعۀ را بر شیوة

 ,Lee et al)تغییرات فرهنگـی، تغییـرات محیطـی  ،(Simpson, 2008: 3)تغییر اقتصادی محلی، تغییرات اجتماعی 

 روستایی سکونتگاههای در گردشگری مثبت آثار ترینشناخته از یکی عنوان به اقتصادی در این میان رشد(. 19 :2010

شـود مـی محلـی ذینفعـان زنـدگی بهبـود کیفیـت نتیجـه در و درآمـد افـزایش موجـب اشـتغال تنوع طریق از که بوده

-ارزش حفـظ بـرای کـاری و ساز به عنوان گردشگری از مندیبهره به توان می اجتماعی مثبت اثرات از(. 1،2016:2)باتلر

 عالوه، . به(Aghazamani & Hunt, 2017: 338)نمود  اشاره روستایی هایسکونتگاه در فرهنگی و اجتماعی های

 منـدیمحلی بـرای بهـره ذینفعان بین رواب  تقویت موجب گردشگران به خدمات هارائ برای مختل  هایشبخ تعامالت

 (.Jani, 2018: 150)شود می گردشگری منافع از گروهی

 محـی  حفـظ رد سـعی شـوندمـی آگاه گردشگری از حاصل از منافع گردشگری محلی ذینفعان که زمانی اساس، این بر

ان ضـیایی و همکـار ؛Burgos & Mertens,2017: 5) نماینـدمـی آن از مـدت طـوالنی منـدیبهـره بـرای زیست

 در پایـدار توسـعۀ محـرك عنـوان تواند بهمی روستایی توان چنین عنوان کرد که گردشگریبه طور کلی می. (60:1392،

هـا بـرای و اولویـت تـرین ابـزاردر حال حاضر یکی از مهـم .(21: 1398مطرح باشد )رهایی و همکاران،  روستایی نواحی

 . (Kim & Jamal, 2015: 1366)ریزی روستایی است برنامه

 راهبـردی مثابـه هبـ را گردشـگری دیدگاه اول. است مطرح دیدگاه سه روستایی توسعۀ و گردشگری بین ارتباط زمینۀ در

 روستایی هایسکونتگاه بازساخت برای سیاستی مثابه به دوم، گردشگری دیدگاه در. گیردمی کار به روستایی توسعۀ برای

 یعیطب منابع از و حفاظت ارپاید توسعۀ برای ابزاری مثابه به روستایی گردشگری سوم، دیدگاه در. گیردقرار می توجه مورد

سـت. برخـی ا طبیعـی هـای بوم زیست بر مخرب اثرات گردشگری بدون بلندمدت رشد خواهان دیدگاه این است؛ مطرح

 نگـذاراسـرمایه محدود دتعدا: از روستایی عبارتند توسعۀ برای ابزاری مثابه به روستایی گردشگری تأثیرات کاهش عوامل

 انگشت گذارانرمایهس تعداد که یامناطق روستایی در طبیعی منابع گوناگونی و مقیاس بودن کوچک روستایی؛ مناطق در

روسـتایی  دشـگریگر بـازار و توسـعه مدیریت برای سیاستی فقدان کردن محصول؛ تهیه و بازار بودن ناقص است؛ شمار

 (.52-53: 1387)طالب و همکاران، 

 طـی در و (یـور کنفرانس از پس) 1992جدیدی است که در سال  رهیافت گردشگری پایدار های گذشته توسعۀطی دهه

 تـا قرار گرفته نظر مد بیشتر پایدار توسعۀ و توسعه اصول اساسی رهیافت، این در. شد مطرح گردشگری سوم توسعۀ موج

 توسـعۀ برای چرخه کی مثابۀ به پایدار گردشگری گردشگری توسعۀ در رهیافت، زیرا آن؛ عناصر و اجزا و گردشگری خود

 و میان نسلی برابری آمد،در توزیع و عدالت روستایی، کاهش فقر همانند پایدار توسعۀ اساسی اصول و شودتلقی می پایدار

 زیکـی محیطـی و کالبـدی و فیرهنگی، زیسـتف-فاهیم پایداری اقتصادی، اجتماعیدر قالب م... و زیستی تنوع نسلی،بین

 توسـعۀ در بالـب رویکـرد است به طور کلی منطقی(.  Duim, 2005: 172؛49: 1395)حسام، است  مطرح شده است

 توسـعۀ بـرای ویکـردر تـرین عنـوان مناسـب بـه پایدار سعۀتو رویکرد پذیرفتن پایدار باشد. با توسعۀ رویکرد گردشگری،

 ماعی،اجت اقتصادی، های اکولوژیکی،بخش شامل که انجام داد متعدد هایبخش در مختلفی اقدامات توانگردشگری، می

 .(1شوند )شکل های و اقدامات مختص به خود را شامل میهریک فعالیت باشد ونهادی می و فرهنگی

 

 

                                                           
1 . Butler 
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 (138-139: 1390زاده و همکاران، )اسماعیل ، منبع:گردشگری پایدار توسعۀ به نیل در ثرمؤ اقدامات .1ماره ششکل 

 

 روش پژوهش
 و تحلیلی ـ توصیفی شیوة با و است کاربردی و کمی هایپژوهش نوع از آن، در شده مطرح هایپرسش و اهداف با متناسب پژوهش این

 تعدد هب توجه با. است شده استفاده یپیمایش و اسنادی شیوة دو از پژوهش این در نیاز مورد هایداده آوریجمع برای. است شده انجام علّی

ـان در دشـگری،گر هدف روستاهای ساکنان همۀ با ارتباط برقرای دشواری و شمالی خراسان استان گردشگری هدف روستاهای  ایـن می

 بانتخا نمونه روستاهای وانعن به دشت و استاد خسرویه، درکش، رویین، گلیان، زوارم، اسفیدان، گردشگری هدف روستای هشت روستاها

ـایمحـدودیت به وجهت با. دهدمی تشکیل( نفر 3182) روستاها این خانوار تانسرپرس کلیه را پژوهش آماری جامعۀ. اندشده ـیش ه  روی پ

 بـه نفـر 343 اسـت، نمونـه جمح برآورد هایروش ترینمتداول از یکی که کوکران فرمول از استفاده با سرشماری، امکان عدم و محقان

ـتا، هـر خانوار سرپرستان یتجمع با متناسب و ایمرحله گیرینهنمو روش گرفتن نظر در با که شد گرفته نظر در آماری نمونه عنوان  روس

 (.2 جدول) گردید تکمیل و توزیع خانوار سرپرستان میان در تصادفی کامالً صورت به هایپرسشنامه
  

 روستا هر در شده تکمیل پرسشنامه تعداد و نمونه روستاهای .2 شماره جدول

 تعداد پرسشنامه تکمیل شده خانوار جمعیت روستاهای هدف

 97 900 3200 اسفیدان

 39 360 1500 زوارم

 22 200 600 گلیان

 65 600 2123 رویین

 39 370 1300 درکش

 27 254 754 خسرویه

 13 120 350 استاد

 41 378 1450 دشت

 343 3182 11277 مجموع
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ـا م نساخته اسـت کـه روایـی آهای میدانی مورد نیاز، پرسشنامه محققآوری دادهابزار اصلی پژوهش جهت جمع راجعـه بـه )صـوری( ب

ـیش کارشناسان گردشگری و اساتید دانشگاه ـبه ضـر وزمـون آی تأیید شده است. همچنین برای بررسی پایایی آن از پ ـای محاس یب آلف

ه ذکـر اسـت بـ. الزم (3ول جـد) پایایی پرسشنامه نیز تأیید شـده اسـتهای بیرمرتب ، استفاده شده است و پس از حذف گویهکرونباخ 

ـیت، شناختی مانند سـنمعیتپرسشنامه مذکور از سه بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول متغیرهای ج ـیالت، درت، جنس آمـد حص

ـتقل یـتغو بـه نـوعی مت محلی پژوهش اختصاص یافته اسـ دوم به اثرات گردشگری بر جامعۀگیرد. بخش می... را در برماهیانه و  ر مس

ه بپژوهش  ر اینکه دشود روستایی در روستاهای هدف گردشگری را شامل می سعۀهای توو بخش سوم پژوهش شاخص پژوهش است

ـنج قسـمت لیکـرت  ـیار کـم=)عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. بخش دوم و سوم پرسشنامه در قالب طی  پ ، 2، کـم=1بس

 Amosو  SPSSافـزار نـرم های گردآوری شـده از دوتجزیه و تحلیل داده ( طراحی شده است. برای5، بسیار زیاد=4، زیاد=3متوس =

 استفاده شده است.
 

 هاها و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای آنشاخص .3 شماره لجدو

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد متغیرها شاخص متغیرها 

 اثرات گردشگری
 )مستقل(

 863/0 9 اقتصادی

 736/0 8 اجتماعی و فرهنگی

 819/0 7 محیطیزیست

 764/0 8 فیزیکی ـ کالبدی

 توسعه روستایی
 )وابسته(

 915/0 12 اقتصادی

 871/0 14 اجتماعی و فرهنگی

 834/0 10 محیطیزیست

 796/0 12 فیزیکی ـ کالبدی

 

 محدوده موردمطالعه

قرار در شمال شرق کشور هزار نفر  863092جمعیت  لومترمربعیک 434هزار و  28استان خراسان شمالی با مساحتی حدود 

از شمال بـا  .به سه استان، ایجاد شد بزرگ استان خراسانو پس از تقسیم  1383دولت در سال  ۀاین استان با مصوبدارد. 

نستان، از شرق و جنوب با استان خراسان رضوی و از برب با استان گلستان و از جنوب بربی با استان سمنان مکشور ترک

های گردشگری ری آن به لحاظ برخورداری از جاذبهروستاهای این استان به ویژه روستاهای هدف گردشگ .همسایه است

هـای هستند که ساالنه پذیرای هزاران گرشگر از داخل استان و سایر اسـتان طبیعی از روستاهای توانمند استان انسانی و

توان به روستاهای اسـفیدان، زوارم، ترین روستاهای هدف گردشگری میکشور و حتی کشورهای همسایه هستند. از مهم

خراسان شـمالی نشـان  استانها در لیان، رویین، درکش، خسرویه، استاد و دشت اشاره کرد که در شکل زیر موقعیت آنگ

 .داده شده است
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 شمالی خراسان استان گردشگری هدف روستاهای موقعیت. 2 شکل شماره

 

 هاافتهبحث و ی
 بـوده سـال 39 بررسـی مورد افراد سنی میانگین دهدمی نشان پاسخگویان سنی وضعیت خصوص در پژوهش هاییافته

 12 دهـدمـی ننشـا پاسـخگویان تحصیلی وضعیت بررسی. اندبوده زن درصد 33 و مرد درصد 67 میان این در که است

 18 و دیـپلم و وسطهمت درصد 33 راهنمایی، درصد 22 ابتدایی، سطح در تحصیالت دارای درصد 15 سواد،بی هاآن درصد

 افـراد بیشـینه و کمینـه دهـدمـی نشـان نتایج خانوار بُعد شاخص خصوص در. اندبوده دانشگاهی تحصیالت دارای درصد

 بـا ارتبـاط در نتـایج. سـتا بوده 5/4 خانوار بُعد شاخص و بوده نفر 7 و نفر 1 ترتیب به بررسی مورد خانوارهای در ساکن

 پـایین سطح نشانگر که است بوده ماه در تومان هزار 900 ماهیانه درآمد میانگین داد نشان خانوارها ماهیانه درآمد میزان

 .است شمالی خراسان استان در گردشگری هدف روستاهای در ساکن خانورهای درآمد

  

 مطالعه مورد روستایی جامعۀ بر گردشگری اثرات بررسی

 مـورد متغیرهـای تمامی( پژوهش مستقل متغیر عنوان به) مطالعه مورد روستایی جامعۀ بر گردشگری اثرات بررسی برای 

 از اسـتفاده بـا و انـدشده ترکیب هم با فیزیکی ـ کالبدی و محیطیزیست فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی، ابعاد در بررسی

 نتـایج. اسـت شـده برسـی محلـی جامعۀ بر گردشگری اثراگذاری وضعیت میانگین مقایسه آزمون و فراوانی توزیع جدول

 بسـیار سطوح در هاآن بر گردشگری اثرگذاری سطح مورد افزار از درصد 5/22 نظر از دهدمی نشان فراوانی توزیع جدول

 اثرگـذاری هـاآن درصد 40 دیدگاه از و متوس  سطوح در اثرگذاری این درصد 6/37 نظر از و است بوده ضعی  و ضعی 

 3 عدد نظر در با اینمونه تکتی آزمون نتایج همچنین. است بوده زیاد بسیار و زیاد سطوح در محلی جامعۀ بر گردشگری

 معنادار اطمینان درصد 99 سطح در 195/3 مقدار با شده محاسه میانگین( 5 جدول) دهدمی نشان آزمون مبنای عنوان به

 اثرگـذاری میـانگین که است مهم این مؤید نیز پایین و باال حد و میانگین از انحراف ،t هایآماره شدن مثبت. است شده

 توانمی شده حاصل هاییافته به توجه با. است متوس  سطح از باالتر محلی جامعه بر مطالعه مورد روستاهای گردشگری

 توجـه قابـل بازدیـد و شـمالی خراسـتان اسـتان گردشـگری هـدف روستاهای باالی پتانسیل به توجه با که نمود عنوان
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 فرهنگـی، و اجتمـاعی اقتصادی، ابعاد در محلی جامعۀ بر گردشگری پدیدة اثرات گردشگری، فضاهای این از گردشگران

 به پژوهش مورد روستاهای مجموعه بر تاثیرات این .است بوده متوس  سطح از باالتر فیزیکی و کالبدی و محیطیزیست

 نـوعی گیـریشـکل موجـب پذیری گردشگر زمینه در تر عمیق پیشینۀ با روستاهای در که است شده نمایان صورت این

 فضـای و شـده اسـفیدان و روئـین ،درکـش ماننـد روسـتاهایی بـرای استان سطح در گردشگری برند یا و بودن شاخص

 بـا مـرتب  بیـر حتـی یـا و مرتب  کارهای و کسب نسبی رونق. است کرده پدیده این از متأثر را مناطق این در روستایی

 فصـول در زراعـی و بـابی هـایپتانسیل از مناسب مندیبهره ،گردشگری به نسبت سنتی هایدیدگاه تغییر گردشگری،

 به را پژوهش مورد دیدگاههای از درصد 40 که است بوده محلی جامعۀ فضای بر تأثیرات جملۀاین از گردشگری با مرتب 

 و تـرآهسـته چنـد هر تأثیراتی با روستایی فضای نیز گردشگرپذیری کم قدمت با روستاهای در. است داده اختصاص خود

 آنهـا محیطـیزیست و فرهنگی و اقتصادی ،اجتماعی زندگی فضای بر روستایی گردشگری شدن ترجدی مؤید تررنگکم

 بـا تفـاوت اندکی با شده محاسبه میانگین البته .است داده پوشش را پژوهش مورد هایدیدگاه درصد 1/60 حدود که دارد

 بـر را گردشـگری اثرگـذاری میـزان تـوانمی کارآمد و منسجم ریزیبرنامه با است مطلب این مؤید و بوده مبنا میانگین

 .داد ارتقا محلی جامعۀ
 

 محلی بررسی اثرات کلی گردشگری بر جامعۀیع فراونی جدول توز .4 شماره جدول

  فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی

 بسیار ضعی  8 1/2 1/2

 ضعی  78 4/20 5/22

 متوس  144 6/37 1/60

 زیاد 111 29 89

 بسیار زیاد 42 11 100

 مجموع 383 100 -

 

 اینمونها استفاده از آزمون تی تکبررسی اثرات کلی گردشگری بر جامعه محلی ب .5 شماره جدول

 اثرات گردشگری

Test Value = 3 

T  درجه
 آزادی

سطح 
 معناداری

انحراف از  میانگین
 میانگین

 درصد 95اختالف با فاصله 

 حد باال حد پایین

364/5 382 000/0 195/3 195/0 123/0 266/0 

 

 ری استان خراسان شمالیبررسی وضعیت توسعه روستایی در روستاهای هدف گردشگ

غیرهـای روستایی )به عنوان متغیر وابسته پژوهش( در روستاهای هدف گردشـگری همـه متبرای بررسی وضعیت توسعۀ 

محیطی و کالبـدی ـ فیزیکـی( بـا هـم روستایی )ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیست مورد بررسی در ابعاد توسعۀ

روسـتایی در ایـن روسـتاها  دول توزیع فراوانی و آزمون مقایسۀ میانگین وضـعیت توسـعۀاند و با استفاده از جترکیب شده

 ای محدودةروستایی در روستاه درصد از روستاییان وضعیت توسعۀ 8/19دهد از دیدگاه بررسی شده است. نتایج نشان می

درصـد روسـتاییان  8/34 نظـر درصد در سطح متوس  و از 4/45مطالعاتی در سطح ضعی  و بسیار ضعی  بوده و از نظر 

نظر کلی در ارتبـاط بـا وضـعیت توسـعۀ روسـتایی در روستایی در سطح مناسبی قرار دارد. برای ارائه یک  وضعیت توسعۀ

به عنوان مبنای آزمـون اسـتفاده شـده اسـت. نتـایج  3ای با در نظر گرفتن عدد نمونهمطالعاتی از آزمون تی تک محدودة

-، به صورت معناداری باالتر از حد مبنا بوده است. مثبت شدن آمـاره157/3اسبه شده با مقدار دهد میانگین محنشان می

، انحراف از میانگین و حد باال و پایین نیز موید این مهم است که از دیدگاه روستاییان وضعیت توسعه روسـتایی در tهای 

تاثیرات گردشگری بر توسعه روستایی بالبـا ارد.روستاهای هدف گردشگری خراسان شمالی  باالتر از سطح متوس  قرار د
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بـاال فـروش،  ثیرات در رونق بیشتر ارتباطات،دهد که این تأاعی را به صورت ملموس تر پوشش میابعاد اقتصادی و اجتم

نطبـاق فرهنگـی افـزایش میـزان ازش افـزوده تولیـدات دامـی و زراعی،منـدی از اریش بهـرهرفتن ارزش مستغالت ،افزا

سـتاهای بـا فاصـله ثیرات براورد می گردد.هرچند در روی گردشگران بیرونی از جمله این تأهای فرهنگن با آوردهروستاییا

توان چنـین عنـوان با توجه به نتایج حاصل شده می تر دارند. باطی پارامترهای توسعۀ روندی کندهای ارتدورتر از شاهراه

ت از وروستایی با اندکی تفـا های توسعۀطالعاتی وضعیت شاخصم گاه روستاییان هدف گردشگری محدودةکرد که از دید

 سطح متوس ، در سطح باالتر از متوس  قرار دارد. 
 

 روستایی در روستاهای مورد مطالعه سی وضعیت توسعۀجدول توزیع فراونی برر .6 شماره جدول

  فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی

 بسیار ضعی  6 6/1 6/1

 ضعی  70 3/18 8/19

 متوس  174 4/45 3/65

 زیاد 101 4/26 6/91

 بسیار زیاد 32 4/8 100

 مجموع 383 100 -

 

 اینمونهبا استفاده از آزمون تی تکروستایی در روستاهای هدف گردشگری  وضعیت توسعۀ .7 شماره جدول

 اثرات گردشگری

Test Value = 3 

T  درجه
 آزادی

سطح 
 معناداری

انحراف از  ینمیانگ
 میانگین

 درصد 95اختالف با فاصله 

 حد باال حد پایین

765/4 382 000/0 157/3 157/0 092/0 222/0 

 

 روستایی در روستاهای هدف گردشگری استان خراسان شمالی بر توسعۀ بررسی اثرات گردشگری

پـژوهش  ابسـتۀومستقل و   مربوط به متغیّراوّلِ ۀدو مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتب جهت دستیابی به هدف مذکور، ابتدا

و  3انـد )شـکل ی شدههای مذکور، اعتبارسنجمدل ادامۀروستایی( ترسیم شده و در  ترتیب اثرات گردشگری و توسعۀ )به

مدل طراحـی شـده  (، بارهای عاملی مربوط به هر یک از متغیّرهای دو3شود )شکل طور که مالحظه می(. همان8جدول 

 3/0تغیّـر از معـاملی هـر  عاملی تأییدی اگر میـزان بـار. الزم به ذکر است، در مدل تحلیلضعیّت مطلوبی قرار دارنددر و

طور که مشـاهده نبودن متغیّر برای استفاده در مدل تحلیل عاملی تأییدی است؛ بنابراین، همابیشتر باشد، نشانگر مناسب

اده در مدل نهـایی بوده و قابلیّت استف 3/0از  ملی هر یک از متغیّرهای بیشترشده، میزان بار عاشود در دو مدل طرّاحیمی

 را دارند. 

 

 
 

 پژوهش وابستۀ و مستقل متغّیر به مربوط گیریاندازه مدل .3 شماره شکل
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 هـایشـاخص تـرینمهـم پژوهش، مستقل و وابسته متغیّر دو به مربوط گیریاندازه هایمدل کلّیّت برازش بررسی برای

 طورهمان. شد داده تطبیق دیپیشنها معیارهای با شدهمحاسبه مقادیر و شده استخراج مستند منابع از مدل برازش ارزیابی

 همخـوانی( یشـنهادیپ معیارهـای) مطلـوب مقادیر با برآوردشده معیارهای کلّیّۀ وضعیّت ،(8 جدول) شودمی مشاهده که

 بـرای را الزم اعتبـار و شـرای  شـده،ترسیم گیریاندازه مدل دو که کرد عنوان چنین توانمی مجموع در و داشته باالیی

 اسـتان گریگردشـ هـدف روسـتاهای ساکنان میان در روستایی توسعۀ بر گردشگری اثرات) پژوهش نهایی مدل طراحی

 .هستند دارا را( شمالی خراسان
 

 ستقل پژوهشگیری متغّیر وابسته و مارزیابی کلّیّت مدل اندازه های شاخص  .8 شماره جدول

 1CMIN DF CMIN/DF CFI RMSEA HOLTER RMR GFI NFI PRATIO متغیّر

 333/0 974/0 994/0 019/0 540 027/0 996/0 156/1 2 311/2 گردشگری

 322/0 965/0 986/0 042/0 204/0 79/0 975/0 069/3 2 137/6 توسعه روستایی

ـــــــــادیر  مق
 *پیشنهادی

- - 5 > 9/0< 08/0> 75 < 0  9/0< 9/0< 1-0 

 2008، 2؛ الی و لین43: 1395الدیّنی و جمینی، ؛ شمس187: 1393؛ امینی و جمینی، 1389قاسمی، * 

 

، مدل اثـرات 3گیری، در محی  ایموس گرافیکپس از برازش کلّیّت متغیّر مستقل و وابستۀ پژوهش در قالب دو مدل اندازه

روستاهای هدف گردشگری محدوده مطالعاتی ترسیم شد )شکل  روستایی در میان سرپرستان خانوار بر توسعۀگردشگری 

پژوهش بـه صـورت پنهـان در نظـر گرفتـه  مذکور، دو متغیّر مستقل و وابستۀ شود در مدلطور که مشاهده می(. همان4

مـورد مطالعـه بـا معیارهـای  تایی در محـدودةروسـ ش مدل نهایی اثر گردشگری بر توسـعۀاند. بررسی وضعیّت برازشده

(، مدل مذکور از اعتبار و دقّت الزم برخوردار بوده و توانسته است اثرات گردشگری بـر 9دهد )جدول یشنهادی نشان میپ

همچنین بررسی بارهای عاملی مربوط به متغیّرهای مدل مـذکور  دودة مورد مطالعه را تبیین نماید؛توسعه روستایی در مح

 ول متغیّرهای قرارگرفته در مدل است.بوده و نشانگر وضعیّت قابل قب 3/0باالتر از 

 

 
 روستایی در میان ساکنان روستاهای هدف گردشگری مدل نهایی معادلۀ ساختاری اثر گردشگری بر توسعۀ .4 شماره شکل

 

                                                           
1- CMIN  =  کای اسکوئر؛DF  =آزادی؛  ۀدرجCMIN/DF = کای اسکوئر نسـبی؛CFI=  بـرازش تطبیقـی؛RMSEA= میـانگین مربعـات  ۀریشـ

ـ بونـت؛  شده بنتلرشاخص نرمان= NFIش؛ شاخص نیکویی براز= GFIم مربع باقیمانده؛ دوّ ۀریش= RMRشاخص هلتر؛  =HOLTERخطای برآورد؛ 
PRATIO= جویی.نسبت صرفه 
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روستایی در میان ساکنان روستاهای هدف  گردشگری بر توسعۀاثر های ارزیابی کلّیّت مدل اثر شاخص .9 شماره جدول

 گردشگری

 CMIN DF CMIN/DF CFI RMSEA HOELTER RMR GFI NFI PRATIO شاخص

 679/0 930/0 975/0 048/0 296 024/0 992/0 115/1 19 185/21 مدل نهایی

مقـــــــــادیر 
 پیشنهادی

- - - 9/0< 08/0> 75 < 0  9/0< 9/0< 1-0 

  

مطالعاتی، اثر متغیّر  ودةی در میان سرپرستان خانوار محدپس از بررسی برازش کلّیّت مدل اثر گردشگری بر توسعه روستای

(، اثـر گردشـگری بـر 10)جدول  شودطور که مشاهده میمستقل بر متغیّر وابستۀ پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. همان

 58/2( از مقـدار 582/4برآوردشـده ) 1دار است. باالتر بـودن نسـبت بحرانـیاطمینان معنی %99روستایی در سطح  توسعۀ

داری اثر متغیّر مستقل پژوهش بر متغیّـر معنی دهندةداری اثر است(، نیز نشاننشانگر معنی 58/2)نسبت بحرانی باالتر از 

توان چنین عنوان کرد که، گردشگری در توسعۀ روستایی در محدودة مـورد مطالعـه روستایی است. در مجموع می توسعۀ

سـتاهای هـدف گردشـگری اسـتان خراسـان روسـتایی در رو ررسی وضعیّت اثر گردشگری بر توسعۀاثرگذار بوده است. ب

واریـانس توسـعۀ  %29انسـته اسـت حـدود بوده و در مجمـوع، گردشـگری تو 535/0دهد مقدار اثر کل شمالی نشان می

توان چنین عنوان کرد که گردشگری ناشی از روستاهای هدف مطالعاتی را تبیین نماید؛ بنابراین، می روستایی در محدودة

 روستایی تأثیر قابل توجّهی بوده است.  ن شمالی بر توسعۀشگری استان خراساگرد
 

 ریروستایی در روستاهای هدف گردشگ ندارد و اثر کلّ گردشگری بر توسعۀبرآورد استاندارد، غیراستا .10 شماره جدول

 داریسطح معنی R2ضریب تعیین  اثر کل نسبت بحرانی برآورد متغیّر وابسته متغیّر مستقل

 استاندارد دبیراستاندار

 000/0 29/0 535/0 582/4 535/0 675/0 توسعه روستایی گردشگری

 

 گیرینتیجه
توجه بـه اثـرات های اخیر گردشگری با روستایی در دستیابی به اهداف خود، در دهه ا توجه به ناکامی راهبردهای توسعۀب

رو انجـام های روستایی مطرح شده اسـت. از ایـناهسکونتگ لی به عنوان یک راهبرد جدید توسعۀمح متعدد خود بر جامعۀ

روستایی  نی اهرمی مهم در جهت نیل به توسعۀهای علمی در این زمینه در راستای کاربرست گردشگری به عنواپژوهش

ش در خصـوص روستایی قـرار گیـرد. نتـایج پـژوه ریزان توسعۀاز الزاماتی است که باید در کانون توجه محققان و برنامه

ز سطح متوس  بوده است. محلی نشان داد میزان اثرگذاری گردشگری بر اجتماع محلی باالتر ا گردشگری بر جامعۀ اثرات

(، بشـکار و 1397، عینالی و همکاران )(1395نیا و همکاران )(، طیب1395(، حسام )1392پور و خالقی )که صالحاز آنجایی

های خـود بـه (، در پژوهش2018( و سلیمانی و همکاران )2015ران )(، فیتری امیر و همکا2007(، نپال )1398همکاران )

های مـذکور همسـو با پژوهش اند لذا، نتایج این پژوهشاثرگذای قابل توجه گردشگری بر جوامع مورد مطالعه اشاره کرده

( در 1397مکاران )ضائی و ه( و ر1391پور و کیومرث )(، جمعه1390پور و احمدی )همچنین از آنجایی که جمعه باشد؛می

بـا ایـن  انـد، لـذا نتیجـۀ ایـن پـژوهشخود به اثرات ضعی  گردشگری بر جوامع مورد بررسی اذعان کـرده هایپژوهش

روسـتایی نشـان داد  ت گردشگری بـر توسـعۀهای حاصل از مدل تجربی برازش شده اثرامطابقت ندارد. یافته هاپژوهش

باشد و به خوبی توانسـته اسـت اثـرات گردشـگری بـر توسـعه قابل قبول می مدل مذکور به لحاظ آماری معنادارا بوده و

فوق مبین اثرات گردشگری بر  روستایی در روستاهای هدف گردشگری استان خراسان شمالی را نشان دهد. در واقع نتایج

                                                           
1 .  CR 
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هـای هـای پـژوهشباشد. نتایج حاصل شده بـا یافتـهاجتماعات محلی در محدوده مطالعاتی می و توسعۀ روستایی توسعۀ

(، 1398(، بشکار و همکاران )1397، عینالی و همکاران )(1395نیا و همکاران )(، طیب1393قیداری و همکاران ) سجاسی

د بر خو های( که هر کدام به نوعی در پژوهش2018( و سلیمانی و همکاران )2015(، فیتری امیر و همکاران )2007نپال )

هـای مثبـت گردشـگری بـر شـاخص اند، همسو است. با اثبات اثروستایی اذعان کردهر اثرات مثبت گردشگری بر توسعۀ

ریزی منسجم و کارآمد روستایی در روستاهای هدف گردشگری در استان خراسان شمالی، در صورت داشتن برنامه توسعۀ

ده باید تقویت صنعت گردشگری ه نتایج حاصل شبلذا با توجه  ی را برای این روستا انتظار داشت؛انداز مناسبتوان چشممی

ارهای عملیـاتی توسـعۀ گردشـگری در ترین راهکگذاران قرار گیرد. از مهمریزان و سیاستدر این روستاها مد نظر برنامه

-پایدار اجتماعات محلی و سکونتگاههای روستایی می توسعه و توسعۀ پایداری گردشگری و در ادامۀ جهت نیل به توسعۀ

هـای ثر در زمینه جـذب گردشـگران بـه روسـتاها، تقویـت زیرسـاختگردی؛ تبلیغات مؤمتگاههای بومتوان به احداث اقا

هـای مطلـوب تعامـل بـا روستایی از جمله راه و خدمات بهداشتی و اقامتگـاهی، آمـوزش روسـتاییان در خصـوص شـیوه

هبالت حمایتی مناسـب بـه های مختل  کسب درآمد از گردشگران، تخصیص اعتبارات و تسگردشگران و همچنین شیوه

 روستاییان و ... اشاره کرد.

 

 تقدیر و تشکر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.

 

 منابع
 محلـی، اجتماعـات در گردشگری توسعۀ رویکردهای بر تحلیلی (1390) جمیله نیا،توکلی ؛مظفر صرافی، ؛حسن زاده،اسماعیل (1

 .119-142 صص. ،2 شماره ،9 سال محیطی، علوم فصلنامۀ
 روسـتایی منـاطق در یگردشگر توسعۀ راهبردی ریزیبرنامه (1396) ابراهیم رضائی، ؛فهیمه شهرکی، ؛مرتضی نژاد،اسماعیل (2

 .199-218 صص. ،51 شماره توسعه، راهبرد فصلنامۀ محلی، اجتماعات سازیتوانمند راستای در بلوچستان و سیستان استان
 رویکـرد از اسـتفاده بـا دهیـاری نهـاد عملکـرد از روسـتایی جامعـۀ ارزیـابی بر تحلیلی (1393) داود جمینی، و عباس امینی، (3

 .169-177 صص. ،113، شماره 29 دوره جغرافیایی، تحقیقات فصلنامه ساختاری، معادالت سازیمدل
 بـا آن ارتبـاط و شـگریگرد توسـعۀ از محلـی اجتماعات حمایت (1398) مهرشاد نژاد،طوالبی ؛جواد بذرافشان، ؛اسالم بشکار، (4

 .41-64 صص. ،69 شماره ،23 سال ریزیبرنامه و جغرافیا فصلنامۀ چابهار، شهرستان مرزی روستاهای پایدار معیشت
 با روستایی دشگریگر سیستم توسعۀ مدل تبیین (1397) حسن اروجی، ؛اصغر طهماسبی، ؛محمدرضا رضوانی، ؛حمید جاللیان، (5

 روستایی، هایپژوهش امهفصلن ،(بیابانک و خور شهرستان مصر، روستای: موردی مطالعه) باتلر مدل و آشوب نظریه از استفاده
 .223-235 صص. ،2 شماره ،9 دوره

 بربـان، روسـتای: مـوردی مطالعـه) روسـتایی پایدار معیشت بر گردشگری تأثیر (1390) شکوفه احمدی، و محمود پور،جمعه (6
 .33-63 صص. ،1 شماره ،2 سال روستایی، هایپژوهش فصلنامه ،(ساوجبالغ شهرستان

 چـارچوب در مـردم یمعیشـت هایفعالیت و هادارایی بر گردشگری اثرات بررسی (1391) نرجس کیومرث، و محمود پور،جمعه (7
 .صـص ،17 شماره ،7 سال گردشگری، مدیریت مطالعات فصلنامۀ ،(زیارت روستای: موردی مطالعه) گردشگری پایدار معیشت
119- 87. 

 مطالعه) ،ردشگریگ توسعۀ زیستیمحی  و اجتماعی اقتصادی، تأثیرات به میزبان جامعه نگرش سنجش (1395) مهدی حسام، (8
 .45-59 .صص ،26 شماره ،6 سال فضا، جغرافیایی آمایش مجله ،(آمل شهرستان الریجان بخش روستاهای: موردی

 ریـزیبرنامـه رد محلـی اعاجتمـ مشـارکت بر مؤثر عوامل تحلیل (1395) سیدعلی بدری، ؛محمدرضا رضوانی، ؛زهرا حیدری، (9
 جغرافیـایی یشآمـا فصـلنامۀ ،(تنکابن شهرستان مرکزی بخش روستایی نواحی: موردی مطالعۀ) کشاورزی گردشگری توسعۀ
 .13-26 صص. ،21 شماره ،6 سال فضا،

 مطالعـۀ) روسـتایی اقتصـاد در گردشـگری جایگـاه ارزیـابی (1397) اهلل رحمت زاده،منشی ؛فرزاد قلعه،میرزایی ؛ناصر رضائی، (10
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 صص. ،108 شماره ،27 دوره ،(سپهر) جغرافیایی اطالعات فصلنامه ،(لنگرود شهرستان کومله، بخش مریدان، دهستان: موردی
236 -225. 

 توسـعۀ در کـویری گردشـگری نقـش (1398) ولـی مجیـد پناهی،شریعت ؛محسن رنجبر، ؛علیرضا استعالجی، ؛حسن رهایی، (11
 .1-25 ص.ص ،1 شمارة ،12 سال انسانی، جغرافیای در نو هاینگرش ،(گرمسار شهرستان :موردی مطالعۀ) روستایی

 روسـتایی ردشگریگ مقصدهای پایداری ارزیابی و سنجش (1393) نسرین جعفری، ؛احمد رومیانی، ؛حمداهلل قیداری، سجاسی (12
 ،(جغرافیا)فضـایی ریزیرنامهب فصلنامۀ ،(کوهدشت شهرستان - گنبد درب دهستان: موردی مطالعۀ) محلی اجتماعات دیدگاه از

 .103-126 صص. ،12 پیاپی ،4 سال
 منطقۀ: موردی عۀمطال) شمالی خراسان در روستایی گردشگری امکانسنجی (1391) زهره قهفرخی، جوانبخت و مهدی سقایی، (13

 .51-62 صص. ،1 شماره گردشگری، مطالعات دوفصلنامه ،(اسفیدان
 بـا گردشـگری ایـدارپ توسعۀ در مشارکت رای محلی نفعان ذی توانمندسازی (1398) سعیده فرد،هراتی و ناصر ثابت، شفیعی (14

 .71-90 صص. ،2 شماره ،8 دوره گردشگری، توسعۀ و ریزیبرنامه فصلنامه گردشگری، از شده ادراك اثرات میانجی نقش
 رویکـرد بـا وسـتاییر سـکونتگاههای توسـعۀ در متـولّی نهادهای عملکرد ارزیابی (1395) داود جمینی،و  علی الدّینی،شمس (15

 .35-50 صص. ،43 شماره توسعه، و جغرافیا فصلنامۀ ،(جوانرود شهرستان: مطالعه مورد) ساختاری معادالت
 ابعـاد بـر تأکیـد اب محلی اجتماعات بر روستایی گردشگری توسعۀ تأثیرات سنجش (1392) عقیل خالقی، و شمسی پور، صالح (16

 ان،تهر پایدار، توسعۀ و شهرسازی جغرافیا، ملی همایش اولین ،(نقده شهرستان محلی اجتماعات: موردی مطالعه) پایدار توسعۀ
 .هوایی صنعت دانشگاه کومش، زیست محی  انجمن

 گردشـگری، پایدار وسعۀت برای محلی جامعۀ ظرفیت ارزیابی (1392) فاطمه قربانی، ؛اکبر علی بیدختی، امین ؛محمود ضیایی، (17
 .59-88 صص. ،24 شماره ،8 سال گردشگری مدیریت مطالعات فصلنامه

 گردشـگری ریـزیمهبرنا در روستایی اجتماع مشارکت نظری مبانی (1387) حسین میرزایی، ؛حسن زاده،بخشی ؛مهدی طالب، (18
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