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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،

  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی
  1396 پاییز/ پنجم/ شماره مسلسل بیست و هفتمسال 

  

   .اجتماعی مناطق  روستایی ۀبررسی اثرات گردشگري در توسع
  شهر مشگینمورد مطالعه: شهرستان 

  

  وکیل حیدري ساربان
  علمی دانشگاه محقق اردبیلی. ریزي روستایی و عضو هیات برنامه غرافیا و دانشیار ج

  2/12/94 ؛ تاریخ پذیرش: 24/5/94تاریخ دریافت: 
  چکیده

ین تحقیق از باشد. ا بررسی اثرات گردشگري در توسعه اجتماعی مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر می ،هدف این مقاله
آماري تحقیق  ۀجامع اي و تحلیلی است مقایسه -هیت، توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع علیو از لحاظ مااي  لحاظ هدف، توسعه

گیري تصادفی ساده و بر اساس  با استفاده از روش نمونهکه  استشامل کلیه روستاییان ساکن در روستاي نمونه گردشگري انار 
 331 تعداد ؛ از سویی، براي برابري در آزمون و نتیجه،نفر بدست آمد 331فرمول کوکران، تعداد نمونه مناسب براي این تحقیق 

به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. این تحقیق به روش پیمایشی با  در روستاي فاقد گردشگري کوجنقساکن  از روستاییانِنفر 
راهنما  ۀگرفت. مطالع یید قرارأنامه توسط پانل متخصصان مورد ت روایی صوري پرسش .نامه انجام گردیده است استفاده از پرسش

کرونباخ آلفا  ةهاي کسب شده و استفاده از فرمول ویژ نامه صورت گرفت و با داده پرسش 30آماري با تعداد ۀجامع بۀمشا منطقۀ در
هاي توسعه  هاي شاخص در ارتباط با ویژگی tنتایج آزمون . دست آمد هب 91/0نامه تحقیق  ، پایایی پرسشSPSSافزار  در نرم

کاهش تعارضات و اختالفات، عدالت اجتماعی، تعاون اجتماعی، مشارکت اجتماعی که بین  متغیرهاي  داددو گروه نشان  اجتماعی
هاي آموزشی،  تقویت زیرساختداري وجود ندارد؛ اما بین متغیرهاي  معنیرابطۀ با متغیر وابسته اجتماعی  پذیري و مسئوولیت

ندگی، دسترسی به خدمات اجتماعی، وضعیت اشتغال، وضعیت تحصیالت، عضویت در توانمندسازي، انسجام اجتماعی، رضایت از ز
داري وجود دارد. در نهایت، با توجه به نتیجه پژوهش  با متغیر وابسته رابطه معنیهاي مدنی، کیفیت زندگی و امنیت شغلی  تشکل

  پیشنهادات کاربردي ارائه شده است.
  

  روستایی، روستاي انار، شهرستان مشگین شهر. ۀی، توسعاجتماع ۀگردشگري، توسع: هاي کلیدي واژه
  

  1قدمهم
عنوان امـري معطـوف بـه  اجتماعی به ۀتوسع ۀلفؤم

رغـم آن کـه  بهبود وضعیت اجتماعی زندگی انسان، بـه
نظــران و  گذشــته مــورد توجــه صــاحب دهــۀدر پــنج 

اما هنوز از جایگـاه  است اندیشمندان جهان قرار گرفته
رخوردار ریزي و توسعه کشور ب برنامهاي در نظام  بایسته

اي در حاشـیه مباحـث  عنوان مقولـه نبوده یا حداکثر به
اقتصادي یا صنعتی مورد توجـه ۀ توسعه، به ویژه توسع

ــع ــوم توس ــر مفه ــوي دیگ ــه اســت. از س ــرار نگرفت  ۀق
اجتماعی در گفتمان علوم اجتمـاعی ایـران، بـه لحـاظ 

ر نبـوده مفهومی و نظري از وضوح و روشـنایی برخـودا
   .  است

                                                             
   vheidari56@gmail.com نویسنده مسئول:*

دهـد کـه از بـین  واکاوي اسناد و مدارك نشان می
اي  اجتماعی اهمیـت ویـژه ۀابعاد مختلف توسعه، توسع

اجتمـاعی، ناکــامی  ۀاولـین دلیـل نیـاز بـه توسـع دارد
 ۀگرایانـه بـا سـمت و سـوي توسـع هـاي توسـعه تالش

یافتـه در بـاالبردن  تر توسعه اقتصادي در کشورهاي کم
حد قابل قبول، بـراي اکثریـت مـردم سطوح زندگی تا 

اســت. دومــین دلیــل، ناکــامی توســعه در کشــورهاي 
رفتــه بــراي بهبــود کیفیــت زنــدگی بســیاري از  پــیش

و به همین ترتیـب عـدم موفقیـت در  اقلیتی ههايگرو
ــائل و  ــیاري از مس ــش بس ــایت بخ ــردن رض ــل ک ح

شــدن،  صــنعتی ۀکــه در نتیجــ اســت کژکارکردهــایی
ري، روي بیشتر مردم تاثیرگذار ساال شهرگرایی و دیوان

بوده است. سومین دلیـل، ناکـامی نهادهـاي رفـاهی و 
تامین اجتماعی در به دست آوردن مشـارکتی معنـادار 
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انگیـز  گیري از شرایط رقـت در سطح جامعه براي پیش
انسانی است. دلیل چهارم این که در مـورد پیامـدهاي 

سان به افراط در به کارگیري تکنولوژي و تاکید روي ان
هـایی وجـود  عنوان سوژه توسعه و نه ابـژه آن، نگرانـی

  .  )188: 2009(واسیست،  داشت
صنعت گردشگري به عنوان یکی از منابع درآمـد و 

 تواند رهیـافتی بـراي ایجاد اشتغال در سطح محلی می
زمــانی کــه ســود  اقتصــادي باشــد و بــه ویــژه ۀتوســع
 هاي اقتصـادي در حـال کـاهش هاي دیگر بخشتفعالی

باشد، گردشگري جایگزینی براي آنها و راهبردي بـراي 
ــواع توســعه اســت و  گردشــگري روســتایی یکــی از ان

گردشــگري اســت کــه بــا بســیاري از الگوهــاي دیگــر 
گردشگري پیوند دارد، ولی وجه مشخصـه آن اسـتقرار 

بررســی  .)1382ســقایی، در نــواحی روســتایی اســت (
نـوان دهد که صنعت گردشـگري بـه ع اسناد نشان می

 ۀتوانـد ابعـاد مختلـف توسـع یک فعالیت پررونـق مـی
نواحی روستایی را با تحـول همـراه سـازد بـه عبـارتی 

عـد امروزه گردشـگري روسـتایی عـالوه بـر ایـن کـه بُ
شـناختی، محیطـی، فرهنگـی و نهـادي  اقتصادي، روان

 ۀدهد بلکه توسع جوامع روستایی را تحت تاثیر قرار می
را بــه واســطه تغییــر در منــاطق روســتایی  ؛اجتمــاعی

هاي ارزشـی، رفتـار فـرد، روابـط خـانواده، سـبک  نظام
تقویـت زیرسـاخت زندگی جمعی، الگوهـاي رفتـاري، 

کیفیـت افـزایش انسـجام اجتمـاعی،  تقویـتآموزشی، 
ــدگی،  ــاي زن ــات و ارتق ــاهش اختالف ــایتمندي، ک رض

مشارکت اجتماعی، عدالت اجتماعی، تقویت تعارضات، 
پذیري و تقویت تعاون اجتماعی  لیتزایی، مسئو اشتغال

   .دهد مورد تغییر و تحول قرار می
هـاي  گفتنی است اطالع از میزان ارتقـاي شـاخص

گردشـگري مناطق روستایی و اثـرات  توسعه اجتماعی
تـرین  ها، یکـی از مهـم در تقویت این شاخص روستایی

گیري اسـت کـه مسـئوالن و مـدیران  ابزارهاي تصمیم
جهـت  ،بـه عبـارتی داشته باشـند. بایستی به آن توجه

مساعدت به توسعه پایدار مناطق روستایی، لزوم توجـه 
 ۀتوســعهــاي  بـه وضــعیت ارتقـاي و یــا افــت شـاخص

ریزي بر اساس نوسانات آنها ضـروري  و برنامه اجتماعی
 ۀاست و بـا توجـه بـه ایـن کـه توسـع ناپذیر و اجتناب
مهـم به عنوان یکی از ابعـاد  ییروستامناطق  اجتماعی

ت ریـزي مـدیری براي برنامه جانبه روستایی همهۀ توسع
لذا سهم به سـزایی  پایدار روستایی مطرح است؛ ۀتوسع
خواهد داشت، هم چنین، در  پایدار روستایی ۀتوسعدر 

شهرسـتان طی چند سال گذشته، در نواحی روسـتایی 
از قبیــل  یــک ســري اتفاقــات و مســائلی شــهر مشگین

دیگـر اهـالی روسـتا، کـم  کاهش تعامل روستاییان بـا
هـا، عـدم  شدن تعامـل روسـتاییان بـا شـورا و دهیاري

رغبت روستاییان در عضویت در نهادهاي مردمی مانند 
هـاي  ها و...، عدم مشارکت روستاییان در فعالیت تعاونی

عمرانی، عدم اعتقاد به همدلی با دیگـر اهـالی روسـتا، 
ــه  ــزان صــمیمیت اهــالی روســتا نســبت ب کــاهش می

یگر، کـاهش اعتمـاد اجتمـاعی روسـتاییان، عـدم د هم
ــان  در دورهروســتاییان شــرکت  ــاي آموزشــی مروج ه

بـه بـاال بـردن  روسـتاییانکشاورزي، تمایـل نداشـتن 
ـــذیرش  ـــایی پ ـــش خـــود، عـــدم توان مهـــارت و دان

، نداشـتن توسـط افـراد روسـتایی هاي جدید مسئولیت
قاطعیت در کارها، نارضـایتمندي از وضـعیت مسـکن، 

تمندي از سطح درآمد، عدم احساس مسـئولیت نارضای
 روستاییان در قبال دیگر ساکنان روستا، عدم دسترسی

 به خدمات اجتماعی، پایین آمدن سطح سـواد عمـومی
، چشـم بــه دولـت دوخــتن در حــل منـاطق روســتایی

مشکالت، عالقه نداشتن به زندگی در روسـتا و تمایـل 
نظــر  داده اسـت کــه بـهبـه مهـاجرت از روســتا و...رخ 

رسد بخشی از این مشکالت به دلیل عدم توجه بـه  می
پـایین  اجتمـاعی ۀتوسـعیا همان توسعه  اجتماعیعد بُ

و شـکوفایی  ۀبـا توسـع نماید کـه و چنین می باشد می
 ۀهاي توسع توان میزان شاخص گردشگري روستایی می

اجتماعی مناطق روستایی را تا حد میزان قابل توجهی 
در نوشـتار حاضـر اثـرات  خـاطر، . به اینبهبود بخشید
ــر  گردشــگري ــتایی ۀتوســعب ــاطق روس ــاعی من  اجتم

شـود. در اینجـا بـا  بررسـی مـی شهر مشگین شهرستان
 شـهر مشگینروسـتاییان شهرسـتان انجام پیمـایش از 

اجتماعی مناطق روسـتایی  ۀتوسع در گردشگريت ااثر
شود. در ادامه، چارچوب نظري مقاله معرفی  تحلیل می
. سپس روش تحقیق استفاده شـده در ایـن خواهد شد

مقاله، با جزئیات بیشتري توضیح داده خواهد شد و در 
هـاي حاصـل از پیمـایش تحلیـل  بخش بعـدي، یافتـه
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گیـري و  شوند، در بخش پایانی، نگارنـده بـه نتیجـه می
  ارائه پیشنهادات خواهد پرداخت.  

  
  چارچوب نظري

و  اجتمــاعی در منــابع موجــود بــا تعــاریف ۀتوسـع
تعابیر متفاوت به کار رفته است که معرف رویکردهایی 

چنـین  هاي عام و خاص و هم متفاوت هم چون رهیافت
اجتمـاعی بـر اسـاس  ۀلوژیک توسـعئوبندي اید تقسیم
طور مثـال؛  گرا و مارکسیستی است. به رفاه ههايدیدگا
اجتماعی در  ۀگرا، به اصل کلی توسع پردازان رفاه نظریه

فیت بیشتر زندگی، اعتقادي راسـخ حرکت به سوي کی
شناسی یعنـی  گذاران جامعه اگر چه در آثار بنیان دارند.

دورکیم، وبرو مارکس و تالکوت پارسـنز اخـتالف نظـر 
اجتماعی وجـود دارد، امـا  ۀبسیاري در تعریف از توسع

اجتماعی بـه ۀاین اندیشمندان در این عقیده که توسـع
راي  ي اسـت، هـممعناي بهبود پایدار و بلند مدت بشر

ــتند ــاران،  هس ــب و همک ــاکنون . )193: 1387(طال ت
اجتماعی به عمل آمده است  ۀتعاریف متعددي از توسع

  شود.  اي از آنها اشاره می که در ذیل به پاره
ست از یک حرکـت رو بـه ا اجتماعی عبارت ۀتوسع

باالي اجتماعی که انرژي، کارایی، کیفیـت، پیچیـدگی، 
منــدي و  تیــار، چیرگــی، بهرهدرك مطلــب، آزادي و اخ

ورد جامعه را از سطوح پایین به سطوح باالتر ارتقا ادست
شـود کـه  دهد. توسـعه افـراد و جوامـع موجـب می می

آزادي و اختیار بشر افزایش یابـد و توانمنـدي او بـراي 
: 2007ها نیز باال رود (جاکبز، کلولنـد،  انجام این آزادي

اجتماعی عبارتست  ۀ)، توسع1985وارنر( به باور. )175
آزاد ارمکی از امکانات رفاهی براي زندگی بهتر جامعه. (

 ۀ)، توســع2002اســتگلیتز ( .)8: 1391و همکــاران، 
آمیـز  اجتماعی را توانایی هـر جامعـه بـراي حـل صـلح

تضادها و پیونـد منـابع و عالیـق مشـترك، بـه هنگـام 
داند. بر اساس تعریف بانـگ جهـانی،  اختالف منابع می

اجتماعی، به مردم، آسایش، رفاه و بهبودي آنها،  ۀتوسع
هایشان و تکوین یک جامعه مـدنی  شدن قابلیت  شکوفا

: 2000از سوي آنها مربوط است (بورگاتا و مونتگمري، 
 ۀ) و اساسا یکی از لوازم توسعه در جامعـه، توسـع743

  اجتماعی است. 

تحقــق  اجتمــاعی ۀ) توســع1370بــه زعــم بیــرو (
هـا،  ها، نگـرش در طرز تفکرها، ارزش دگرگونی بنیادي

از  است. جامعه ةهاي اجتماعی در گستر رفتارها و نقش
طـه اجتماعی بـا عـدالت اجتمـاعی راب ۀنظر پایوا توسع

یـابی  اجتماعی دست نزدیکی دارد و هدف نهایی توسعۀ
هایی است که به  تر با نهادها و سازمان به جامعه انسانی

باشد. یکـی از  مردم می گوي نیازهاي طور مناسب پاسخ
 ۀهـاي تعـاریف مفهـوم توسـع بنـدي ترین دسـته کامل

و همکارانش است. آنها  1اجتماعی، حاصل زحمات تین
 ۀهاي ذاتی انواع توسـع تعاریف خود را مبتنی بر ویژگی

اجتماعی  ۀاند. مانند تعریف توسع اجتماعی عرضه کرده
و  شناسی، که بـا مسـائل و نیازهـاي فقـرا عد آسیباز بُ

اي و فرآینـدهاي اجتمـاعی مـرتبط  هـاي حاشـیه گروه
 تـوان بـه افـزایش است و از کارکردهاي مثبت آن مـی

 ۀو یـا تعریـف توسـع توانایی در تحلیل فقر اشاره کـرد
کـه بـر ابـداع و  اجتماعی مبتنی بر انسـجام اجتمـاعی

هاي برابر براي همه مردم تاکید  تقویت حقوق و فرصت
  دارد.

میان  ةیک حوز را اجتماعی ۀ)، توسع2001استس(
اي و میان بخشی در جستجوي بهزیستی مادي و  رشته

نماید.  اجتماعی مردم در همه سطوح جامعه تعریف می
دو نقطه است: اول تامین رضایت  گرکه این تعریف بیان

مردم در سطح حداقل نیازهاي اساسی از طریق تـامین 
ه آن نیازهـا و دوم، افــزایش ســطح آزادي کـه بــا رشــت

ــردم مــی انتخــاب ــه م ــایی ک ــد داشــته باشــند  ه توانن
 ۀبــه زعــم وي اهــداف توســع شــود، گیــري مــی انــدازه

اجتماعی از طریـق مشـارکت مـردم تـا بـاالترین حـد 
  شود.  ممکن در تعیین اهداف و نتایج توسعه تعقیب می

دهـد کـه تمـامی  نشـان مـی ادبیات توسعه پایـدار
زتابی از باورهـاي رویکردها به نیازها و مسائل انسانی، با

د و جامعه و تعهدات آن دو هستند مرتبط با ماهیت فر
ها و ابزارهاي تحقق اهداف  که به شرایط دشوار و شیوه

یشـه اندیشند و باورهاي بنیادین پشت اند مورد نظر می
ن و منزلـت اجتمـاعی، اجتماعی عبارتند از: شـأ ۀتوسع

احترام و مساعدت متقابل، مسـئولیت اجتمـاعی بـراي 
همـه، آزادي افــراد، مســائل سـاختاري ذاتــی، دیــدگاه 

نگر به حیات انسانی، تصور انسان در کلیتش و توان  کل
                                                             
1- Tin 
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و افـزون بـر ) 2005، 1(سزیرماي بالقوه متناهی محیط
عد مرتبط به هـم دارد: یکـی اجتماعی دو بُ ۀتوسعاین، 
ظرفیت مردم براي کار مداوم جهت رفاه آنهـا و  ۀتوسع

نهادهـاي اجتمـاعی، بـه  ۀر یا توسعجامعه و دوم: تغیی
اي که نیازهاي بشري را در تمامی سطوح به ویـژه  گونه

ترین سطح، از طریـق یـک فرآینـد بهبـود در  در پایین
روابط بین مردم و نهادهاي سیاسـی و اجتمـاعی، رفـع 

    .)84: 1377نماید (دیوب، 
ــر  ــتی ب ــدگاه مارکسیس ــر، دی ــن نظ ــل ای در مقاب

هـاي  وات اجتمـاعی در بحـثهاي مبتنی بر مسا ارزش
 ۀکـیم، توسـع انـد. دونـگ اجتماعی تاکید کـرده ۀتوسع

داند که به  اي از ساختار اجتماعی می اجتماعی را درجه
را تقاضـا  ةاکثریت مردم محروم جامعـه نـه تنهـا اجـاز

بلکـه در جهـت  ؛دهد ملی میبراي برخورداري از منابع 
ظر او اگـر ن کند از رسیدن به آن هدف، آنها را یاري می

هاي  تغییر ساختاري جامعه در مسیري باشد که فرصت
یابی توده محـروم بـه سـهم خـود از  الزم را براي دست

منابع ملی در اختیار آنها قرار دهد، این مسیر، در اصل 
اجتمـاعی  ۀهمان فرآیند توسعه است در فرآیند توسـع

از دیدگاه این رهیافت، فرآیندي است عاري از استعمار 
از . )132: 1377ثمار خارجی در جامعه (نظـري، و است

هاي دیگري نسبت  بندي  توان به تقسیم سوي دیگر می
گـرا  گرا و خاص اجتماعی در قالب رویکرد عام ۀبه توسع

اجتماعی چیـزي  ۀگرا، توسع اشاره کرد. در رهیافت عام
همه جانبـه و متـوازن  ۀملی و یا توسع ۀمشابه با توسع

 ۀاجتمـــاعی از توســـع ۀاســـت. در ایـــن جـــا توســـع
غیراجتماعی و یا فنی متمایز شده است ولـی بـا دیگـر 

ــژه توســع ــه وی ــواع توســعه ب فرهنگــی، سیاســی و  ۀان
رویکـرد،  در قالـب ایـن اقتصادي تداخل یافتـه اسـت.

اجتماعی با هدف بازبینی ساختاري و با افزایش  ۀتوسع
هـاي جوامـع، تاکیـد خاصـی بـر  هـا و قابلیـت ظرفیت

ماعات انسانی اعـم از نیازهـاي اقتصـادي، نیازهاي اجت
 شناختی، فرهنگی، سیاسی و انسانی دارد اجتماعی، بوم

 ۀتوســــعو  )11: 1391(آزاد ارمکــــی و همکــــاران، 
اجتمــاعی بــه مفهــوم اخــص کلمــه نــاظر بــر اجتمــاع 

هـاي چهارگانـه حیـات  اي در مقام یکی از حوزه جامعه
تعریض اجتماعی انسان در هر جامعه و به معنی بسط، 

                                                             
1- Sizrmai 

ــه ــاع جامع ــین اجتم ــیم هم ــع و تحک ــت. توس  ۀاي اس
اقتصــادي،  ۀاجتمـاعی بـا ایـن مضـمون مکمـل توسـع

جانبـه و  همـه ۀتوسـع ،سیاسی و فرهنگی است. امروزه
متوازن در یک جامعه ناظر بر فرایندي در نظـر گرفتـه 

عد حیـات اجتمـاعی همزمـان و شود که این چهار بُ می
: 1380(عبــداللهی،  در ارتبـاط متقابــل بــا هــم باشــند

ــی .)217 ــه م ــی البت ــکل تخصص ــه ش ــوان ب ــر از  ت ت
هـا و مکاتـب مختلـف  هایی که در رهیافت بندي تقسیم

 اجتمـاعی ۀتوسـععلوم اجتماعی در رابطـه بـا مفهـوم 
اجتمـاعی (رابـرت بـال،  ۀنظیر رهیافت وبـري از توسـع

ــز،  ؛1963 ــورد گیرت ــاختی 1956کلیف ــت س )، رهیاف
 ؛1971عی (تالکوت پارسـنز، اجتما ۀکارکردي از توسع

نیل اسملسـر، آیزنیشـتاد و برینگتـون مـور)، رهیافـت 
اجتماعی (دانیل لرنـر،  ۀشناختی اجتماعی از توسع روان

ــه لنــد، راجــرز،  ، و 1969انگلــس و اســمیت، مــک کل
اجتمـاعی  ۀهـا از توسـع هیگن) و نظـرات فرانکفـورتی

وزه و (تئودور آدرنو، ماکس هورکهـایمر، هربـرت مـارک
امـا آنچـه در ایـن ) بحث کرد؛ 1979ورگن هابرماس، ی

هـا و  تعیـین مولفـه ،مطالعه مهم و قابل بررسـی اسـت
و اثـرات گردشـگري بـر اجتمـاعی  ۀهاي توسع شاخص
واکاوي اسناد و مـدارك . باشد میها  شاخص اینارتقاي 

هـایی همچـون  اجتماعی با مولفه ۀتوسع دهد نشان می
ــدگی، تحقــق ب ــري و عــدالت بهبــود در کیفیــت زن راب

اجتماعی، نیل به یکپـارچگی اجتمـاعی، تحقـق نظـام 
سـاالري، مشـارکت اجتمـاعی در قالـب بسـط  شایسته
ها و نهادهاي مدنی، تقویـت قابلیـت و ظرفیـت  انجمن

هـاي حاصـل در  گویی به ضرورت نظام اجتماعی، پاسخ
هاي مختلف، پذیرش تکثر اجتماعی با حفـظ  دگرگونی

هـاي انسـانی ارتبـاط  توانمنـديانسجام ملی و ارتقـاي 
اجتمــاعی در قیـاس بــا مفـاهیمی چــون  ۀدارد. توسـع

تري را در  اقتصادي و رشد اقتصادي حوزه وسیع ۀتوسع
 ۀجدید مباحـث مربـوط بـه جامعـ ةگیرد. در دور میبر

مدنی، دموکراسـی اجتمـاعی، عـدالت اجتمـاعی، رفـاه 
 ۀاجتماعی و سرمایه اجتماعی موضوعات محوري توسع

در  .)1390بابـایی فـرد،  (دهند اعی را تشکیل میاجتم
اجتماعی فرآیندي حول و حوش دو هـدف  ۀتوسع کل،

و کارکرد بنیادي است. کـارکرد اول: در ایـن رویکـرد، 
ر ها نظیــ ها و امیــال مــادي و فیزیکــی انســان خواســته
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لذا در این رویکـرد،  ثروت، خدمات و رفاه اهمیت دارد؛
ظیر بهداشت، تغذیه، خدمات، ها و نهادهایی ن بر فعالیت

شود. کـارکرد دوم:  تامین اجتماعی و اشتغال تاکید می
شناسـد و بـه حضـور  ها و افراد را به رسـمیت می گروه

برابر آنها در جامعه توجه دارد کـه اهـداف فرهنگـی و 
کنند. این رویکرد، پیرامـون اهـداف  انسانی را دنبال می

خالقیـت و فرهنگی نظیـر مشـارکت، انتخـاب، آزادي، 
  برابري است. 

ریزي توسـعه پایـدار روسـتایی  بررسی متون برنامه
در منــاطق روســتایی بایــد عــالوه بــر دهــد  نشــان می

هاي اجتمـاعی نیـز  هاي اقتصادي توسعه به جنبه جنبه
هاي  توجه شـود چـون کـه ایـن امـر بـه بهبـود جنبـه

اجتمــاعی (افــزایش آگــاهی مــردم نســبت بــه حقــوق 
هاي  هـاي کـار و تشـکل گروه اجتمـاعی خـود، تقویـت

ر، گسـترش عـدالت گهاي تسـهیل کوچک، تقویت گروه
ها، ایجـاد تقویـت و رویکــرد  اجتمـاعی، تقویـت رســانه

مشارکتی، تحرك اجتماعی، تشکیل و تقویت نهادهـاي 
ریزي  کیفیــت زنــدگی) برنامــه غیــر دولتــی و افــزایش

) و بـه 1394(حیـدري سـاربان،  گردد توسعه منجر می
تـرین  وجه به منـاطق روسـتایی بایـد از مهـمعبارتی، ت
هــاي توســعه اجتمــاعی باشــد. از ایــن منظــر،  دغدغــه

هاي معطوف به توسعه اجتمـاعی بایـد  اقدامات و تالش
به صورت هماهنگ و فراگیـري در فضـاي کـل کشـور 
انتشار یابد. این مایه تاسـف اسـت کـه تقریبـا تمـامی 

ی بـه هاي صورت گرفته در حوزه توسعه اجتمـاع تالش
مناطق شهري محدود بوده و بیشتر از نوعی اسـت کـه 

وگار کردن افراد با جامعه شهري، صنعتی  به دنبال ساز
  و نخبه گرا بوده است. 

ترین منابع ایجـاد  گردشگري به یکی از مهم ،امرزه
شغل در جهان مبدل شـده اسـت. ایـن صـنعت باعـث 

هاي کـــالن در  گذاري تحریـــک و ایجـــاد ســـرمایه
ایی شده اسـت کـه شـرایط زنـدگی افـراد ه زیرساخت

بخشـد. گردشـگري از طریــق  محلـی را نیـز بهبـود می
ها نیز، منابع مـالی  ایجاد درآمدهاي مالیاتی براي دولت

 آورد. بسیاري از مشـاغل و کسـب و مهمی را فراهم می
کارهاي جدید از طریـق گردشـگري در کشـورهاي در  

شـود  می اند که این امـر سـبب حال توسعه ایجاد شده
ــت ــه فرص ــادي عادالن ــده و هاي اقتص ــیش آم از  اي پ

روسـتایی بـه شـهرهاي پرجمعیـت  انمهاجرت سـاکن
هاي اخیر  سال) و در UNWTO, 2007( جلوگیري کند

با تنزل شـدید هاي اقتصاد روستایی  بسیاري از فعالیت
هــاي  در ســطح درآمــد و اشــتغال بــه ویــژه در فعالیت

ــت، د ــده اس ــه ش ــنتی مواج ــاورزي س ــه کش ر نتیج
گردشگري نه تنها به عنوان یک ابزار بالقوه براي تغییر 

عنوان یکـی از راهبردهـاي اصـلی  این وضعیت، بلکه به
روستایی مطرح شده است. در حال حاضر توجه  ۀتوسع

تـرین  همه جانبـه در روسـتاها، یکـی از مهم ۀبه توسع
اهداف توسعه در کشورهاي در حـال توسـعه و نیـز در 

 برنامه ادبیات مرور )264: 1383ضوانی، ایران است (ر
 چهـار کنـون، تـا کـه دهد می نشان گردشگري ریزي

گردشـگري  بخـش ریزي برنامـه مورد در عمده رویکرد
 کـه رشـدگرا دیـدگاه نخسـت،. اسـت داشـته وجـود

 هاي اقتصـادي شاخص بهبود براي ابزاري را گردشگري
 گردشـگري که فضایی -فیزیکی دوم، رویکرد. داند می
 در اسـتفاده مـورد منبـع و فضـایی پدیـدة یـک را

 .دهـد مـی قـرار مورد مطالعه و دانسته فضا ساماندهی
 شکوفایی براي را گردشگري که اجتماعی دیدگاه سوم،
 و چهـارم، دانـد می مفید جوامع زیستی شرایط بهبود

 ابزاري مثابه به را گردشگري که پایدار توسعۀ رویکرد
 پایـدار توسعۀ هاي تسسیا اجراي راستاي در توانمند

 جدیـد رویکردي و دهد می قرار تحلیل و مورد بررسی
این تحقیق با دیدگاه سوم هم خـوان  .رود می شمار به

کشورهاي در حـال توسـعه و مطابق است چون که در 
محـور در ارتبـاط نزدیکـی بـا  مفهوم گردشگري جامعه

ــوان  ــه عن ــرا ب ــافع فق ــر من ــد ب ــا تاکی ــگري ب گردش
افع، جهت کاهش فقر از طریق توسعه حداکثرکننده من

راهکارهاي مناسب و با افزایش همکـاري بـین تمـامی 
  گروه هاي اصلی و جامعه محلی تعریف شده است. 

متعددي  بر خالف کشور ما، در سطح جهان مطالعات
گردشگري روستایی و  پیرامون ارتباط بین توسعۀ

اجتماعی  صورت گرفته که در ذیل به چند  ۀتوسع
 ز آنها اشاره می شود.مورد ا

)، 1388(نتیجه مطالعات غفاري ترکـی هرچگـانی 
نقـش گردشـگري در توسـعه «در پژوهشی بـا عنـوان 

نشـان داد کـه » اجتماعی و اقتصادي مناطق روسـتایی
میان افـزایش شـمار گردشـگران، رونـق گردشـگري و 
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ــود شــاخص اقتصــادي رابطــه -هــاي اجتمــاعی بهب
ــی ــود دارد. معن ــایج مط داري وج ــوانی و نت ــات رض الع

ــاران ( ــوان 1391همک ــی بــا عن تــاثیر «)، در تحقیق
هاي کارآفرینانه در منـاطق  گردشگري بر تقویت نگرش

نشان داد کـه گردشـگري روسـتایی میـزان » روستایی
طلبـی، تمایـل بـه مخـاطره،  نفـس، موفقیـت بـه اعتماد

ــت و در  ــخیص فرص ــی و تش ــرل شخص ــوآوري، کنت ن
انــه را بــه طــور مجمــوع ســطح کلــی نگــرش کارآفرین

توانـد بـه عنـوان  داري افـزایش داده اسـت و مـی معنی
ــراي فعالیــت ــاطق  محرکــی ب ــه در من هــاي کارآفرینان

 ۀمطالعــنتــایج روســتایی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 
ــاربان ــدري س ــوان 1394( حی ــا عن ــی ب )، در پژوهش

هـاي  بررسی اثرات گردشـگري در ارتقـاي توانمنـدي«
نشان داد که بین » ستاییانشناختی رو اجتماعی و روان

ــاي مســئولیت ــت  متغیره ــایی و تقوی ــذیري، خوداتک پ
داري وجود  اعتماد به نفس با متغیر وابسته رابطه معنی

ندارد؛ اما بین متغیرهاي بهبود انگیـزش، انتقادپـذیري، 
خالقیت، مشـارکت اجتمـاعی، توانمندسـازي، انسـجام 

طـه پـذیري بـا متغیـر وابسـته راب اجتماعی و مسئولیت
ــی ــود دارد. معن ــق رضــوانی و  داري وج نتــایج تحقی

گردشـگري «)، در پژوهشی با عنـوان 1391همکاران (
هاي دوم و اثـرات آن بـر بهبـود کیفیـت زنـدگی  خانه

هـاي  نشان داد که گردشگري خانـه» ساکنان روستایی
دوم در ناحیه روستایی نقش موثري بر بهبـود کیفیـت 

 9کـه از  طوري زندگی ساکنان محلی داشـته اسـت. بـه
قلمرو کیفیت محیط، فعالیت  7قلمرو مورد مطالعه در 

و اشتغال، مسـکن، سـالمت و رفـاه، درآمـد و ثـروت و 
مشــارکت و همبســتگی و امنیــت و بهزیســتی فــردي، 
موجب بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی شـده ولـی 

فرهنگ، تفریح و اوقات و فراغـت -در دو قلمرو آموزش
هـاي میـدانی  یافتـه نتـایج ت.بهبود حاصل نشـده اسـ

ــوچی و خراســانی ( ــوان 1392بل ــا عن ــی ب )، در تحقیق
» تحلیل نقش گردشگري در توسعه نـواحی روسـتایی«

نشان داد که توسعه و شکوفایی گردشـگري روسـتایی 

اجتمـاعی نـواحی  ۀنقـش اساسـی و سـازنده در توسـع
 1شـارپلز و همکـاران بـه بـاورروسـتایی داشـته اسـت. 

گردشـگري روسـتایی بـا  ۀرونق و توسـعبین  ،)2009(
توانمندسازي فقـراي روسـتایی، افـزایش رضـایتمندي 

ــاخص ــاي ش ــتایی و ارتق ــه  روس ــالمت رابط ــاي س ه
 ،)2009( 2مـد و امـوت به بـاورداري وجود دارد.  معنی

ها و دانش جدیـد  بهبود عملکرد گروهی، کسب مهارت
 هـاي تعـاونی عضـویت در ، اهتمام بـهاز سوي همدیگر

گیـري روسـتاییان،  قـدرت تصـمیمایی، افـزایش روست
تغییر در الگوهـاي رفتـاري  تسهیم دانش و اطالعات و

در منـاطق  نق گردشگري روستاییروتوسعه و تابعی از 
 ،)2001( 3سـتیز و ریچـاردا . به زعـمباشد روستایی می

تقویــت  و تعــاون اجتمـاعیمشــارکت اجتمـاعی،  بـین
هاي اقتصادي  با ارتقاي شاخص هاي آموزشی زیرساخت

صـنعت و شـکوفایی واسـطه رونـق ه ب مناطق روستایی
 4فري و جـرج .داري وجود دارد رابطه معنی گردشگري

ــود دریافت ،)2012( ــات خ ــددر مطالع ــا ورود  ن ــه ب ک
طق روستایی میزان دانـش  و آگـاهی گردشگران به منا

گـرایش روسـتاییان  متعاقـب آنروستاییان باالرفتـه و 
و در نتیجه میـزان ایش پیدا کرده یگر افزکدنسبت به ی

تعامل اجتمـاعی آنهـا در مـدیریت پایـدار روسـتا بـاال 
بــین شــکوفایی ، )2011( 5بــه عقیــده بودانــو رود. مــی

گردشــگري روســتایی و تقویــت زیرســاخت آموزشــی، 
هاي اجتماعی، یکپـارچگی و انسـجام  تقویت زیرساخت

تقویـت مشـارکت اجتمـاعی  اجتماعی جامعه محلـی و
در نهایــت متغیرهــاي  داري وجــود دارد. معنــیرابطــه 

ــعه  ــگري در توس ــرات گردش ــوص اث ــق در خص تحقی
) ارائـه شـده 1اجتماعی مناطق روسـتایی در جـدول (

  است. 

                                                             
1. Sharples et al 
2. Mdee, Emmott 
3. Estes & Richard 
4. Ferry & George 
5. Budeanu 
 
 



  177                                                                                                ...           ري در توسعۀ اجتماعی مناطق  روستایی.بررسی اثرات گردشگ
  

  

 هاي اجتماعی معرفی متغیرهاي تحقیق در خصوص بررسی اثرات گردشگري در ارتقاي شاخص :1 جدول

 مآخذ  متغیرهاي تحقیق ردیف

اقتصادي و اجتماعی  هاي بهبود شاخص  1   )1388غفاري و همکاران ( 

  )1391رضوانی و همکاران (  افزایش اعتماد به نفس، موفقیت طلبی، تمایل به مخاطره، نوآوري و کنترل شخصی   2

3  
متغیرهاي بهبود انگیزش، انتقادپذیري، خالقیت، مشارکت اجتماعی، توانمندسازي، انسجام 

  پذیري اجتماعی و مسئولیت
  )1394ساربان (حیدري 

4  
کیفیت محیط، فعالیت و اشتغال، مسکن، سالمت و رفاه، درآمد، ثروت، مشارکت و همبستگی و 

  )1391رضوانی و همکاران (  بهزیستی فردي

 Sharples & et al (2009)  هاي سالمت، توانمندسازي فقراي روستایی و افزایش رضایتمندي ارتقاي شاخص  5

6  
، اهتمام به عضویت همدیگرها و دانش جدید از سوي  مهارت بهبود عملکرد گروهی، کسب

 Medde & Emmott (2009)  هاي  روستایی و افزایش قدرت در تعاونی

 Estes & Richard (2001)  هاي آموزشی ساخت مشارکت اجتماعی، تعاون اجتماعی و تقویت زیر  7

 Ferry & George  یافزایش دانش و آگاهی روستایی و افزایش تعامل اجتماعی روستای  8

9  
اجتماعی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی  هاي زیرساختهاي آموزشی، تقویت  تقویت زیرساخت

 Budeanu (2011)  جامعه محلی و تقویت مشارکت اجتماعی

    . 1393، تحقیقهاي  یافته ماخذ:
 

  مورد مطالعهۀ منطق
هاي  شــهر، یکــی از شهرســتان ســتان مشــگینشهر

که در غرب این استان واقع شـده و استان اردبیل است 
شـهر بـه  5مرکز این استان است. این شهرستان داراي 

شهر، فخرآباد و مرادلو اسـت.  نام رضی، الهرود، مشگین
، شهرستان مشگین شـهر داراي پـنج بخـش، همچنین

دهستان (دهستان دشت، شعبان، مشگین شـرقی،  12
مشگین غربی، ارشق شمالی، ارشق مرکـزي، قـره سـو، 

 329، نقـدي، ارشـق غربـی، صـلوات و یافـت) هرود،ال
آبادي خـالی از سـکنه اسـت.  77آبادي داراي سکنه و 

ــی  ــاع طبیع ــاظ اوض ــه لح ــین، ب ــتاي  69همچن روس
روسـتا از  148اي،  شهر از نوع جلگـه شهرستان مشگین

کوهستانی،  -اي روستا از نوع جلگه 97نوع کوهستانی، 
روسـتا از نـوع  7جنگلـی و  -اي روستا از نـوع جلگـه 8

، 1390باشد. مطابق سرشـماري  جنگلی می-کوهستانی
نفر بوده است کـه از ایـن  225465جمعیت شهرستان

 157015نفر ساکن در نقـاط شـهري و  68450تعداد 
چنــین، از انـد؛ هم ر سـاکن در نقــاط روسـتایی بودهنفـ

 76557جمعیت ساکن در نقاط روسـتایی شهرسـتان، 
انــد در  زنـان تشــکیل داده را  80458نفـر را مــردان و 

دهد کـه در مقابـل هـر  نهایت، نسبت جنسی نشان می
در نفــر مــرد وجــود داشــته اســت.  59نفــر زن،  100

) پـراکنش نقـاط روسـتایی محـدوده 1نهایت، نقشـه (
  دهد. مورد مطالعه را نشان می
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  شهر : پراکنش نقاط روستایی شهرستان مشگین1نقشه 

  
  روش تحقیق

هدف کلی بررسی نقش گردشـگري با  پژوهشاین 
انجـام شـده اسـت  1393اجتماعی، در سال  توسعۀدر 

ــن تحقیــق از لحــاظ هــدف، توســعه اي، و از لحــاظ  ای
ــی ــوع عل ــز از ن ــی و نی ــت، توصــیفی و پیمایش -ماهی

جامعه آماري تحقیق شـامل  اي و تحلیلی است. مقایسه
کلیه روستاییان ساکن در روسـتاي نمونـه گردشـگري 

گیري تصادفی  با استفاده از روش نمونه که دباش انار می
ساده و بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونـه مناسـب 

نفر بدست آمد؛ از سـویی، بـراي  331براي این تحقیق 
ــون و نتیجــه،  ــري در آزم ــر از روســتاییان  331براب نف

بـه عنـوان  در روستاي فاقد گردشگري کوجنـقساکن 
ــه روش  گــروه شــاهد انتخــاب شــدند. ایــن تحقیــق ب

نامه انجام گردیده اسـت.  پیمایشی با استفاده از پرسش
باشـد.  نامه محقـق سـاخته می گیري پرسش ابزار اندازه

نامه توسط پانل متخصصان مـورد  روایی صوري پرسش
مطالعـه راهنمـا در منطقـه مشـابه تایید قـرار گرفـت. 

نامه صـورت گرفـت و  پرسش 30جامعه آماري با تعداد
شــده و اســتفاده از فرمــول ویــژه  هــاي کســب بــا داده

نامـه  ، پایـایی پرسـشSPSSکرونباخ آلفا در نرم افـزار 

ــق  ــد 91/0تحقی ــاي بدســت آم . و ضــریب اصــلی آلف
کرونباخ براي تـک تـک متغیرهـاي تحقیـق از جملـه: 

ــی ( ــاخت آموزش ــت زیرس ــازي68/0تقوی  )، توانمندس
)، انسـجام 74/0( مدنی هاي )، عضویت در تشکل77/0(

) رضـایت از 85/0)، کیفیـت زنـدگی (65/0اجتماعی (
ــدگی ــاعی76/0( زن )، کــاهش 67/0( )، تعــاون اجتم

)، دسترسـی بـه خـدمات 63/0( اختالفات و تعارضـات
)، عـدالت 91/0( )، مشارکت اجتمـاعی78/0( اجتماعی

)، وضــعیت 86/0( )، وضــعیت اشــتغال63/0اجتمــاعی(
) و امنیـت 74/0پـذیري ( )، مسئولیت92/0( تحصیالت

  باشد.  ) می81/0شغلی(
نامه، متغیرهــاي  چنــین از طریــق ابــزار پرســش هم

سئوال بسته مورد سـنجش  69تحقیق حاضر به کمک 
قرار گرفت و براي امتیازدهی آن از طیف پنج قسـمتی 
لیکرت استفاده گردید. در مرحله امتیازدهی، از آن جـا 

اند،  مطرح شدهاي از سئواالت در جهت منفی  که دسته
، کدگذاري مجدد براي این SPSSافزار  از نرمبا استفاده 

ها  دسته از سئواالت انجام شد. بنابر ایـن، امتیـاز پاسـخ
 = کــامال5ًدر ســئواالت بــا جهــت مثبــت بــه صــورت: 

= 1= مخـالفم و 2= نظري نـدارم، 3=موافقم، 4موافقم، 
کامال مخالفم و در مـورد سـئواالت منفـی عکـس ایـن 
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ق حاضر عبارتند تحقیاین  باشد. و متغیرهاي حالت می
از: تقویت زیرساخت آموزشی، توانمندسـازي، عضـویت 

هاي مدنی، انسجام اجتماعی، کیفیت زندگی،  در تشکل
ــات و  ــاعی، اختالف ــاون اجتم ــدگی، تع ــایت از زن رض
تعارضات، دسترسی بـه خـدمات اجتمـاعی، مشـارکت 
اجتماعی، عدالت اجتماعی، وضعیت اشـتغال، وضـعیت 

. در تعیـین ذیري و امنیت شغلیپ تحصیالت، مسئولیت
جوامــع روسـتایی، فضــاي مفهــومی  اجتمــاعی ۀتوسـع
آید تعریـف و از  کننده به شرحی که در ادامه می تبیین

  اند: هاي مناسب عملیاتی شده طریق گویه
ــت  مشــارکت اجتمــاعی عبارتســت از حضــور و دخال
آگاهانه، داوطلبانه، متعهدانه و خالق افراد و اقشار مختلـف 

ریزي، تــامین منــابع،  گیري، برنامــه در در تصــمیم جامعــه
ــراي فعالیت ــر فعالیت اج ــارت ب ــا و نظ ــور  ه ــه منظ ــا ب ه

آن. در ایـن معنـا مندشدن از منافع مـادي و معنـوي  رهبه
هاي مهـارت برقـراري روابـط انسـانی،  مشارکت بـا مولفـه

کمک به افراد روسـتایی در سـاخت مسـکن، اسـتقبال از 
تمایــل بــه ها،  ازي زیرســاختمشــارکت در فرآینــد بازســ

ــامشــارکت در دوره ــارکت در ه ــزان مش ــی، می ي آموزش
هاي عمرانی در گذشته، میزان شـرکت در انتخابـات  طرح

شوراهاي اسـالمی روسـتا، تمایـل بـه عضـویت در پایگـاه 
هاي تولیـد روسـتایی و  بسیج، تمایل به عضویت در تعاونی

رار مـورد سـنجش قـتمایل به همکاري بـا دهیـار روسـتا 
گرفته است. تعاون اجتمـاعی فرآینـد اجتمـاعی، عمـومی، 

عدي و چند فرهنگـی اسـت کـه یکپارچه، چندگانه، چندبُ
م بـه ایفـاي نقـش در همـه دهدف آن کشاندن همـه مـر

هاي میـزان  تعاون اجتماعی با شاخص ۀلفؤمراحل است. م
شرکت در جلسات برگزارشـده از طـرف شـرکت تعـاونی، 

عمرانی مربوط بـه روسـتا، میـزان هاي  مشارکت در برنامه
فکري و مشارکت جهت رفع مشکالت روستا،  تمایل به هم

هـاي  میزان دعوت از اهالی روستا جهت شرکت در فعالیت
ــل پیرامــون گســترش فعالیت هــاي  جمعــی، میــزان تمای

شرکت تعاونی و میـزان مشـارکت در حفـظ و زیباسـازي 
ه توانمندسـازي بـ  روستا تعریـف و سـنجش شـده اسـت.

ـــراي مشـــارکت بیشـــتر در  ـــراد ب ـــی تشـــویق اف معن
هایی است که بـر فعالیـت آنهـا مـوثر اسـت؛  گیري تصمیم

یعنی این که فضایی بـراي افـراد فـراهم شـود تـا بتواننـد 

ها را به عمل تبـدیل کننـد.  هاي خوبی بیافرینند و آن ایده
و توانمندسازي روستاییان بـه عنـوان یـک رویکـرد نـوین 

هــاي روســتاییان در منــاطق  لیتانگیــزش درونــی فعا
روستایی، به معنی آزاد کردن نیروهاي درونـی روسـتاییان 

ها  و همچنین فراهم کردن بسترها و بوجود آوردن فرصـت
هـا و شایسـتگی آنـان  براي شکوفایی، اسـتعدادها، توانایی

هاي خـودتعیینی،  توانمندسازي با شاخص ۀلفؤباشد. م می
اعتمـاد تعریـف و سـنجش داري و  شایستگی، تاثیر، معنی

رضـایتمندي شـغلی احساسـی اسـت کـه در  شده اسـت.
نتیجه تعامل فرد نسبت بـه جوانـب شـغلی آنـان و سـایر 

آیـد  امورات روزمره که با آنان در تعامل اسـت بوجـود می
رود و  اگر احساس مطبوع باشد رضایتمندي فـرد بـاال مـی

 ۀلفـؤآیـد. م در غیر این صورت رضایتمندي فرد پایین می
هاي داشــتن ســالمت روحــی و  رضــایتمندي بــا شــاخص

روانی، الگوي مصرف خانوار، وضعیت مسـکن،  بازاریـابی و 
بازاررسانی به موقع محصوالت، سهولت دسترسی به منابع 
اعتباري، درآمد کافی، میزان اسـتفاده از منـابع اطالعـاتی، 

آمـوزش  وري، توجـه بـه بهداشـت عمـومی و میزان بهـره
رضایت از خـدمات هاي اجتماعی،  ود تامینروستاییان، وج

دهیـاري، رضـایت از خـدمات مرکـز بهداشـت روســتایی، 
از بیمـه تـأمین  رضایت از پوشش بیمه کشاورزي، رضایت

هـا، رضـایت از ي و دفن زبالهآور جمعاجتماعی، رضایت از 
مراکز تجمع عمومی روسـتایی، رضـایت از دسترسـی بـه 

دهـی ایت از سـرویسخدمات عمومی نهادهاي دولتی، رض
 تعریــف و ســنجش شــده اســت.وســایط نقلیــه عمــومی 

پذیري بــه معنــی توانــایی پــذیرش مســئولیت  مســئولیت
ها، نهادهــا و اجتماعــات شــهري و  توســط افــراد، ســازمان

پذیري بـا  مسـئولیت ۀلفـؤروستایی تعریف شـده اسـت. م
مداخله سیاسی و مدنی جوامـع روسـتایی در  هاي شاخص

وســتایی، تعامــل ســازنده بــا نهادهــا و فرآینــد مــدیریت ر
مناطق روسـتایی، مشـارکت  ۀهاي درگیر در توسع سازمان

در طراحــی یــک مــدل جــامع ایمنــی بــا مســئوالن امــر، 
همکاري با دهیار و همکاري با شـوارهاي اسـالمی روسـتا 
ــه  تعریــف و ســنجش شــده اســت. انســجام اجتمــاعی ب

نـده شود که در آن اجزاي تشـکیل ده وضعیتی اطالق می
شوند که یـک کـل  اي به یکدیگر وصل می جامعه، به گونه

آورند. یـا انسـجام اجتمـاعی  ثر را به وجود میؤمعنادار و م



 96مجله آمایش جغرافیایی فضا /سال هفتم /شماره مسلسل بیست و پنجم/ پاییز                                                                                   180

شـود کـه  توافق افکار، احساسـات و اعمـالی توصـیف مـی
کنـد. در یـک  وحدت یک گروه یا جامعه را مشـخص مـی

تعریف دیگر، انسجام اجتماعی نوعی از ترتیبات اجتمـاعی 
کند که جوامع روسـتایی در سـطوح  ضمین میاست که ت

هاي ذهنـی مشـترك)  مختلف، به اشتراك ذهنـی (مـدل
برسند، قابلیت همکـاري بـا یکـدیگر داشـته باشـند و بـه 

انسـجام اجتمـاعی بـا  ۀلفؤقوانین موجود احترام بگذارند. م
رضــایت از همکــاري اهــالی روســتا، میــزان هاي  شــاخص

ا سـایر اهـالی، میـزان درگیري در روستا، اختالف درآمد ب
 دانیسـف شیرصمیمیت در بین اهالی، میزان مراجعـه بـه 

روستا به هنگام بروز مشکل، اختالف عقاید در بین اهـالی، 
ي عمومی، میزان اعتماد به دیگـر ها مکانتمایل به حضور 

 ،تعریــف و ســنجش شــده اســت. آمــوزشاهــالی روســتا 
یجـاد اي است مبتنی بر یـادگیري کـه بـه منظـور ا تجربه

گیـرد تـا او بتوانـد  تغییرات نسبتا ماندگار فرد صورت مـی
توانایی خود را براي نجام دادن کار بهبود بخشـد. آمـوزش 

ها و رفتـار اجتمـاعی را در  ها، نگرش تواند تغییر مهارت می
برداشته باشد و به معناي بوجـود آمـدن تغییـر در دانـش 

مـل یـا تعاهایشان در مورد کـار  افراد، طرز کارشان، نگرش
ها و بسـترهایی  باشد و زمینه آنان با همکاران و سرپرستان 

ــریع می ــهیل و تس ــوزش را تس ــد آم ــه فرآین ــد  ک بخش
زیـر سـاخت  ۀلفـؤم شـود. زیرساخت آموزشی اطـالق می

هاي  دسترسی بـه منـابع اطالعـاتی و  آموزشی با شاخص
دسترسی بـه اینترنـت، دسترسـی بـه کتابخانـه، همگانی، 

تانداردهاي آموزشـی در سـطح مـدارس، افزایش سطح اس
رضایت از کیفیـت خـدمات آموزشـی، میـزان تمایـل بـه 

هاي جمعی، میـزان  آموزش مستقیم، پوشش فراوان رسانه
ی، مطابقـت آمـوزش بـا جمعـ  ارتبـاطاستفاده از وسـایل 

ــه  ــا آموزشنیازهــا، دسترســی راحــت ب ــاز، ه ــورد نی ي م
هــا و  هاي اطالعـاتی، آشـنایی بـا کانال گسـترش سیسـتم

هـاي فرهنـگ بـومی و  منابع اطالعاتی، آگـاهی بـه ارزش
میزان سطح سواد، تعریف و سنجش شده اسـت. کیفیـت 

 باشـد و به معنی بهزیستی مادي و روانی افراد مـی زندگی
هاي سـرمایه اجتمـاعی،  کیفیت زندگی بـا شـاخص ۀلفمؤ

میزان مشارکت اجتماعی، میزان درآمد، پتانسـیل طبیعـی 
هـاي  بهزیستی فردي، عضـویت در تشـکل روستا، امنیت،

مدنی، دسترسی به خدمات بهداشـتی و آموزشـی، الگـوي 

مصرف خانوار، گذران اوقات و فراغت، وضـعیت مسـکن و 
امنیـت رضایتمندي شغلی تعریف و سنجش شـده اسـت. 

شغلی پروسـه یـا رونـدي اسـت کـه بـه میـزان نـامعینی 
یـا آنهـا را  کترهاي کار و واحد اشتغال را تهدید کند واکار

به چالش بکشاند و در زوایـاي متمـایر ناهنجـاري بوجـود 
اختالف یعنی تبایین در راي و مغایرت در دیـدگاه. بیاورد. 

تـوان آن را از بـین بـرد  اي است که نمـی و اختالف پدیده
در انسـان بـه ودیعـت اي است کـه  چون از نمادهاي اراده

تفـاوت نظـر زیرا به ناچار بـه اخـتالف و  نهاده شده است؛
میـزان اختالفـات و تعارضـات بـا  ۀلفـؤمشـود.  جر مـینم

هایی چون میـزان دعـوا بـر سـر مالکیـت زمـین،  شاخص
ــا  ــنه ب ــه حس ــزان رابط ــاه، می ــه دادگ ــوع ب ــزان رج می

ــه ــري طایف ــات و درگی ــزان اختالف  اي و خویشــاوندان، می
میزان اعتماد به همدیگر تعریـف و سـنجش شـده اسـت. 

احی و اجراي نظـام حقـوقی بـه یعنی طر عدالت اجتماعی
اش برسـد و در مقابـل  اي که هر کس به حق عقالنی گونه

آن حقوق، وظایفی را انجام دهـد یـا مسـئولیت و عواقـب 
هایی در  به تشکل هاي مدنی تشکلتخلف از آن را بپذیرد. 

راستاي ایجاد قابلیت در راستاي توسعه سیاسی، فرهنگـی 
د و مشخصـه اصـلی شو و اجتماعی در یک کشور گفته می

هاي مدنی، غیردولتی بودن آنـان و عـدم وابسـتگی  تشکل
هاي دولتی  تشکیالتی و مالی به حاکمیت سیاسی و ارگان

ــا  عضــویت در تشــکل ۀلفــؤکشــور اســت. م هاي مــدنی ب
هایی چــون تمایــل بــه نــامزد شــدن در شــوراي  شــاخص

هـاي  اسالمی روستا، همکاري با دهیار، عضویت در تعاونی
 سـتایی، تمایـل بـه عضـویت در باشـگاه جوانـان،تولید رو

تعریـف یت در پایگاه بسیج و ... عضو عضویت در کتابخانه،
با عنایـت  این پژوهشدر نهایت، در  و سنجش شده است.

آوري شـده از  به مبانی نظري تحقیق و نیز اطالعات جمـع
نامه و بررسی نقـش گردشـگري در ارتقـاي  طریق پرسش

ی در منـاطق روسـتایی، بـه جتمـاعا ۀتوسـعهاي  شاخص
 tتجزیه و تحلیل متغیرهـا بـا اسـتفاده از آزمـون آمـاري 

بـراي اثبـات وجـود و  tپردازد. در این میان، از آزمـون  می
در دار میـان روسـتاییان سـاکن  عدم وجود تفـاوت معنـی

در روسـتاییان سـاکن  گردشـگر ومناطق روستایی داراي 
شــود و در  اسـتفاده می منـاطق روسـتایی فاقـد گردشـگر
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زیر مورد آزمون قـرار گرفتـه   نهایت در این تحقیق فرضیه
  است:
  توسعه اجتماعی مناطق «و » گردشگري«بین

 رابطه وجود دارد.» روستایی

  
  ها تجزیه و تحلیل داده

  هاي توصیفی تحقیق الف) یافته
اي فردي نمونـه آمـاري مـورد مطالعـه:     ه ویژگی
ــان ــدول ( طوري هم ــه ج ــان می2ک ــد ا ) نش ــراد ده ف

اند. در  مورد مطالعه در چهار گـروه سـنی توزیـع شـده
ترین فراوانی مربوط  گروه روستاي داراي گردشگر بیش

باشد. در گـروه روسـتاي  سال می 31 -40به رده سنی 
ــنی  ــه رده س ــوط ب ــگر مرب ــد گردش ــال 21-30فاق س

باشد. پیرامون شغل غالب افراد سـاکن در روسـتاي  می
طوري که جـدول  گر همانداراي گردشگر و فاقد گردش

تـرین  دهد در روستاي داراي گردشـگر بـیش نشان می
فراوانی مربوط به امور خدماتی ولـی در روسـتاي فاقـد 

 دامـداريترین فراوانی مربوط به فعالیت  گردشگر بیش
  باشد. می

   

  مشخصات فردي نمونه مورد مطالعه : 2 جدول

 گروه سنی
 دشگرروستاي فاقد گر  روستاي داراي گردشگر

  درصد  فراونی  درصد  فراوانی
 24/20 67 96/22 76 سال و کمتر 20

30-21 84 37/25 102 83/30 

40-31 112 83/33 78 56/23 

 37/25 84 84/17 59 سال و باالتر 41

 100  331 100  331  جمع

 

 05/22 73 54/20 68 کشاورز

 67/25 85 84/20 69 دامدار

 4/15 51 35/22 74 خدماتی

 53/14 48 43/15 51 ريادا

 35/22 74 84/20 69 بازنشسته

 %100  331 %100  331  جمع

  . 1393، هاي پژوهش ماخذ: یافته
  

دهـد از میـان  ) نشـان می3که جدول ( طوري همان
نمونه آمـاري مـورد مطالعـه روسـتاهاي  درصد 09/28

درصـد بـا آمـوزش  54/20سـوادند،  بی داراي گردشگر
 یی خوانـدن و نوشـتن دارنـد.نهضت سوادآموزي، توانـا

درصــد در  81/11درصــد در مقطــع ابتــدایی و 37/25
مقطــع متوســطه  در درصــد 45/8مقطــع راهنمــایی و 

درصــد نیـز مـدرك دیــپلم و  74/5انـد.  تحصـیل کرده
درصد نمونـه  32/32باالتر دارند. عالوه بر این، از میان 

ــگر  ــد گردش ــتاهاي فاق ــه روس ــورد مطالع ــاري م آم
درصد با آموزش نهضت سـوادآموزي،  4/15، سوادند بی

ــد.  ــدن و نوشــتن دارن ــایی خوان در  درصــد 96/22توان
در مقطـع راهنمـایی و  رصـدد 84/17مقطع ابتدایی و 

 33/3و  اند درصد درمقطع متوسطه تحصیل کرده15/8
  .درصد نیز مدرك دیپلم و باالتر دارند

) 4هاي توصـیفی در جـدول ( نتایج حاصل از یافته
که از بـین میـانگین متغیرهـاي توسـعه د ده نشان می

اجتماعی، میانگین متغیرهـاي دسترسـی بـه خـدمات 
هاي آموزشـی و وضـعیت  اجتماعی، تقویت زیرسـاخت

اشتغال به ترتیب در رده اول تا سوم و میانگین امنیـت 
  شغلی در رده آخر قرار دارد.
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  میزان تحصیالت نمونه فردي مورد مطالعه: 3 جدول

 سطح تحصیالت
 روستاهاي فاقد گردشگر وستاهاي داراي گردشگرر

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
 32/32 107 09/28 93 بی سواد 

 4/15 51 54/20 68 خواندن و نوشتن 
 96/22 76 37/25 84 ابتدایی

 84/17 59 81/11 39 راهنمایی
 15/8 27 45/8 28 متوسطه

 33/3 11 74/5 19 دیپلم و باالتر
 %100 331 %100 331 جمع کل

  . 1393، هاي پژوهش یافته ماخذ:
  

  روستاي داراي گردشگر و فاقد گردشگر توسعه اجتماعی هاي شاخص: درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار 4جدول

کم روستا متغیر
ی 

خیل
 

کم
 

سط
متو

 

یاد
 ز

یاد
ی ز

خیل
 

ین
انگ

 می

یار
 مع

اف
حرا

 ان

یاز
امت

نه 
دام

 

 درصد پاسخ گویان (درصد)

 تقویت زیر ساخت آموزشی
9/16 داراي گردشگر  8/13  7/12  5/24  06/32  67/6  98/2  17-0  
4/36 فاقد گردشکر  7/27  7/18  08/9  7/8  22/6  54/2  22-0  

 توانمندسازي
5/17 داراي گردشگر  3/14  06/10  4/27  6/30  05/6  01/3  25-0  
7/38 فاقد گردشگر  06/24  7/19  8/10  6/6  99/5  62/3  24-0  

هاي مدنی در تشکل عضویت  
8/17 داراي گردشگر  3/13  04/9  8/25  9/33  01/6  14/3  22-0  
04/35 فاقد گردشگر  1/28  02/17  3/12  4/7  87/4  35/2  27-0  

 انسجام اجتماعی
4/16 داراي گردشگر  2/14  8/9  1/29  3/30  52/5  17/3  23-0  
2/38 فاقد گردشکر  3/24  6/16  4/12  3/8  68/5  24/3  28-0  

دگیکیفیت زن  
4/21 داراي گردشگر  3/16  3/11  9/23  3/26  87/5  87/3  32-0  
2/63 فاقد گردشکر  08/30  1/18  5/8  9/6  46/5  67/3  33-0  

 رضایت از زندگی
6/17 داراي گردشگر  3/13  05/9  2/27  7/32  03/6  87/3  35-0  
3/28 فاقد گردشکر  7/22  6/18  1/16  1/14  64/5  99/2  19-0  

 تعاون اجتماعی
دشگرداراي گر  3/21  8/17  5/12  8/22  4/25  85/5  69/2  17-0  

7/32 فاقد گردشکر  8/20  9/14  5/18  9/12  99/4  55/1  30-0  

 کاهش اختالفات و تعارضات
8/15 داراي گردشگر  4/12  6/8  3/24  7/38  33/5  1/4  28-0  
4/37 فاقد گردشکر  8/24  2/16  5/13  9/7  17/5  44/4  24-0  

 دسترسی به خدمات اجتماعی
اي گردشگردار  7/18  2/11  5/9  8/27  6/32  85/6  25/4  23-0  

5/33 فاقد گردشکر  6/26  7/19  2/11  8/8  78/6  25/2  26-0  

 مشارکت اجتماعی
3/21 داراي گردشگر  8/15  5/13  1/23  1/26  25/4  98/1  27-0  
8/30 فاقد گردشکر  5/26  3/20  7/13  5/8  55/5  65/2  18-0  

 عدالت اجتماعی
3/17 داراي گردشگر  6/14  9/9  8/25  1/32  93/3  88/2  24-0  
3/31 فاقد گردشکر  8/22  6/17  3/14  8/13  55/4  32/5  17-0  

 وضعیت اشتغال
7/24 داراي گردشگر  5/16  4/8  6/21  5/28  55/6  58/1  15-0  
8/35 فاقد گردشکر  4/23  8/17  6/13  2/9  49/6  66/4  25-0  

 وضعیت تحصیالت
6/19 داراي گردشگر  8/14  4/13  2/24  7/27  55/5  54/2  23-0  
8/31 فاقد گردشکر  5/26  7/16  6/14  3/10  45/4  05/3  19-0  

  مسئولیت پذیري
  0-25  64/1  07/6  3/27  8/24  6/12  8/15  4/19 داراي گردشگر
  0-31  12/4  05/4  9/8  08/11  8/19  9/25  1/34 فاقد گردشکر

  امنیت شغلی
  0-28  29/1  25/3  5/29  9/24  3/11  1/14  05/20 داراي گردشگر
  0-19  25/2  22/3  3/11  2/12  5/18  3/24  4/33 فاقد گردشکر

  .1393 ،هاي پژوهش یافته ماخذ:
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  ب) نتایج استنباطی تحقیق
 :tآزمـون   ها با اسـتفاده از  تجزیه و تحلیل داده

ــدول ( ــابق ج ــون 5مط ــایج آزم ــا  t)، نت ــاط ب در ارتب
روستاي داراي گردشگر و  اجتماعی ۀتوسعهاي  شاخص

کـاهش دهد که بین متغیرهاي  شگر نشان میفاقد گرد
پذیري، عــدالت  مســئوولیت، اختالفــات و تعارضــات

بــا  اجتمـاعی، تعــاون اجتمـاعی و مشــارکت اجتمـاعی

داري  گردشـگري) رابطـه معنـی ۀمتغیر وابسته (توسـع
هاي  تقویـت زیرسـاختوجود ندارد. اما بین متغیرهاي 

ی، هاي مـدن آموزشی، توانمندسازي، عضویت در تشکل
کیفیت زندگی، انسجام اجتمـاعی، رضـایت از زنـدگی، 
دسترســی بــه خــدمات اجتمــاعی، وضــعیت اشــتغال، 

با پذیري و امنیت شغلی  وضعیت تحصیالت، مسئوولیت
  داري وجود دارد.  ابسته رابطه معنیمتغیر و

  
  د گردشگراجتماعی روستاي داراي گردشگر و روستاي فاق ۀتوسعدرمورد میزان  tتایج آزمون : ن5جدول

 SD میانگین SD میانگین t Sigمقدار  روستاي فاقد گردشگر روستاي داراي گردشگر خصوصیات ردیف
67/6 تقویت زیرساخت آموزشی 1  98/2  22/6  54/2  53/6  000/0  
54/6 توانمندسازي 2  01/3  99/5  62/3  45/7  005/0  
هاي مدنی عضویت در تشکل 3  12/6  14/3  87/4  35/2  64/3  04/0  
52/6 انسجام اجتماعی 4  17/3  68/5  24/3  54/8  006/0  
87/5 کیفیت زندگی 5  87/3  46/5  67/3  87/9  03/0  
14/6 رضایت از زندگی 6  87/3  64/5  99/2  98/6  000/0  
85/5 تعاون اجتماعی 7  69/2  99/4  55/1  65/7  08/0  
33/6  ختالفات  و تعارضاتکاهش ا 8  1/4  17/6  44/4  55/5  105/0  
سی به خدمات اجتماعیدستر 9  85/6  25/4  45/4  25/2  05/10  000/0  
25/4 مشارکت اجتماعی 10  98/1  55/5  65/2  44/6  09/0  
93/3 عدالت اجتماعی 11  88/2  65/6  32/5  68/7  12/0  
58/6 وضعیت اشتغال 12  58/1  44/4  66/4  78/9  005/0  
55/5 وضعیت تحصیالت 13  54/2  45/4  05/3  36/6  004/0  
  35/0  32/7  12/4  05/4  64/1  07/6  ت پذیريمسئولی  14
  04/0  55/7  25/2  22/3  29/1  55/4  امنیت شغلی  15

   .1393، هاي پژوهش ماخذ: یافته
  

  پیشنهادها گیري و نتیجه
ــان داد ــایج نش ــی،  ،نت ــاخت آموزش ــت زیرس تقوی

هـاي مـدنی، انسـجام  توانمندسازي، عضویت در تشکل
ی، تعـاون اجتماعی، کیفیت زنـدگی، رضـایت از زنـدگ

اجتماعی، کاهش اختالفات و تعارضـات، دسترسـی بـه 
خــدمات اجتمــاعی، مشـــارکت اجتمــاعی، عـــدالت 
ــیالت،  ــعیت تحص ــتغال، وض ــعیت اش ــاعی، وض اجتم

از اثـرات تقویـت و پـذیري و امنیـت شـغلی  مسئولیت
و باشــد.  توســعه گردشــگري در منــاطق روســتایی می

ــان ــد  هم ــرح گردی ــه مط ــتار طور ک ــن نوش ــش ای نق
را  توســعه اجتمــاعی منــاطق روســتاییگري در گردشــ

هـاي آمـاري نشـان داد  . تحلیلکـردبررسی و تحلیـل 

توســعه اجتمــاعی توســعه و شــکوفایی گردشــگري در 
شهر تاثیرگذار بوده  ان مشگینشهرست مناطق روستایی

گردشـگري در  ۀکـه همبسـتگی توسـع طوري بـه است،
ـــه ـــامی مولف ـــعهاي  تم ـــاعی ۀتوس ـــز  اجتم ـــه ج ب

کاهش اختالفات و تعارضات، عـدالت ذیري، پ مسئولیت
در قالب فرضیه تحقیـق اجتماعی و مشارکت اجتماعی 

محاسبه شده  P به اثبات رسید و در این ارتباط، میزان
ـــه ـــین مولف ـــی، هاي  ب ـــاخت آموزش ـــت زیرس تقوی

توانمندسازي، انسـجام اجتمـاعی، رضـایت از زنـدگی، 
دسترسـی بـه خــدمات اجتمـاعی، وضـعیت اشــتغال و 

با متغیر توسـعه گردشـگري سـطح یت تحصیالت وضع
ــر از  ــاداري کمت ــه 01/0معن ــویت در هاي  و مولف عض
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سطح هاي مدنی، کیفیت زندگی و امنیت شغلی  تشکل
را نشان داد. این یافته با نتایج  05/0معناداري کمتر از 
هیکـز  ؛)1390( جمعه پور و احمـديحاصل از مطالعه 

؛ ماتینسون و )1394حیدري ساربان ()؛ 2006و آرون (
از  ارد.تطـابق د )2005) و ریچاردز و هال (2000وال (

هـاي  ۀلفؤنشان داد به جز م tطرف دیگر، نتایج آزمون 
کاهش اختالفات و تعارضات، عدالت اجتمـاعی، تعـاون 

 بـینذیري پ اجتماعی، مشارکت اجتمـاعی و مسـئولیت
تقویـت  ؛از جملـه اجتمـاعی ۀتوسـعهاي  ۀلفؤتمامی م

ــاخت ــجام  زیرس ــازي، انس ــی، توانمندس ــاي آموزش ه
اجتمـاعی، رضـایت از زنـدگی، دسترسـی بـه خــدمات 
ــیالت،  ــعیت تحص ــتغال، وض ــعیت اش ــاعی، وض اجتم

هاي مدنی، کیفیت زندگی و امنیـت  عضویت در تشکل
) بیشتر از روسـتاي انارروستاي داراي گردشگر (شغلی 

. این یافته بـا نتـایج ) بوده استکوجنقفاقد گردشگر (
ــل خیــاطی  ؛)1390(حســنوندهــاي  از پژوهش حاص

)؛ 2012؛ پارك و همکـاران ()1382مهدوي ( ؛)1382(
خوانی  هم )2006) و بریدنهان و ویکینز (2005نانسی (

چنین این آزمون نشان داد که بـین روسـتاي  هم .دارد
کـاهش داراي گردشگر و روستاي فاقد گردشگر از نظر 

تعــاون عــدالت اجتمــاعی، اختالفــات و تعارضــات، 
ــاعی ــارکت اجتم ــاعی، مش ــئولیت و اجتم ــذیري مس  پ

. ایـن یافتـه بـا نتـایج داري وجود نـدارد اختالف معنی
و هـال  )1387مهـدوي و همکـاران ( حاصل از مطالعه

 ۀســعبــه عبــارت دیگــر تو مطابقــت دارد. )2006(
گردشگري روستاي داراي گردشگر و فاقد گردشـگر در 

ارضـات، عـدالت کاهش اختالفات و تعهاي  ۀلفؤمورد م
ــاعی ــارکت اجتم ــاعی، مش ــاون اجتم ــاعی، تع  و اجتم

در پایان باید گفـت یکسان بوده است. پذیري  مسئولیت
توانـد بـه  که رونق و شکوفایی گردشگري روستایی می

ارتقاي توان مالی خانوارهاي روستایی جهت استفاده از 
هاي  محصوالت فرهنگی مختلف اعم از اینترنت و رسانه

 ۀی منجـر شـود و ایـن امـر زمینـه توسـعارتباط جمع
سازد بر دولـت  اجتماعی را در مناطق روستایی مهیا می

ــت ــاذ سیاس ــا اتخ ــود را ب ــش خ ــه  نق ــت ک ــا و  اس ه
چون ارتقاي سطح تحصیالت و دانش  هایی هم مکانیسم

، برخــورد رســانی بواســطه آمــوزش و اطالع روســتاییان

ه مناسب و معقول با مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعـ
 روسـتایی، روستایی هـم چـون تغییـر سـبک زنـدگی

و  روسـتایی نهادهـاي مـدنی تقویـتمصرف نمایشـی، 
ــواحی  ۀمشــارکت دان روســتاییان در فرآینــد توســع ن

ــتایی ــعۀ روس ــتاي توس ــاطق  و... در راس ــاعی من اجتم
نیـز دولـت بـا نقـش و روستایی به درسـتی ایفـا کنـد 

و  خود از جمله؛ ایجاد تسـهیالت خـدماتی گريتسهیل
ـــاهی،  ۀبهداشـــتی، توســـع ـــامتی و رف تســـهیالت اق

رسانی در زمینه امور زیربنایی و افزایش آگاهی  خدمات
ــه ــا برنام ــه  هاي آموزشــی می مــردم ب ــد ب  ۀتوســعتوان

کنـد در غیـر ایـن کمـک  اجتماعی منـاطق روسـتایی
اجتماعی در مناطق روسـتایی بـا  ۀصورت تحقق توسع

یشـنهاد آخـر اي مواجه خواهد شد. پ هاي عدیده چالش
هاي بعدي پیرامون بررسی رابطـه  این است در پژوهش

ــع ــکوفایی گردشــگري و توس ــین ش اجتمــاعی از  ۀب
هاي تلفیقـی  هاي کیفی، در صورت امکان از روش روش

  استفاده گردد. 
  

  منابع
آزاد ارمکی، تقی، مبـارکی، مهـدي و شـهبازي، زهـره.  .1
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  .7-56، صص 37ماعی، سال دهم، شماره اجت
. تحلیـل 1392 .اسـانیدامین خربلوچی، عثمان و محم .3

نـواحی روسـتایی، مطالعـه  ۀنقش گردشگري در توسـع
موردي، ناحیه گرگان، شهرستان نیـک شـهر، فصـلنامه 

سال  هاي نو در جغرافیاي انسانی، پژوهشی نگرش -علمی
  .91 -112پنجم، شماره سوم، صص

. تـاثیر 1390پـور، محمـود و احمـدي، شـکوفه.  جمعه .4
ایی؛ مطالعه مـوردي: گردشگري بر معیشت پایدار روست

ــان شهرســتان ســاوجبالغ، پژوهش هــاي  روســتاي بزغ
  . 33-63روستایی، سال دوم، شماره یکم، صص 

. امکـان سـنجی 1390 حسنوند، احسـان و اسـماعیل. .5
گردشگري روستایی و آثار آن بر توسعه، بررسی موردي 
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