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استادیار جغرافیاي دانشگاه فردوسی مشهد- 1
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزي روستایی- 2

دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه ریزي روستایی دانشگاه اصفهان- 3

چکیده
و زیسـت محیطـی   فرهنگـی -، اجتمـاعی اقتصاديهايفعالیتدرمهمهايبخشازروستاییگردشگريامروزه

بـه  ي مثبت و منفی بر روي محـیط زنـدگی انسـانی بـوده و    هايرگذاریتأثکه داراي رودمیبشماراجتماعات انسانی 
سنجشبررسی بر این اساس هدف از این پژوهش. ي بر دستیابی به توسعه پایدار قابل ارزیابی استرگذاریتأثلحاظ 
گنبـد دربدهسـتان درمطالعـه محلـی اجتماعـات دیـدگاه ازگردشـگري مقصـد روسـتاهاي پایـدار توسعهسطح

آوري باشد و بـراي گـرد  تحلیلی می-فینوع تحقیق کاربردي، روش مورد استفاده توصی. است) کوهدشتشهرستان(
هـا از  و تحلیـل داده هیتجزبراي . ي پرسشنامه استفاده شده استریکارگبهاي و میدانی با هاي کتابخانهها از روشداده

. بهره گرفته شده اسـت ) متغیره و تحلیل مسیراي، رگرسیون چند تک نمونهt(هاي آماري توصیفی و استنباطیآزمون
154آننمونـه  تعـداد 05/0که با خطاي جمعیت در روستاها محاسبه شده استنفر3751ماري این تحقیق آجامعه

هاي این پـژوهش  نتایج یافته. گردیده استتوزیعبه صورت تصادفی مردم روستاهاپرسشنامه طراحی گردیده و بین 
طیـف لیکـرت در   اساسبرنادار بوده و مع05/0تغییرات صورت گرفته از دیدگاه پاسخگویان در سطح نشان داد که 

ارزیابی شده است و رابطه مثبتی و معنـاداري بـین ابعـاد   ) 3(باالتر از حد مطلوبیت عددي مورد آزمون هامؤلفههمه 
هاي بکار گرفته شده وجود داشته است به طوري که آزمون)زیست محیطی و کالبديفرهنگی،-اقتصادي، اجتماعی(
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ع، بیشترین اثرات در ابعاد اقتصادي و کمترین اثرات را در ابعـاد زیسـت محیطـی در منـاطق     دهد در مجمونشان می
بندي روستاها با استفاده از مـدل وایکـور در منطقـه بـه     همچنین براي اولویت. روستاهاي نمونه به دنبال داشته است

ین رتبـه و روسـتایی باغلـه    بیشـتر )11/0(لحاظ سطح پایـداري نیـز نشـان داد کـه روسـتایی درب گنبـد بـا امتیـاز         
.اندکمترین رتبه را به خود اختصاص داده) 87/0(سفلی
.گردشگري، اثرات گردشگري، توسعه پایدار روستایی، درب گنبد: هاي کلیديواژه

مسألهو بیان مقدمه
در گـرو  برداري بهینه از فضاهاي جغرافیایی در فرآینـد توسـعه ملـی   لزوم حفظ مناطق روستایی در راستاي بهره

). 38: 2010هوراکـو،  (تهاي کشـاورزي اسـ  هاي اقتصادي در کنار فعالیتبخشی و رواج اشکال جدید فعالیتتنوع
ایـن ازبرخیدرحتیوگرفتهقرارریزان برنامهتوجهموردجهانکشورهاياغلبدرراًیاخکهراهبردهااینازیکی

بـه  .باشـد مـی گردشـگري روسـتایی  گسترشوتوسعهاست،داشتهههمرابهیمثبتجینتاوآمدهدراجرابهکشورها
، ییروسـتا اقتصـاد بـه یبخشـ تنـوع و توسـعه جدید بـراي راهبردکیعنوانبهیروستایيردشگر، گعبارت دیگر

ـ توز،ییروسـتا هـاي مهاجرت،يکاریبيباالنرخبرايموثرهاییحلراهارایهتوانایی آننظـایر ودرآمـد مجـدد عی
محلـی اثـرات امـا . گـذارد مـی میزبـان جامعـه ومقصـد دررامختلفـی اثراتروستاییگردشگريبنابراین .دشویم

اقتصـادي، توسـعه بـراي ابـزاري عنـوان بـه فرآینداین. استمتفاوتدیگرمکانیبهمکانیازروستاییگردشگري
شواهد).22: 2011جانیک و همکاران، میر(تاسروستاییتوسعهدرگذاريسرمایهنوعیبهواشتغالدرآمد،کسب
پایـدار توسعهسمتبهمحور،اقتصادرایجتوسعهازگردشگريتوسعهکههستندآنازحاکیجهاننقاطدرفراوان

اجتمـاعی، پایـداري بعـد سـه دريرگـذار یتأثبـا داردسـعی پایدارگردشگريواستیافتهسوقمحلیاجتماعات
ازحفاظـت طریـق ازملـی اقتصـاد توسـعه درمحلـی جوامـع مشـارکت جلـب ضـمن محیطی،زیستواقتصادي
). 6و 5: 1389همکـاران، وافتخاري(بیانجامدمحلیتوسعهبهزیستمحیطوطبیعیمنابعازحمایتوهاپتانسیل

دریحـی تفر-گردشـگري هايفعالیتتنوعوتقاضاافزایشهمچنینوفراوانهايجاذبهبهتوجهبادیگر،طرفیاز
محـور جامعـه رویکردهايبهتوجهآن،زیادپذیريآسیبنیزوکوهستانیوییالقینواحیژهیبه وروستاییمناطق

آنـان تواناسـازي بـه محلـی فرهنگبابیشترهماهنگیوروستاییجوامعمشارکتومدیریتتقویتباگردشگري،
ومحلـی منـابع ازحفاظـت دیگرطرفیازوشودیمرمنج... وکاربريومدیریتبرنظارتمسئولیتتصديبراي
بـا توجـه بـه    ).65: 1390همکـاران، ووثـوقی (د ریگیمقرارتاکیدموردگروهیمنافعبرتاکیدبامحلیجامعهرفاه

گسترش و فراگیر شدن گردشگري روستایی در چندین سـال گذشـته، لـزوم ارزیـابی و کنتـرل توسـعه گردشـگري        
زیرا یکی از اهداف گردشـگري روسـتایی تسـریع    . استحرکت به سمت توسعه پایدار، ضروري روستایی به لحاظ 

بر این اسـاس منطقـه مـورد مطالعـه ایـن پـژوهش در محـدوده شهرسـتان         . استتوسعه پایدار در اجتماعات محلی 
هـاي  دن قابلیـت بـا دارا بـو  هاي شمال غربـی  قرارگیري در دامنهبه واسطهانتخاب شد که ) استان لرستان(ت کوهدش

پرآبيرودهاوهاچشمهنخورده،دستوبکرعتیطب، فراوانيهاجنگل، متنوعيایجغرافياندازهاچشمواوانفر
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رودخانـه گنبـد، دربیجنگلـ پـارك محمـد، زادهامـام ه،یناحنیامهماریبسيهاجاذبهاز یک سو و از سوي دیگر، 
.استبه این ناحیه ياریبسعالقمنداناالنه میزان پذیرشسمرتفعيهاکوهویتاریخآثارمتنوعمره،یس

کلیدي تحقیقسؤالهدف و 
با توجه به آنچه که بیان شد، هدف مطالعه، ارزیابی وضعیت فعلی توسعه گردشگري روستایی به رویکرد توسـعه  

، ایـن پـژوهش بـه دنبـال     بر این اساس. استپایدار براي تسریع پیشرانه ها و تقلیل پسرانه هاي تحقق توسعه پایدار 
که با توجه بـه رویکـرد توسـعه پایـدار، گردشـگري روسـتایی بـه توسـعه         : باشدکلیدي میسؤالگویی به این پاسخ

شده و جهت و شدت اثرگذاري در بین منجر اقتصادي، اجتماعی، محیطی و کالبدي در مناطق روستایی مورد مطالعه 
؟استندمعیاره وایکور چگونه روستاهاي منطقه بر اساس مدل تصمیم گیري چ

روش تحقیق و منطقه مورد مطالعه
وهـا  دادهگـردآوري بـراي حاضـر قیـ تحقدرلـذا اسـت، گرفتـه بهرهیلیتحل-یفیتوصروشازحاضرقیتحق

اسـتفاده یفـ یطسـؤاالت باپرسشنامهلیتکمومصاحبهبریمبتنیدانیمشیمایپوايکتابخانهروشدوازاطالعات
نفر جمعیت در نظر گرفته شده است که بـا اسـتفاده از فرمـول اصـالح شـده      3751جامع آماري این تحقیق .دیگرد

بـه منظـور انـدازه گیـري پایـداري      . پرسشنامه بدست آمد و بین مردم به صورت تصادفی توزیع گردد1154کوکران
ش سـطح پایـداري گردشـگري در    گردشگري، با طراحی و تدوین پرسشنامه و طرح گویه هاي متعدد اقدام به سـنج 

شاخص از طریق پرسشنامه و گویه هاي آن عملیاتی گردیـده  11در این پژوهش . سطح خانوارهاي نمونه شده است
صـورت  کرونبـاخ آلفايآمارهروشباپرسشنامهاعتباربیضرنییتع.نشان داده شده است) 1(که در جدول شماره 

.آمدبدست% 72زانیمبهپرسشنامهکل اعتبارگرفت که 

ي ارزیابی پایداري گردشگريهاشاخصابعاد و ):1(ل جدو
متغیرهاشاخصابعاد

اقتصادي

زاییاشتغال
هـاي خـدماتی، توسـعه    ي غیر کشـاورزي، اشـتغال از طریـق زیرسـاخت    هاتیدر فعالاشتغال 
ی، ایجاد اشتغال در زمینه خدماتنیکارآفرهاي فعالیت

درآمدزایی
ه منابع درآمدي خانوار و افزایش میـزان آن، قیمـت زمـین در بافـت مسـکونی و      بخشی بتنوع

.ها و تولیدات محلی در زمان حضور گردشگرانحاشیه روستا، قیمت کاال

گذاريسرمایه
. گـذاري در مشـاغل سـنتی   انداز خانوارهـا، سـرمایه  هاي پسگذاري در روستا، فرصتسرمایه
هاجاذبههاي غیر دولتی در گذاريسرمایه

1  )/(2/ Nnnn 



1393بهار)12پیاپی (،اول، شماره چهارمسال ، )جغرافیا(ریزي فضایی برنامهپژوهشی-علمی مجله / 106

- اجتماعی
فرهنگی

مشارکت و 
همکاري

هـاي  هزینهنیتأمرعایت آداب و رسوم محلی، همکاري در مدیریت امور روستا، مشارکت در 
هاي خدمات، میزان همدلی در میان اهالی روستا با گردشگرهزینهنیتأمعمومی، همیاري در 

امنیت
هـا در روسـتا، رواج فرهنـگ مصـرفی در     میزان جرائم و ناهنجاري،احساس امنیت در روستا

هـاي آلـودگی .هاي مـردم محلـی ناشـی از حضـور گردشـگران     روستا، میزان تغییر در ارزش
رفتارهاي غصب آلود مردم نسبت به گردشگران،جامعههنجارهايبامتعارضرفتاري

مهاجرت
یـت سـالمندان و   پذیري روستاها، افزایش جمعجوانان، مهاجرژهیبه وساکنانکاهش مهاجرت 

روسـتایی، درون  با منشـأ هاي مهاجران و کارآفرینان ساکن در شهر بازنشستگان، جذب سرمایه
هاي قبلکوچی و بازگشت مهاجران سال

کالبدي

بهبود استاندارد 
سازوساخت

بهبود استانداردهاي مسکن، تغییرات صورت گرفته در بافـت کالبـدي روسـتا، مصـالح مـورد      
هـاي جدیـد   کنترل بر ساخت و سازها، استفاده از دانشونظارت،ت و سازهااستفاده در ساخ
در ساخت ساز

ساماندهی و 
بهبود معابر

ریـزي  گـذاري و شـن  هـا، جـدول  ساماندهی و بهبود معابر و رعایت حریم رودخانه و گذرگاه
اي، مشارکت در بهسازي روستاهاي ارتباطی جادهکردن معابر، توسعه زیرساخت

ت محیطیزیس

تغییرات کاربري
هـاي سـاختمانی،   تغییرات کاربري در مزارع و باغات، ساخت و ساز بدون برنامه، تخلیه نخالـه 

و مراتع محدوده بافت روستاهادامنهها در تغییرات کاربري

آلودگی محیط
لـه،  هاي دفع زباهاي جمع آوري زباله، بهبود روشهزینهنیتأمآلودگی منابع آب، همکاري در 

ی زگیپـاک هـاي سـطحی، رعایـت    آوري و دفـع آب میزان دسترسی به خدمات بهداشتی، جمع
محیط

تخریب محیط
هـاي حیـات وحـش، کـاهش تنـوع      گـاه هاي طبیعی، تخریب مراتع و زیسـت تخریب زیبایی

هاو ساختمان سازي در دامنهبردارخاكلیبه دلهاي گیاهی پوشش گیاهی، تخریب پوشش
و روکا و 12و 10: 2007؛ نوریس و وینسون، 212: 2012هولز و همکاران، کاستن؛33: 1387زاده فیروزجایی، ؛ علیلقی66: 1390پور، جمعه: منبع

1: 2011همکاران، 

دامنـه بـر کوهدشـت، شـمالی انتهـاي درکـه  گنبد از توابع شهرستان کوهدشت استان لرستان اسـت بخش درب
از ) 1شـکل (که به دلیل شرایط و موقعیـت جغرافیـایی  کنار رود سیمره واقع گردیدهو در» درامار«و » تت«يهاکوه

.استپتانسیل متعدد و متفاوتی براي گردشگري به ویژه در فصول گرم سال برخوردار 
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)1392نگارندگان، (ن موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور و استا: 1شکل 

نمونـه اي، رگرسـیون چنـد متغیـره و     t(لیقبازآماريهايمدلوها وشرازاستفادهباهادادهگردآوريازپس
.بهره گرفته شده استهادادهبراي تجزیه و تحلیل ) مدل وایکور
چـاترجی و همکـاران،   (است سازي چندمعیاره و راه حل توافقی گرفته شدهصربی به معنی بهینهکلمهاز وایکور

یی آن در حـل مسـائل گسسـته    کـارا یري چندمعیاره کاربردي اسـت، کـه   گهاي تصمیمیکی از روش).4044: 2009
ریـزي تـوافقی ارائـه شـده و در آن، راه حـل      این روش بر اسـاس برنامـه  ).447: 2004اپرکوئیک و تزنگ، (تباالس

ـ    هایی موجه است که به راه حل ایدهراه حلکنندهنییتبتوافقی  ارات آل نزدیک بوده و در قالـب توافـق از طریـق اعتب
آل بـر  تر بـه راه حـل ایـده   هاي نزدیکرو، گزینهاز این. )1950: 2008وو، را(گیرندگان ایجاد شده استتصمیمژهیو

-بنـدي مـی  معموالً معیارها بر اساس چند تابع معیار ارزیـابی و سـپس، رتبـه   . هاي دورتر از آن ارجحیت دارندگزینه

ی بـراي مسـأله بـا    توافقيهاحلاي گزینه و تعیین راه اب از مجموعهبندي و انتخدر این روش، تأکید بر رتبه. شوند
. تـر باشـد  آل نزدیـک اي است کـه بـه ایـده   راه حل توافقی گزینه).234: 2009چن و وانگ، (تمعیارهاي متضاد اس

توسـعه روش  ).448: 2004اپرکوئیـک و تزنـگ،   (دشـو معیار سنجش نزدیکی شناخته میبه صورتشاخص ادغام 
بـراي  به عنـوان  و به عنوان در این مدل از. ، به عنوان تابع تجمیع آغاز شد1رابطهبر اساسور وایک

).25: 2010؛ صنایعی و همکاران، 1950: 2008راوو، (شودبندي استفاده میفرموله کردن رتبه
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)1(

راه . آل اسـت با راه حـل ایـده  نهیگزفاصلهدهندهنشانتوسط داکشتاین و اپریکویچ معرفی شده و سنجۀ 
رو، جبرانـی بـودن بـدین معنـی     از این. آل استایدهراه حل ممکن و نزدیک به حل جبرانی 

شـود، حاصـل شـده اسـت     ارائه مـی به صورتاست که توافق با اعضاي طرفین، که 
).6شکل (

ل آراه حل توافقی و ایده: 6شکل 
).448: 2004و تزنگ، کیاپرکوئ(: منبع

-رتبهبر اساسهاي موجود بهینه از میان گزینهنهیگزي انتخاب بر مبنااین روش براي حل مسائل تصمیم گسسته 

.بندي است

مبانی نظري
فرهنگـی تبـادالت درموثرعواملازحالعیندروزاییدرآمدمهممنابعازیکیبهوز،امريدنیادرگردشگري

نقشبررسیبهعالقمندمتخصصانوپژوهشگرانعلتهمینبه). 1386:1کاظمی،(ت اسشدهتبدیلکشورهابین
اهمیت گردشـگري .هستندهاسکونتگاهمختلفسطوحدرمیزبانجوامعاجتماعیواقتصاديتوسعهدرگردشگري

بـا توجـه بـه    هکـ ،)12: 2011هالتمن و هـال،  (دشویمیاد اجتماعیپدیدهیکتا آن جایی است که از آن به عنوان
اقتصـادي آنـان   -اجتمـاعی جامعه میزبان و تقویت تغییراتتوانمندسازيدرايعمدهبعدي خود، نقشچندماهیت

ایـن گردشـگري، اهمیتبهتوجهبابنابراین).309: 2007؛ آتلیویک، 74و 63: 2009دویر و همکاران، (کندیمایفا
توانـد میمقولهاینکهچراباشد،گردشگريجاذبهباروستاییمناطقتوسعهبرايابزاريعنوانبهتواندمیصنعت،

فقـر دنزدوخصـوص درمنبعـی عنـوان بهوبهبودرامحلیمردماقتصاديوضعیتجدید،مالیمنبعیکعنوانبه
.همچنین زمینه را براي حفظ محیط زیست و پایداري اجتماعات محلی فراهم کندو)2008لی و چانگ، (باشد

بر این اساس، سیاست گردشگري پایدار در دنیاي امروزي، رهیافت جامعی اسـت کـه خواهـان رشـد بلندمـدت      
ست و بر این نکته تاکید دارد کـه در  هاي طبیعی اصنعت گردشگري بدون برجا گذاشتن اثرات مخرب بر زیست بوم
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قالب توسعه گردشگري، بشر قادر خواهد بود که جوانـب خاصـی از محـیط در جهـت مثبـت یـا منفـی تعـدیل یـا          
هـاي  به عبارت دیگر، گردشگري پایدار قصد دارد تـا آسـیب  ). 55: 1381شریف زاده و مرادنژاد، (ي نماید کاردست

گان را فـراهم سـاخته و   ي گردشگري را به حداقل رسانده، رضایت بازدید کننداهتیفعالفرهنگی و محیطی ناشی از 
این راه به بدست آوردن تعادل و موازنه بین رشـد نهـایی   . در درازمدت مقدمات رشد اقتصادي ناحیه را فراهم آورد

).135: 1382قادري، (گردشگري و نیازهاي حفاظت و نگهداري منابع طبیعی است 
ها و نظریات مختلف به گردشگري و توسعه روسـتایی، و اهـداف و اثـرات یـاد شـده      جه به دیدگاهبنابراین با تو

هاي جدیـد بـراي بسـیاري از    توان گفت که گردشگري روستایی از یک طرف با فراهم آوردن فرصتمیهاآنبراي 
از . شـود عه این نواحی مـی دهد و موجب توسروستاها به عنوان ابزاري است که به جوامع روستایی حیات دوباره می

ي هـا سـکونتگاه هـاي اجتمـاعی و زیسـت محیطـی در     ریزي شده آن، سـبب آسـیب  طرف دیگر توسعه بدون برنامه
عالوه بر این، هرکدام از این نظریات در راسـتاي بـرآوردن   ).6-5: 1389افتخاري و همکاران، (ت روستایی شده اس

هاي مثبت و بارز این صنعت تاکید کنند، اما هـر یـک از   اند بر جنبهدهاهداف توسعه گام برداشته و در بیشتر سعی کر
باید به شرایط اجتمـاعی، فرهنگـی،   هاآنباشد که در بکار بردن و معایب خاص خود میهاتیمزاین نظریات داراي 

.جه قرار دهدرا براي توسعه گردشگري در منطق روستایی مورد توهاآناقتصادي و محیطی هر مکان، یا ترکیبی از 

اثرات گردشگري در مناطق روستایی
اما به لحاظ رویکرد . باشدتواندیم، داراي اثرات متفاوتی هاحوزهی گردشگري روستایی به مانند سایر طور کلبه 

:در سه بعد اساسی مورد توجه قرار دادتوانیمتوسعه پایدار، اثرات مثبت و منفی گردشگري را 
تـأثیرات  کشـورهاي در حـال توسـعه    آمده از توسـعه گردشـگري در   هاي بعملثر ارزیابیدر اک: اثرات اقتصادي

عنوان یک عامل اقتصـادي  ه بگردشگريدر حقیقت.)1378:62،افتخاري(تر از مالحظات دیگر استاقتصادي مهم
کـه حتـی امکـان از    شـود اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته و بدین علت سعی میيهاعمده و بسیار مؤثر در سال

آمده و امکانات الزم جهت رشد و توسعه آن فـراهم شـود   عوامل مؤثر در کاهش جریان جهانگردي جلوگیري بعمل
نگی در هموجب تنوع درآمدها و کاهش ناهمـا گردشگريتوسعه صنعت ،در کشورهاي صنعتی.)1384:6رضوانی، (

کند، که نرخ رشد توسعه، فرصتی براي صادرات ایجاد میگردد و در کشورهاي در حال میمنطقه اي-محلیاقتصاد
منبعی قابل اتکا در بسیاري از کشورهاي توسعه یافتـه و  گردشگريبراینناب. آن از اشکال سنتی صادرات بیشتر است

در سـطح محلـی و   هـم سطح ملی و هم دراي بر روي افزایش درآمد تواند تأثیر فزایندهدر حال توسعه است که می
اف، آام(داشـته باشـد  …شغلی، افزایش سطح دسـتمزدها و تحـول و گسـترش تولیـدات و     يهاافزایش فرصتنیز 

سـهم البتـه کهدهد،میتشکیلراگردشگريصنعتازکوچکیبخشروستاییگردشگريمسلماً)95و 79: 2009
9سالهرتقریباًانگلستانوستاییرنواحیدريگردشگرتوسعهمثالبراي. داردراروستاییمناطقاقتصاددرمهمی
زاده،منشـی (اسـت بـوده زاییاشتغالاصلیعاملکشورایننقاطازبرخیدرواستکردهایجاددرآمدپوندمیلیون

برگردشگريتأثیرزمینهدرمختلفتحقیقاتومطالعاتبررسیبا) 2001(باتلراینبرعالوه.)1380:41نصیري،
کـه انـد دادهنشـان شـده بررسیتحقیقاتهمهکهاستمعتقدتوسعهحالدرهايکشوردرتاییروسيهاسکونتگاه
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تحقیقـات اینر دچهاگراست،کردهایجادروستاییجوامعدر) روستاییانبرايگستردهاقتصاديمنافع(گردشگري
با این وجود توسعه گردشـگري  )4: 2000باتلر، (تاسگردیدهبیانمتفاوتبسیارگردشگريازحاصلهمنافعمیزان

که در تحقیقات متعـدد بـه آن اشـاره    استروستایی داراي اثرات منفی متعددي متناسب با مکان جغرافیایی و زمانی 
).2جدول (ت شده اس

هاي روستاییاثرات مثبت و منفی اقتصادي گردشگري بر روي سکونتگاه:)2(ل جدو
ي گردشگرياثرات مثبت اقتصادمطالعات و تحقیقات

؛ بیــــک43: 1385زاهــــدي، 
؛ 1379،21محمــــــــــــــدي، 

ــان، ــوانی و 1390:134رنجبری ؛ رض
ــاران،  ــی1390همکــ زاده ؛ علیلقــ
1387فیروزجایی، 

Gallent et al, 2005:55; Tao
and Wall, 2009:90-98; Holland
et al, 2003:25; Choi, 2003, 77;
Zhong et al ,2008:841; Royo et
al, 2008:8; Lepp et al, 2007:
876; Lee and Chang, 2008:180;
Sebele, 2010:136; Norris and

Winston, 2007

ايناحیه–تقویت بازار محلی و افزایش مصرف تولیدات محلی - 
هاي اجتماعی و فیزیکیشاخصی براي ترقی و بهبود زیرساخت- 
ـتیبانی روستاییقمناطوهاحومهسمتبهشهريمراکزازپولوسرمایهجریان-  اقتصـاد ازبراي پش

محلی
فروشـی، خـرده غـذا، تهیـه گردشـگران، براياتاقکردنآمادهباارتباطدرجدیديایجاد مشاغل- 

سرگرمی و کاهش بیکاريایجادونقلوحمل
ـتایی، فضاياصلیکارکردهايمکملی براي-  مناسـب پـراکنش وآمـایش سـاماندهی، جهـت روس

گردشگريهدفروستاهايدرخدماتامکانات و
ها براي کارآفرینان جامعهایجاد فرصت- 
...ر سرمایه و غیکار،نیرويزمین،مانندموجودمنابعازبهینهاستفاده- 
دستیصنایعوکشاورزييافرآوردهکیفیتبهبود- 
ـنا     هـا مراقبتحمایت از سیستم حمل و نقل، -  ـتی، ص یع و ي دارویـی، مهمانـداري، خـدمات بهداش

هاي روستایی سنتیحرفه
گذاريانداز به حوزه سرمایهانتقال درآمد از حوزه پس- 
ارتقاي استاندارد زندگی مردم جامعه- 

اثرات منفی اقتصادي گردشگريمطالعات و تحقیقات

ــدي، ــاپلی43: 1390زاه ــزدي؛ پ و ی
، رضـوانی و همکـاران،   1386سـقایی،  

1387زاده فیروزجایی، ؛ علیلقی1390
Chris Ryan, 2012; Horakova,

2010, Butler, 2000

افزایش تقاضاي فصلی براي خدمات عمومی از قبیل بهداشت، امنیت، پلیس و نیروي انتظامی- 
غذایی در فصول حضور گردشگرانافزایش قیمت مواد- 
افزایش کاذب قیمت زمین و مسکن- 
آنسیمتقدرعدالتیبیوزمینتقاضايوعرضهبینتعارض- 
گردشگريصنعتلهیبه وسشدهایجادشغلیيهافرصتفصلی بودن - 
خارج کردن منافع اقتصادي از مناطق روستایی- 

با استفاده از منابع در دسترس1392نگارندگان، : منبع

زنـدگی مـردم   شیوه هاي ، تغییراتی است که در گردشگريمقصود از اثرات اجتماعی : اثرات اجتماعی و فرهنگی
بیشـتر بـه سـبب تمـاس مسـتقیم اهـالی و سـاکنان آن دیـار و         اتدهـد و ایـن تغییـر   جامعه میزبان گردشگر رخ می

گیرد و مقصود از اثرات فرهنگی تغییراتی است که در هنـر، عـادت رسـوم و معمـاري مـردم      گردشگران صورت می
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د و توسـعه صـنعت گردشـگري رخ    تر است و در نتیجـه رشـ  دهد این تغییرات بلندمدتساکن جامعه میزبان رخ می
موجب تغییراتی در زندگی روزانه و فرهنگ جامعه میزبـان  گردشگريآورد صنعت از آنجا که نتیجه یا رهخواهد داد

هـا،  هـاي روزانـه ارزش  برند که در تجربهرا به معناي تغییراتی بکار می» فرهنگی-اثرات اجتماعی«اصطالح .شودمی
وتوسـعه بـه هـر حـال   ). 1377:327گـی، (دهـد  ري و فکري جامعه میزبـان رخ مـی  زندگی و محصوالت هنوهیش

وگردیدهمنطقهآنفرهنگیواجتماعیتغییراتموجبروستایی،ناحیهیکیاومنطقهیکدرگردشگريگسترش
قـرار حظـه مالوبررسـی مـورد میزبانجامعهدرآنمثبتآثارتقویتنیزومنفیآثارازجلوگیريجهتبایستمی

اجتمـاعی شـرایط بـر گردشـگري تـأثیر بررسـی بـراي رامکملوکلیراهسه) 1996(لی جانمنظوربدین. گیرند
ومحلـی سـطوح درتـأثیرات ایـن بررسـی بـراي را آنتـوان مـی کهدهدمیارائهراسومجهانکشورهايفرهنگی
بـا شناساییقابلییادهیپدصورتبهمیزبانوردشگرگبرخوردشیوه،نخستین.دادقراراستفادهموردنیزروستایی
عناصـر کارکرديدیدگاهازاستعبارتراهدومین. )3جدول (د کشمیتصویربهمنفیومثبتپیامدهايازشماري
وزباناخالقی،رفتارنظیرگردشگري،مستقیمپیامدعنوانبهراتغییرياستممکنکهسومیجهانجامعهمختلف

درگردشـگري نفـوذ ازناشـی کـه گیـرد مـی نظردررافرهنگیتغییرهايجنبهدیدگاهسومین.کندتجربهبهداشت
تـا اجتمـاعی تـأثیر شـکل سهاینمجموع،در. است...و دستیصنایعماننداستسنتیرسوموها مهارتبازنگري

.)1378:87،افتخاري(منطبقند همبرزیاديحد

فرهنگی گردشگري بر روي سکونتگاه هاي روستایی- و منفی اجتماعیاثرات مثبت :)3(ل جدو
مثبت اجتماعی و فرهنگی گردشگرياثراتمطالعات و تحقیقات

؛ رضـــوانی،  1390لطیفـــی، 
؛ 45::1383کــــاظمی، ؛1386

ــک ــدي، بیـ ؛ 1379:21محمـ
ــریف ؛ 1387:52زاده، شــــــ

؛1386:41یزدي، پاپلی
Kin Hang, 2004: 373;

گوناگوناقوامملیسننکردارهاوهاارزشازشدنآگاهیورهنگیفتبادليارتقا-
تمدنوتاریخباشدنآشناواجتماعیبینشوفرهنگسطحيارتقا-
.زندگیکیفیتتغیررفاهی،خدماتافزایش: مانندزندگیکیفیتشاخصيارتقا-
مصرفالگويتغیرورفاهیامکاناتافزایش-
بومیافرادوگردشگرانبینفرهنگیتبادالتگسترش-
ساکنانآگاهیودانشسطحيارتقاواستعدادهاشکوفائیوشخصیترشد-
شغلیهايفرصتبهیابیدستجهتاززنانومردانبینعدالتبهبود-
مهمانومیزبانجامعهاجتماعیفرهنگی وفکري،روابطتوسعه-
محلیفرهنگمعرفیونوسازيتحول،ایجاد-
محلیرسوموآداببهنواحیناساکنپایبنديتقویتوهادلبستگیحیاتتجدید-
روستاهادروندرمدیریتیواداريمؤسساتتقویتیاتاسیس-
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فرهنگی گردشگري-اثرات منفی اجتماعی مطالعات و تحقیقات

ــاپلی390:49، زاهــــدي ؛ پــ
؛1386:38یزدي،

Chris et al, 2012:239,
Kwaku et al, 2012:327;

امکان افزایش جرم و جنایت-
تهاجم فرهنگی و تخریب مبانی اعتقادي و ارزشی-
هاي رفتاري متعارض با هنجارهاي جامعهامکان گسترش آلودگی-
امکان بروز رفتارهاي غصب آلود مردم نسبت به گردشگران-
ک و بـروز  ترافیـ شیافـزا امکان از بین رفتن اصالت کارهاي هنري و صنایع دستی، -

مشکالت عصبی و روانی حاصل از آن
تخریب و آسیب رسانی به میراث تاریخی و فرهنگـی، تحمیـل تغییـرات فرهنگـی     -

بدون آمادگی جامعه میزان
شهريتجمالتیکاالهايو افزایشگردشگرانازروستاییجوانانتقلید-
و برخورد رفتاري روستائیانزندگیتغییر شیوه-

با استفاده از منابع در دسترس1392ان، نگارندگ: منبع

محـیط  ، از یـک طـرف  انـد و محیط زیست به طور متقابل به یکـدیگر وابسـته  گردشگري:اثرات زیست محیطی
از طـرف  وسـازد فـراهم مـی  را گردشـگري و منابعهابسیاري از جاذبه) ساز انسانیطبیعی و دست(زیست فیزیکی 

و 25: 2007نـوریس و وینسـون،   (ار مثبت و منفی بر محیط زیست داشته باشـد تواند آثمیگردشگريتوسعه دیگر
شـکویی،  (هـاي دسـت بشـر اسـت    زیست، زمین، هوا، آب، گیاهان، حیات وحـش و سـاخته  مقصود از محیط).28

-آید، که از زمـان روستایی به حساب میگردشگريمحیط زیست نواحی روستایی یکی از منابع اصلی . )1375:112

ي هـا شهرنشینان و دیگر گردشگران جهت تفریح و برآورده سـاختن سـایر انگیـزه   گذشته همواره مورد استفاده هاي 
در نواحی روستایی، خواه ناخواه اثرات و پیامـدهایی بـر محـیط    گردشگريگسترش و توسعه بنابراین. ودشمیآنان

مردم نـواحی روسـتایی هماننـد تخریـب     تواند مشکالت و مسائل زیادي را براي زیست بجاي خواهد گذاشت و می
ها، ایجاد سر و صدا، یا از بین بـردن مـزارع و باغـات و یـا بـالعکس      ها و پوشش گیاهی، تراکم و ازدیاد زبالهجنگل

هـا  مجدد آنيو تاریخی و احیایتواند تأثیرات مثبتی همچون، حفاظت از محیط زیست، حفاظت از اماکن باستانمی
و 25: 2007نوریس و وینسـون،  (داشته باشد…بنایی ود امکانات و خدمات زیر بنایی و روو محوطه سازي و ایجا

نجامـد،  یاکه با محیط سازگار باشد و بـه افـت کیفیـت آن ن   ییبه گونه اگردشگرياز این رو توسعه و مدیریت ).28
از لحـاظ  گردشـگري ریـزي  نامـه بـه منظـور بر  بنـابراین  .آیدعامل اساسی در دستیابی به توسعه پایدار به حساب می

افتخـاري و  (واجد اهمیت است مسألهبر محیط زیست نخستین گردشگريزیست محیطی، درك و شناخت تأثیرات 
).4جدول ) (1389همکاران، 
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اثرات مثبت و منفی زیست محیطی گردشگري بر روي سکونتگاهاي روستایی:)4(ل جدو
طی گردشگرياثرات مثبت زیست محیمطالعات و تحقیقات

؛ زاهــــدي، 1386رضـــوانی،  
1385:43

Altinay & Hussain, 2005:
277; Norris and Winston,

2007:25-28. Botti,2008

باسـتانی يهـا مکـان شده،حفاظتوملیيهاپاركطبیعی از جملهاز نواحینگهداري- 
معماريهايویژگیوتاریخیو
گردشگريزیربناییيهاترساخیزتوسعهوزیستمحیطکیفیتبهبود- 
فرهنـگ تـرویج زیسـت و محـیط حفاظـت وداشتالتزام نگهازآگاهیسطحيارتقا- 

.بهسازيوزیستمحیطازحفاظتراستايدرمحیطیزیست
محیطپاسداشتبامحورهاي ارتباطیوروستاییيهارساختیزبهبود- 
هاجنگلتفریحی،درمانی،ومعدنیهايآبازاستفاده- 
.مستمر آندایمحفاظتوطبیعیمحیطمدیریتاعمالمنظوربهانگیزهایجاد- 

اثرات منفی زیست محیطی گردشگريمطالعات و تحقیقات

ــیدایی ــاران، وص ؛1389همک
؛1392تــراب احمــدي، وضــیائی
آمـار و  ؛1384صـفایی ورضوانی

؛1388برنجکار، 
Dyer and Gursoy, 2007;
Norris and Winston, 2007:25-

28

هايکاربرو تغیرات گسترده اندازهاچشمتغییر - 
ایجاد دوگانگی در محیط زیست ساخته شده- 
حیواناتانقراضها ورویه آنبیصیدار وکش- 
افزایش سیلهمانندآنتخریبیآثاروگیاهیپوششودرختانرفتنبیناز- 
مزارعويکشاورزيهانیزمتغییرات کاربري- 
اراضی کشاورزيشدنقطعهطعهق- 
تخریب محیط و آلودگی منابع آب و خاك- 
)آتش زدن و بروز رفتارهاي نامناسب با محیط... (تخریب مراتع و - 
ها بر اثر افزایش گردشگرانصدمه زدن به جاذبه- 
...و هاجاذبهآشغال در کنار وزبالهانباشتگیوتراکم- 

تفاده از منابع در دسترسبا اس1392نگارندگان، : منبع

یافته هاي تحقیق
در راستاي شناسایی میزان و شدت اثرگذاري توسعه گردشگري در ابعاد مختلف پایداري بر توسـعه روسـتایی از   

نمونـه اي بـه مشـخص کـردن     تـک tدیدگاه نمونه هاي مورد مطالعه در بین روستاهاي منطقه، ابتدا از طریق آزمون 
از متغیرهاي توسعه پایـدار گردشـگري روسـتایی پرداختـه شـد و سـپس از طریـق آزمـون         میزان اثرگذاري هر یک

در توسـعه پایـدار گردشـگري    هـا شاخصرگرسیون چند متغیره به دنبال مشخص کردن میزان اثر گذاري هر یک از 
.روستایی پرداخته شد

در رابطه با اثرات توسـعه گردشـگري   که دهدیمنمونه اي نشان تکtتحلیل نتایج داده هاي وارد شده به آزمون 
که بیشتر متغیرها داراي میـانگین بـاالتري از   دهدیمدر ابعاد چهارگانه بر اساس تحلیل متغیرهاي تحقیق، نتایج نشان 

همچنـین  . اسـت مورد از متغیرها حد مطلوبیت کمتر از میانگین عددي آزمـون  13بوده و در 3حد مطلوبیت عددي 
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؛ جامعـه هنجارهـاي بـا متعـارض رفتـاري هـاي آلـودگی همکاري مردم در مدیریت امور روستا؛ (ر متغی8به غیر از 
احساس امنیت در روستا و جاذبه هاي گردشگري؛ جذب سالمندان و بازنشستگان در روستاها؛ بهبود اسـتانداردهاي  

سـایر  ) ي حیات وحـش هاگاهمسکن؛ میزان دسترسی به خدمات بهداشتی؛ آلودگی منابع آب؛ تخریب مراتع و زیست
هستند، داراي اثرگذاري مثبت و باالیی هستند05/0متغیرها با توجه به سطح معناداري به دست آمده که کمتر از آلفا 

).5جدول (است که نشان دهنده اثرات مثبت گردشگري در ابعاد پایداري بر روي روستاها 

ه و اثرات گردشگري روستاییمعناداري تفاوت از حد مطلوب متغیرها با توسع: )5(جدول 
3= مطلوبیت عددي مورد آزمون 

ص
شاخ

ها

میانگینهامؤلفه
آماره 
tآزمون 

درجه 
آزادي

سطح 
معناداري

تفاوت 
از حد 
مطلوب

فاصله اطمینان 
درصد95
باالپایین

ایی
ل ز

شتغا
ا

73/3419/11153000/0727/085/060/0هاي غیر کشاورزياشتغال در فعالیت
43/4029/28153000/0434/153/133/1ایجاد اشتغال در زمینه خدمات

06/4048/18153000/0063/195/018/1ینیکارآفرهايفعالیتتوسعه
81/3268/13153000/0811/069/093/0هاي خدماتیاشتغال از طریق زیرساخت

ایی
د ز

درآم

90/3083/12153000/0895/075/004/1شیه روستاقیمت زمین در بافت مسکونی و حا
ــاال ــت ک ــور   قیم ــان حض ــی در زم ــدات محل ــا و تولی ه

گردشگران
47/3957/5153000/0469/031/062/0

31/3868/3153000/0308/015/046/0آنمیزانافزایشوخانواردرآمديمنابعبهبخشیتنوع

مایه
سر

ري
گذا

90/3542/12153000/0895/075/004/1از خانوارهااندهاي پسفرصت
39/3159/4153000/0392/058/021/0گذاري فردي در روستاسرمایه
69/3480/10153000/0685/056/081/0گذاري در مشاغل سنتیسرمایه
85/3464/11153000/0846/099/070/0هاهاي غیر دولتی در جاذبهگذاريسرمایه

کت
شار

م

50/3257/7153000/0503/037/064/0مشارکت نهادهاي محلی و شوراها در مدیریت روستا
33/0- 13/3318/1153423/0133/007/0همکاري مردم در مدیریت امور روستا

80/3488/8153000/0797/061/098/10میزان همدلی در میان اهالی روستا با گردشگر
44/3826/4153000/0441/026/062/0هاي خدماتهزینهنیتأماري در همی

20/3524/3153001/0203/004/036/0هاي عمومیهزینهنیتأممشارکت در 

یت
امن

- 01/0- 32/0- 153033/0168/0- 83/2148/2روستادرمصرفیفرهنگرواج
28/0- 09/3940/0153349/0091/010/0جامعههنجارهايبامتعارضرفتاريهايآلودگی

- 27/0- 71/0- 153000/0490/0- 51/2468/4نسبت به گردشگرانرفتارهاي غصب آلود مردم
- 44/0- 89/0- 153000/0664/0- 34/2895/5ها در روستامیزان جرائم و ناهنجاري

ــر در ارزش ــور   تغیی ــی از حض ــی ناش ــردم محل ــاي م ه
گردشگران

41/3110/4153000/0413/021/061/0
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16/0- 23/0- 153722/0035/0- 97/2357/0احساس امنیت در روستا و جاذبه هاي گردشگري

رت
هاج

م

35/3434/3153001/0350/015/055/0جوانانژهیبه وساکنانکاهش مهاجرت 
60/3647/5153000/0601/039/081/0پذیري روستاها و افزایش جمعیتمهاجر
بـا منشـأ  هاي مهاجران و کارآفرینان ساکن در شهر سرمایه

روستایی
53/3158/5153000/0531/033/074/0

08/3948/0153345/0084/009/026/0جذب سالمندان و بازنشستگان در روستاها
66/3342/11153000/0657/054/077/0هاي قبلدرون کوچی و بازگشت مهاجران سال

ساز
 و 

خت
سا

- 17/0- 54/0- 153000/0357/0- 64/2801/3کنترل بر ساخت و سازهاونظارت
- 55/0- 89/0- 153000/0720/0- 28/2589/8هاي جدید در ساخت سازاستفاده از دانش

39/3773/3153000/0287/014/044/0تغییرات صورت گرفته در بافت کالبدي روستا
16/3192/2153030/0161/002/031/0الح مورد استفاده در ساخت و سازهامص

25/0- 09/3120/1153265/0091/007/0بهبود استانداردهاي مسکن

عابر
م

46/4314/3215300/0462/137/155/1هاي خدماتیمشارکت و همکاري در زیرساخت
رودخانــه و ســاماندهی و بهبــود معــابر و رعایــت حــریم 

هاگذرگاه
48/4354/35153000/0483/140/157/1

85/3396/12153000/0846/071/098/0مشارکت در بهسازي روستا
54/3113/6153000/0538/0136/071/0ریزي کردن معابرگذاري و شنجدول

65/3932/7153000/0650/049/081/0ايهاي ارتباطی جادهتوسعه زیرساخت

ري
کارب

و مراتـع محـدوده بافـت    هـا دامنـه ها در تغییرات کاربري
روستا

85/3027/1015300/0846/068/001/1

68/3661/7153000/0678/050/085/0تغییرات کاربري در مزارع و باغات
87/3384/11153000/0874/072/003/1ساخت و ساز بدون برنامه

60/3017/8153000601/045/075/0هاي ساختمانیلهتخلیه نخا
طی

محی
گی 

لود
آ

- 15/0- 47/0- 153000/0315/0- 69/2891/3ی محیطزگیپاکرعایت 
- 40/0- 72/0- 153000/0559/0- 44/2012/7ي سطحیهاآبآوري و دفع جمع

- 38/0- 66/0- 153000/0517/0- 48/2385/7هاي جمع آوري زبالههزینهنیتأمهمکاري در 
- 06/0- 40/0- 153008/0231/0- 77/2691/2هاي دفع زبالهبهبود روش

08/3986/0153326/0084/008/025/0میزان دسترسی به خدمات بهداشتی
24/0- 26/0- 99/3055/0153956/0007/0آلودگی منابع آب

ب 
خری

ت
طیمح

- 37/0- 75/0- 153000/0559/0- 44/2795/5هاي طبیعیتخریب زیبایی
34/0- 09/0- 13/3173/1153243/0126/0هاي حیات وحشگاهتخریب مراتع و زیست

- 09/0- 47/0- 153004/0280/0- 72/2901/2کاهش تنوع پوشش گیاهی
و ساختمان بردارخاكلیبه دلهاي گیاهی تخریب پوشش

سازي
52/2397/5 -153000/0476/0 -65/0 -30/0 -

1392: هاي تحقیقیافته: منبع
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البـدي و محیطـی گردشـگري روسـتایی از     ک،ي اقتصادي، اجتمـاعی هاشاخصنتایج حاصل از تحلیل اثرگذاري 
که تحلیـل میـانگین عـددي حاصـل از محاسـبه متغیرهـا در توسـعه منـاطق         دهدیمدیدگاه خانوارهاي محلی نشان 

زایـی،  زایـی، اشـتغال  درآمـد (شـاخص  7درمبین باال بودن مقادیر میانگین بدست آمده روستایی در بین پاسخگویان 
ارزیابی شـده  ) 3(تمورد تحقیق از حد مطلوبی) کیفت کاربريمعابر،مهاجرتي،همکارومشارکتگذاري، سرمایه

تـر از حـد   مورد نظـر تحقیـق کم  ) و تخریب محیط زیستطیمحیآلودگ،سازوساختامنیت،(صشاخ4است و 
از مطلوبیـت  هاآنقابل مشاهده بوده و تفاوت 05/0بنابراین تفاوت معناداري در سطح آلفا .بوده است) 3(مطلوبیت 

).6جدول(تبه شکل مثبت ارزیابی و برآورد شده اسعمدتاًعددي مورد آزمون نیز 

معناداري تفاوت از حد مطلوب شاخص گردشگري و توسعه روستایی:)6(جدول 
3= طلوبیت عددي مورد آزمون م

میانگینهاشاخصابعاد
آماره 
tآزمون 

درجه آزادي
سطح 
معناداري

تفاوت از 
حد مطلوب

درصد95فاصله اطمینان 
باالترترنییپا

اقتصادي
00/404/33153000/000/194/0060/1اشتغال زایی
55/345/12153000/055/046/064/0درآمد زایی

70/320/1515300/070/061/079/0سرمایه گذاري

- اجتماعی
فرهنگی

41/301/8153000/041/031/051/0مشارکت و همکاري
- 03/0- 24/0- 153009/014/0- 85/266/2امنیت

44/355/7153000/044/032/056/0مهاجرت

کالبدي
- 03/0- 18/0- 153005/010/0- 89/286/2ساخت و ساز

99/356/33153000/099/093/005/1معابر
75/395/16153000/075/066/083/0کاربري

زیست 
محیطی

18/0- 32/0- 153000/025/0- 74/242/7آلودگی محیط
20/0- 39/0- 153000/029/0- 70/211/6تخریب محیط

1392: هاي تحقیقیافته: منبع

گفت که توسعه گردشگري در روستاهاي منطقه مورد مطالعه با توجه به نظرات نمونه هاي مورد توانیمبنابراین 
مثبت کامل داشته و منجـر بـه   راتیتأثمطالعه در سطح اجتماع محلی، در مجموع در بعد پایداري اقتصادي و کالبدي 

جتماعی نیز تنها در زمینه شاخص امنیـت  در بعد ا. تحوالت مثبت اقتصادي و کالبدي در روستاهاي منطقه شده است
استدالل کرد که با ورود گردشگران به روستاها منطقه، سطح امنیـت کـاهش   توانیمي منفی بوده است که رگذاریتأث

در بعد زیست محیطی نیز به طور کامل توسعه گردشگري در روستاهاي منطقه از نظر نمونه هـاي مـورد   . یافته است
.ي محیطی را افزایش داده استهابیتخري محیطی و هایآلودگنفی بوده و مطالعه داراي اثرات م
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در ادامه تحقیق براي بررسی دامنه اثرات گردشگري در روستاهاي نمونه از دیدگاه پاسخگویان سعی شـده اسـت   
مـدزایی،  اشتغال زایی، درآ(شاخص 11هاي مورد مطالعه در اثرات گردشگري را در سکونتگاهراتیتأثترین که عمده

، آلودگی و تخریـب زیسـت   هايکاربرسرمایه گذاري، مشارکت و همکاري، امنیت، مهاجرت، ساخت و ساز، معابر، 
هاي اسـتخراج شـده بـه    به طوري که از داده. هاي گردآوري شده از طریق پرسشنامه، استخراج شونداز داده) محیطی

به عنوان متغیرهاي مسـتقل در تحلیـل   ) ین هر یک از ابعاد فوقمیانگ(اي هاي پرسشنامهعنوان متغیر وابسته و از داده
و هـا شاخصاین است که بررسی مدل برازش رگرسیونی نشان دهنده. مورد استفاده قرار گرفت2رگرسیون چندگانه

جـدول (ددرصد از اثرات گردشگري را به لحاظ پایداري در منطقه تبیـین کننـ  4/78متغیرهاي تعریف شده توانسته 
7.(

یرگذار در رضایت مردم از اثرات گردشگري روستاییتأثتحلیل واریانس عوامل :)7(جدول 
ضریب همبستگی چندگانه ضریب تعیین ضریب تعیین تصحیح شده اشتباه معیار

895/0 800/0 784/0 10016/0
1392: هاي تحقیقیافته: منبع

از اثـرات  سـاکنان یرگـذار در میـزان رضـایت    تأثابعـاد  نقش عوامل و توأمبا استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه 
که نتایج حاصـله نشـان داد کـه همـه     بطوري. گردشگري روستایی و توسعه آن در روستاهاي نمونه مشخص گردید

گذاري، مشارکت و همکاري، امنیت، مهاجرت، ساخت و ساز، معـابر،  زایی، درآمدزایی، سرمایهاشتغال(يهاشاخص
ی محـیط زیسـت   آلـودگ به جز دو متغیر امنیـت و  استمعنادار کامالً) ی زیست و تخریب محیطیها، آلودگيکاربر

).8جدول (اندشدهارزیابی 05/0کمتر از حد معنادار 

محلی و اثرات گردشگري روستاییساکنانمیزان رضایت تحلیل واریانس مبتنی بر وجود رابطه خطی بین : )8(جدول 
سطح معناداريآماره آزمونFمیانگین مربعاتجه آزاديدرمجموع مربعاتهامؤلفه

271/512479/0762/479000/0اثر رگرسیونی
314/1141010/0باقیمانده

585/6153کل
1392: هاي تحقیقیافته: منبع

درآمـد  گانه مـورد بررسـی شـاخص    11يهاشاخصبیانگر این واقعیت است که از بین ßدر جدول زیر مقادیر 
ي امنیـت و هـا شـاخص و ریتـأث زانیـ مداراي بیشـترین  ) 321/0(، )325/0(زایی و سرمایه گذاري هر کدام با میزان 

bxayبراي بررسی اثرات گردشگري روستایی و تاثیر آن بر توسعه پایدار روستایی از آزمون رگرسیون -1 


استفاده شده است که این آزمون 
.دهدعاد بکار گرفته شده را نشان میسطح معناداري بودن اب
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اثرات گردشـگري در  ساکنانرا در میزان رضایت ریتأثزانیمکمترین ) 106/0(و ) 085/0(آلودگی زیست محیطی با 
).9جدول (دهند روستاهاي داراي این پدیده را نشان می

ابعاد گردشگري با توسعه روستاییضرایب شدت روابط میان: )9(جدول 

نام متغیر
ضرایب استاندارد شدهضرایب غیر استاندارد

tداريسطح معنی
B خطايB بتاß

556/0- 590/0- 208/0- 123/0عرض از مبداً
136/0025/0231/0471/5000/0زاییاشتغال
159/0017/0395/0464/9000/0زاییدرآمد
125/0018/0321/0059/7000/0گذاريسرمایه

080/0016/0231/0986/4000/0مشارکت و همکاري
029/0017/0085/0712/1089/0امنیت

086/0017/0282/0058/5000/0مهاجرت
119/0020/0249/0994/5000/0بازسازي کالبدي

068/0017/0113/0781/2000/0کیفیت معابر
085/0017/0209/0146/5000/0کاربري

130/0021/0250/0063/6000/0تخریب محیط زیست
039/0016/0106/0424/2017/0آلودگی محیط زیست

1392: هاي تحقیقیافته: منبع

دیـدگاه پاسـخگویان سـعی    همچنین از دیدگاه دیگر، براي بررسی دامنه اثرات گردشگري در روستاهاي نمونه از 
فرهنگی، -هاي مورد مطالعه در ابعاد اقتصادي، اجتماعیگردشگري روستایی را در سکونتگاهراتیتأثترین شد عمده

بررسی مدل برازش رگرسیونی نشـان  . هاي گردآوري شده مورد ارزیابی قرار گیردمحیطی و کالبدي از داده-زیست
دها توانسته اثرات گردشگري را در روستاهاي منطقه مورد مطالعـه تبیـین کننـ   درصد متغیر5/76این است که دهنده

).10جدول (

یرگذار در رضایت مردم از گردشگري روستاییتأثتحلیل واریانس عوامل : )10(جدول 
ضریب همبستگی چندگانه ضریب تعیین ضریب تعیین تصحیح شده اشتباه معیار

878/0 771/0 765/0 10443/0
1392: هاي تحقیقافتهی: منبع
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از اثـرات  سـاکنان یرگـذار در میـزان رضـایت    تأثنقش عوامل و ابعـاد  توأمبا استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه 
به طوري که نتایج حاصله حکایت از آن دارد . گردشگري روستایی و توسعه آن در روستاهاي نمونه مشخص گردید

جـدول  (باشـد  معنادار میکامالًمحیطی و کالبدي -فرهنگی، زیست-اعیکه همه ابعادهاي چهارگانه اقتصادي، اجتم
11.(

ي صنایع روستاییکارکردهامحلی و ساکنانمیزان رضایت تحلیل واریانس مبتنی بر وجود رابطه خطی بین : )11(جدول 
سطح معناداريآماره آزمونFمیانگین مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعاتهامؤلفه
080/55270/1458/116000/0یونیاثر رگرس

505/1148011/0باقیمانده
585/6153کل

1392: هاي تحقیقیافته: منبع

-بیانگر این واقعیت است که از بین ابعادهاي چهارگانه مـورد بررسـی ابعـاد اجتمـاعی     ßدر جدول زیر مقادیر 
را در میزان رضایت ریتأثزانیمکمترین ) 165/0(زیست محیطیو ابعاد ریتأثزانیمداراي بیشترین ) 529/0(فرهنگی 

).12جدول (دهند از اثرات گردشگري در روستاهاي داراي این پدیده را نشان میساکنان

ابعاد گردشگري با توسعه روستاییضرایب شدت روابط میان: )12(جدول 

نام متغیر
ضرایب استاندارد شدهضرایب غیر استاندارد

Tداريعنیسطح م
B خطايB بتاß

830/0408/0- 142/0171/0عرض از مبداً
396/0027/0608/0513/14000/0اقتصادي

179/0023/0317/0774/7000/0فرهنگی- اجتماعی
256/0039/0276/0643/6000/0کالبدي

143/0025/0240/0718/5000/0زیست محیطی
1392: قهاي تحقییافته: منبع

در ادامه تحقق بعد از اینکه رابطه میان ابعاد گردشگري روستایی و توسعه روستایی بدست آمد، به بررسی اثـرات  
) تحلیـل مسـیر  (مستقیم و غیر مستقیم گردشگري بر توسعه روستایی با اسـتفاده از آزمـون رگرسـیون چنـد متغیـره      

ابعـاد  (و متغیرهـاي مسـتقل   ) توسـعه روسـتایی  (متغیر وابسـته  براي انجام تحلیل مسیر ابتدا بین . پرداخته شده است
رگرسیون گرفته شد و در بقیه مراحل هر یـک از ابعـاد کـه    ) فرهنگی، زیست محیطی و کالبدي-اقتصادي، اجتماعی

در و؛به عنوان متغیر وابسته و سایر عوامل متغیر مستقل فرض شـده اسـت  اندداشتهرا )BETA(بیشترین ضریب بتا 
.هاي مستقل و وابسته نشان داده شده استاز متغیرکیهر) مستقیم و غیر مستقیم(ریتأثنوعمیزان و ) 2(شکل
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)1392: هاي تحقیقیافته(یر آن بر توسعه پایدار روستاییتأثمدل تحلیل مسیر عوامل و ابعاد گردشگري و : 2شکل 

فرهنگی، زیسـت  -ر مستقیم ابعاد اقتصادي، اجتماعیدهد اثرات مستقیم و غینشان می) 13(که جدول گونههمان
ی مربوط اثر کلمحیطی و کالبدي در توسعه پایدار روستایی با استفاده از آزمون تحلیل مسیر بدست آمده که بیشترین 

دهد در ابعـاد اقتصـادي سـبب    هاي تحقیق نشان میبه طوري که یافته. داشته است) 57/0(به ابعاد اقتصادي با میزان 
زایـی، گـذاري خصوصـی در گردشـگري، درآمـد    ي، سـرمایه کشـاورز ریـ غفزایش اشتغال در بخـش کشـاورزي و   ا

هیحاشـ ویمسـکون بافـت درزمـین قیمـت ، افـزایش روستادريفردگذاريسرمایه،خانوارهااندازپسهايفرصت
هـاي قبـل   گیري نسبت به سالو ماهر و غیره در منطقه مورد مطالعه افزایش چشمماهرریغو جذب نیروهاي روستا

عامل در بین ابعاد گردشگري در توسعه پایـداري روسـتایی شـناخته    نیترمهمداشته است و به همین جهت این بعد 
داراي کمترین اثر کلی در توسعه پایدار روستایی در منطقـه مـورد مطالعـه    ) 165/0(شده است و بعد زیست محیطی 

غیر مستقیم متغیرهاي مستقل، ضرایب مسـیر در هـم ضـرب شـدند و بـراي      براي بدست آوردن اثرات. داشته است
.اثرات کلی ضرایب کلیه مسیر منتهی به متغیر وابسته در جمع هم شدند

سنجش میزان اثرات مستقیم و غیر مستقیم و کلی ابعاد بر توسعه روستایی: )13(جدول 
اولویت کل اثرات غیر مستقیم اثرات مستقیم ابعاد

1 81/0 202/0 608/0 اقتصادي
2 342/0 025/0 317/0 فرهنگی- اجتماعی
3 321/0 045/0 276/0 کالبدي
4 240/0  - 240/0 محیطیزیست

1392: هاي تحقیقیافته: منبع
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به منظور استفاده از تکنیک وایکور براي سنجش تفاوت مناطق روسـتاهاي نمونـه از نظـر میـزان برخـورداري از      
اي میانگین گرفته شده و در ماتریس اولیه ارایه هاي پرسشنامهرات گردشگري روستایی، ابتدا از دادهابعاد چهارگانه اث

.استها در دهستان مورد مطالعه هاي بکار رفته و تعداد آننشانگر شاخص) 14(جدول . شده است

پرسشنامههاي بکار رفته در ماتریس مستخرج از شاخص: )14(جدول 
ی آلودگ

محیط
بیتخر

محیط
کاربري معابر

بازسازخت 
کالبدي

مهاجرت امنیت مشارکت
سرمایه 
گذاري

درامد 
زایی

اشتغال 
زایی

مناطق روستایی

9/2 4/2 25/3 16/4 56/2 88/2 33/2 64/3 15/3 6/3 9/3 باغله علیا
63/2 61/2 8/3 88/3 81/2 77/2 27/2 74/3 4 56/3 92/3 کوچکه شیرواند
47/2 67/2 25/4 83/3 67/2 77/2 2/19 63/3 37/3 5/3 87/3 باغله سفلی
52/2 68/2 75/3 06/4 76/2 3 5/2 62/3 6/3 73/3 08/4 چم سنگر
3 91/2 67/3 07/4 8/2 47/2 17/2 97/2 5/3 67/3 4 چمد یالوند سفلی
72/2 22/2 97/3 22/4 98/2 49/2 42/2 4 66/3 37/3 77/3 چمند یالوند علیا
86/2 54/2 4 93/3 87/2 23/3 06/3 73/3 62/3 78/3 93/3 گمبله
83/2 64/2 78/3 85/3 98/2 96/3 38/3 5/3 35/3 43/3 08/4 آقا بابا شیراوند
77/2 78/2 47/3 65/3 88/2 9/3 65/3 53/3 94/3 66/3 02/4 گرمه خانی
79/2 81/2 64/3 02/4 92/2 84/3 03/3 07/4 88/3 55/4 12/4 درب گنبد

1392: اي تحقیقهیافته: منبع

بندي روستاهایی پیشنهادي در منطقه مورد مطالعه و براي تعیین وزن هـر یـک از معیارهـا در ابتـدا     براي اولویت
زایـی،  درآمـدي، اشـتغال  (هـاي اهمیت شاخصدربارهنفر از متخصصان گردشگري 16تدوین شد و از اي پرسشنامه

شـده اسـت  نظرخواهی)ودگی محیط، بازسازي و کیفیت معابرگذاري، مشارکت، مهاجرت، تخریب محیط، آلسرمایه
).15جدول (ت از طریق تابع توان رتبه اي استخراج شده اسهاشاخصو در نهایت وزن 

ايتابع توان رتبه

هاضریب وزن شاخص: )15(جدول 
یآلودگ
طیمح

تخریب 
محیط

کاربري
کیفیت 
معابر

يبازساز
يکالبد

مهاجرت امنیت مشارکت
ایه سرم

گذاري
مدآدر
ییزا

اشتغال
زایی

09/0 07/0 08/0 10/0 09/0 05/0 06/0 10/0 08/0 15/0 13/0 وزن
1392: هاي تحقیقیافته: منبع

-توزیع روستاها در دهستان مورد مطالعـه در شـاخص  تحلیل فضایی دهد، نشان می) 16(همان طوري که جدول 

اربري، ، کـ کیفیـت معـابر  ،يکالبـد يبازسـاز مشارکت، امنیت، مهاجرت، گذاري،زایی، درآمدي، سرمایهاشتغال(هاي
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نبه طوري که روستایی درب گنبـد بـا میـزا   . دهنده تفاوت معنادار زیادي استنشان) تخریب محیط، آلودگی محیط
ودخانـه رگنبد،دربجنگلیپاركمحمد،زادهاماماز جملهمهمبسیارهايجاذبهمرکزیت دهستان و لیدلبه) 00/0(

هـاي بهداشـتی و پـارك    و داشتن امکان رفاهی و خدماتی و زیرسـاخت مرتفعهايکوهوتاریخیمتنوعآثارسیمره،
هـا ارتبـاطی و   نبود زیرسـاخت لیدلبه)92/0(باغله سفلی با میزانداراي باالترین رتبه و روستایی...هو غیرماشین
رتبه به لحـاظ برخـورداري   نیترنییپابه دلیل انزواي جغرافیایی داراي اي و فاصله زیاد نسبت کانون دهستان و جاده

.استاز میزان اثرات گردشگري در بین روستاهاي منطقه مورد مطالعه را شامل 

هاي نهاییرتبه: )16(جدول 

گمبله
گرمه 
خانی

باغله سفلی
باغله 
علیا

دیالوند 
علیا

دیالوند 
سفلی

سنگرسر
آقا بابا 
شیراوند

...کوچکه
دربند 
گنبد

مناطق

50/0 58/0 92/0 84/0 89/0 66/0 59/0 73/0 076/0 00/0 رتبه
1392: هاي تحقیقیافته: منبع

گیرينتیجه
بیسـت و یکـم  قرندرسرعتباکهاستستمیبقرناواخرمهميهادهیپدجملهازيگردشگرگسترشورشد

بـه وابستههايیتفعالويگردشگرنهیزمدرکههستندییهاعرصهینترمهمیکوهستانوییروستاینواحداردادامه
آنازحاصـل يامـدها یپویاراضـ يکـاربر نـه یزمدرمستمرتحوالتباوگرفتهقراريبرداربهرهموردشدتبهآن

واسـطه بـه ) اسـتان لرسـتان  (منطقه مورد مطالعه این پـژوهش در محـدوده شهرسـتان کوهدشـت     . استشدهمواجه
جودو: جملهازمتنوعيایجغرافياندازهاچشمواوانفرهاي با دارا بودن قابلیتهاي شمال غربی گیري در دامنهقرار

چشـم ازیمـذهب ویخیتـار امـاکن وپـرآب يرودهـا وهاچشمهنخورده،دستوبکرعتیطب، فراوانيهاجنگل
ه پذیراي زیـادي از گردشـگران از سراسـر نقـاط     در چند سال اخیر توانستندیآیمشمارهبهآنيگردشگريهاانداز

تحقیـق از  سـؤال بنابراین جهت بررسی اثرات گردشگري روستایی در منطقـه مـورد مطالعـه و بررسـی     کشور باشد 
به طوري کـه نتـایج حاصـل از    . بهره گرفته شده است) اي، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیرنمونهt(هاي آزمون

بنـابراین بـا   . اسـت اثرات گردشگري در توسعه روستایی ریتأثبودنباالدیدگاه پاسخگویان مبین از اي نمونهtآزمون 
طیـف لیکـرت در   اسـاس بر5تا 1که بین ، اجتماعی، کالبدي و محیطیهاي اقتصادياحتساب دامنه طیفی شاخص

ي زیست هاشاخصاست ولی در ارزیابی شده)3(این میزان براي تمامی ابعاد باالتر از شرایط مطلوب نوسان است، 
کـامالً ابعـاد تفاوت معنـاداري آن نیـز بـراي همـه    و؛شده استرزیابی ا) 3(محیطی و اجتماعی تا حدودي کمتر از 

ي اشـتغالی  هاشاخصاثرات گردشگري در کننده دهنده نقش تعیینهاي تحلیل نشانبه طوري که یافته. معنادار است
خدماتی،هايزیرساختقیطرازاشتغال،يکشاورزوکشاورزيغیرهايتیفعالدراشتغال(شافزایکه سبب است

زایی منجـر بـه بهبـود   شده است و در شاخص درآمد)خدماتزمینهدراشتغالایجاد،ینیکارآفرهايفعالیتتوسعه
قیمـت وسـتا، رهیحاشـ ویمسـکون بافـت درزمینقیمتآن،میزانافزایشوخانواردرآمديمنابعبهبخشیتنوع(
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گـذاري سـرمایه (دگذاري سبب بهبـو و در شاخص سرمایه،)گردشگرانحضورزماندرمصرفیوضروريهايکاال
) اهجاذبهدردولتیغیرهايگذاريسرمایه. سنتیمشاغلدرگذاريسرمایهخانوارها،اندازپسهايفرصتروستا،در

.شده استمورد مطالعه اهايمنطقه روستدر گردشگريبه عنوان اثرات مثبت ناشی از توسعه 
تواند اثرات گردشـگري را در  متغیرها می87/0این است که همچنین آزمون مدل برازش رگرسیونی نشان دهنده

فرهنگـی  -بین ابعادهاي چهارگانه مورد بررسـی ابعـاد اجتمـاعی    بنابراین . روستاهاي منطقه مورد مطالعه تبیین کنند
سـاکنان را در میزان رضایت ریتأثزانیمکمترین ) 240/0(و ابعاد زیست محیطی ریتأثزانیمن داراي بیشتری) 608/0(

براي بررسی اثرات مستقیم و غیـر  در نهایت و؛دهنداز اثرات گردشگري در روستاهاي داراي این پدیده را نشان می
کـه  اسـتفاده شـده اسـت   ) لیل مسـیر تح(هاي نمونه از آزمون رگرسیون چند متغیره مستقیم اثرات گردشگري روستا

دهـد  هاي تحقیق نشـان مـی  ي که یافتهبه طور. داشته است) 81/0(ی مربوط به ابعاد اقتصادي با میزان اثر کلبیشترین 
گـذاري خصوصـی در   ي، سـرمایه کشـاورز ریـ غدر ابعاد اقتصـادي سـبب افـزایش اشـتغال در بخـش کشـاورزي و       

بافـت درزمینقیمت، افزایشروستادريفردگذاريسرمایه،خانوارهادازانپسهايفرصتزایی،گردشگري، درآمد
گیـري  و ماهر و غیره در منطقـه مـورد مطالعـه افـزایش چشـم     ماهرریغو جذب نیروهاي روستاهیحاشویمسکون

ه عامـل در بـین ابعـاد گردشـگري در توسـع     نیترمهمهاي قبل داشته است و به همین جهت این بعد نسبت به سال
داراي کمتـرین اثـر کلـی در توسـعه پایـدار      ) 240/0(پایداري روستایی شناخته شده اسـت و بعـد زیسـت محیطـی     

ـ دلبـه ) 00/0(نمدل ویکور نشان که روستایی درب گنبد بـا میـزا  ؛ و روستایی در منطقه مورد مطالعه داشته است لی
آثـار سـیمره، رودخانـه گنبـد، دربجنگلـی پاركمحمد،زادهاماماز جملهمهمبسیارهايجاذبهمرکزیت دهستان و 

هو غیـر هاي بهداشتی و پارك ماشـین و خدماتی و زیرساختو داشتن امکان رفاهی مرتفعهايکوهوتاریخیمتنوع
اي و فاصله ها ارتباطی و جادهنبود زیرساختلیدلبه)92/0(باغله سفلی با میزانداراي باالترین رتبه و روستایی...
رتبه به لحـاظ برخـورداري از میـزان اثـرات     نیترنییپاد نسبت کانون دهستان و به دلیل انزواي جغرافیایی داراي زیا

.استگردشگري در بین روستاهاي منطقه مورد مطالعه را شامل 
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