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 چکیده

صنعت توریسم روستایی در برنامه های توسعۀ پایدار منطقه ای و ملّی مورد توجّه قرارگرفته است. نگرش ساکنین و ، در سال های اخیر

میزان پذیرش آنها در قبال گردشگران غیر بومی موقّت یا گردشگران دارای خانه های دوّم در موفقیّت یا شکست برنامه های توسعه ای 

نان روستایی به عنوان بخشی از سرمایه های انسانی اثرگذار بر سایر کنشگران بومی و خانواده های روستایی بسیار اهمیّت دارد. نگرش ز

خود و همچنین بر سایر سرمابه های موجود در روستاها مانند منابع طبیعی و اقتصادی، عامل مهمّی  است که متأسّفانه مغفول مانده است. 

سال ساکن در ده  01زنان باالی نفر از 011یی در مورد گردشگری روستایی در میان لذا این پژوهش با  هدف سنجش نگرش زنان روستا

روستای گردشگر پذیر اطراف مشهد صورت گرفته است. روش استفاده شده پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته 

در  منفی دارد. ارزیابی اثرات اقتصادی حضور گردشگراناست. نتایج حاکی از آن است که حضور گردشگران بر منابع زیست محیطی تأثیر 

روستا با موافقت و پذیرش ساکنین همبستگی معنادار و مستقیم دارد داده ها میان چرخۀ حیاتِ حضور گردشگران در روستا با نگرش و 

 ارزیابی ساکنین در مورد اثرات حضور گردشگران همبستگی معنادار و معکوس را نشان می دهد.

 

  ن روستاییاصنعت توریسم، گردشگری پایدار روستایی، نگرش زنهای کلیدی:  واژه

 

                                                           
 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد 0

 کارشناسی ارشد جامعه شناسی 2



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیان مسئله

، یدو واژۀ زن و روستا در طول تاریخ همواره با زایش و رویش قرین بوده اند. زنان مادران و همسرانی بوده اند که برای نخستین بار کشاورز

سفالگری، فرش و گلیم بافی و ... را در کنار تجدید نسل و تربیت فرزندان و ایجاد نشاط و تحرک الزم برای زندگی اجتماعی در حافظۀ 

بت نمودند. آغاز زندگی اجتماعی بشر نیز در روستاهایی که اغلب ویژگی نزدیکی به منابع آب را داشتند و یا روستاهایی که بر طبق تاریخ ث

 رسوم پیشینیان بر گرد آرامستان های ابدی درگذشتگانشان ایجاد می شدند، اتفاق افتاده است. 

بع و امکانات الزم برای کشاورزی مکانیزه، انواع نابرابری های اقتصادی، اجتماعی، در دوران کنونی با رکود اقتصادی، خشکسالی و کمبود منا

رفاهی و ... در روستاها مواجهیم، روند مهاجرت های بی رویه و حاشیه نشینی روستائیان در اطراف شهرها نتیجه ای از این قبیل مسائل 

که هویت تخریب شدۀ روستاها و ساکنین آنها را بازسازی نماید از است. در چنین فضایی ایجاد روش های جدید معیشتی و کسب درآمد 

اولویت های توسعه ای روستاها می باشد.یکی از این روش ها گردشگری روستایی است که جایگزینی مناسب برای روستاهایی است که 

 د)علیقلی زاده فیروز جایی، بدری و فرجیبا مشکالت متعددی در زمینۀ اقتصاد مبتنی بر کشاورزی، جنگلداری، معادن و... روبرو هستن

(. در این میان نقش زنان به عنوان نیمی از جمعیت ساکن دراین اماکن که قدمت برخی از Mansfeld and Jonas, 2006؛ 0831سبکبار،

ر به عنوان مزیّتی د فعالیّت های آنها مانند مهارت در طبخ غذاهای محلّی وتولید صنایع دستی به صورت سنتّی فراوان است، می تواند

توسعه اقتصاد بومی در نظر گرفته شده و در توسعۀ روستایی بسیارتأثیرگذار باشد. کسب استقالل و گسترش روابط و آگاهی زنان روستایی 

؛ ملک حسینی، busby and rendly(2000)؛   Garrod, Brian,2011در خالل تعامالت ناشی از گردشگری نیز اهمیّت باالیی دارد)

 (.0831گاهی و امیری،در

( صنعت توریسم 0831با وجود برخورداری از سابقۀ دیرینه گردشگری در همۀ جهان و مخصوصاً ایران) ملک حسینی، درگاهی و امیری 

از دوره هایی نه چندان دوردر کشورهای مختلف به عنوان شاه کلیدی برای احیای مجدد یا ایجاد رونق اقتصادی در اماکن روستایی در 

ر گرفته می شود. به عنوان مثال نقشی که گردشگران بر طبیعت و محیط زیست اماکن روستایی و فرهنگ محلی آن می گذارند می تواند نظ

دارای ابعاد مختلفِ مثبت یا منفی باشد و از این رو می بایست با حساسّیت ویژه ای در چارچوب توسعه پایدار بررسی شود تا هم شرایط 
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اجتماعی جامعه میزبان را ارتقاء دهد و هم تجربه های آموزنده و مفرحی را برای گردشگران به ارمغان آورد  -و کیفیّت افتصادی

(Flagestad,2001) .    

در عین حال حضور گردشگران در مناطق روستایی می تواند برای ساکنین آنها مخاطراتی نیز به همراه داشته باشد. به عنوان مثال تخریب 

ی فرهنگی بومی ، افزایش کاذب قیمت کاالهای مصرف -ابع طبیعی، قطعه قطعه شدن زمین های کشاورزی، تغییرات هویّتیاکوسیستم و من

و زمین و بازگشت کم سرمایۀ زمین های فروخته شدۀ ساکنین به روستا و... می تواند مقاومت یا نارضایتی روستائیان را به دنبال داشته 

(. لذا میزان پذیرش گردشگری و صنعت 0831؛ علیقلی زاده فیروز جایی، بدری و فرجی سبکبار،0831،باشد) امینی، بختی و باباجمالی

توریسم پدیده ای چند وجهی است که هم جامعۀ میزبان و هم گردشگران میهمان باید در نظر گرفته شوند. در نتیجه در بررسی نگرش 

میزبان و میزان پذیرا بودن آنها تسبت به فعالیت های ناشی از گردشگری و  کنشگران اجتماعی به این صنعت تقریباً نوپا، نگرش جامعۀ

پذیرایی از گردشگران اهمیت زیادی در توسعۀ پایدار این صنعت خواهد داشت. نگرش به مجموعه شناخت ها، آگاهی ها، احساسات، 

اب انواع خاصی از رفتار، کنش، تعامل و در مجموع عواطف، ارزش ها و باورهایی گفته می شود که انگیزه و تمایل کنشگران را به انتخ

سبک زندگی معینی رهنمون می گردد. نگرش افراد درطول چرخۀ زندگی و طی مراحل اجتماعی شدن در خانواده، مدرسه و سایر نهادها 

ه کنشگران اجتماعی نگرش و اماکن اجتماعی و بر اساس تجارب زیسته در فرد درونی شده و محرک او در انواع کنش می شود. لذا چنانچ

مثبتی نسبت به گردشگری داشته باشند وآن را مفید بدانند برنامه های توسعه ای گردشگری روستایی به بار خواهند نشست و در غیر این 

شوند،  یصورت با عدم پذیرش گردشگران و یا بی توجّهی، سبب شکست برنامه هایی که توسط مدیران و سرمایه گذاران پیشنهاد یا اجرا م

خواهند شد. همچنین یکی از کاراترین روش های تغییر رفتار و تعامالت اجتماعی، اقتصادی و... ایجاد تغییر در نگرش است لذا توجّه به 

 (.0831؛ خسروجردی و نوری پور، 0832نگرش زنان روستایی برای هدف گذاری های توسعه ای اهمیت زیادی دارد)نصرآبادی و حیاتی، 

ان به گردشگری دارای یک چرخۀ حیات به صورت فرآیندی پویاست. به عبارتی در ابتدای ورود گردشگران به یک روستای نگرش گنشگر

معین ممکن است به خاطر رونق اقتصادی یا گسترش ارتباطات میان محلی ها با جامعۀ میهمان نگرش مثبتی در جامعۀ میزبان نسبت به 

و... مانند  فرهنگی، محیطی-ه با عدم مدیریت صحیح و پیشی گرفتن هزینه های اقتصادی، اجتماعیتوریسم روستایی ایجاد شود؛ اما چنانچ

ازدحام و شلوغی، آلودگی های محیطی و صوتی، تغییر مناظر طبیعی روستا و منازل مسکونی و احساس محرومیت نسبی روستائیان و... 

 Johnson, Snepeger)گری روستایی با شکست مواجه خواهد شد این نگرش به سمت منفی سوق پیدا کندطرح های توسعه ای گردش

and Aksin,1994)  . بنابراین از اولویت های توسعۀ گسترش توریسم روستائی بررسی نگرش ساکنین در باب این پدیده است تا با

صورت انتظار می رود میزان منافع  فرهنگ سازی و آگاه سازی مناسب بر اساس یافته ها مدیریت مناسبی در این حوزه لحاظ گردد. در این

 و سودی حاصل از گردشگری پایدار روستایی از میزان هزینه های آن باالتر باشد و از این طریق عالوه بر توسعۀ همه جانبۀ مناطق روستایی،

گردشگری و توریسم گزارش  با توجه به آمارهایی که از میزان مبادالت مالی در بخش توسعۀ یک پارچۀ منطقه ای و ملّی نیز تسهیل گردد.

در شرایط کنونی که کشورمان به دالیل مختلف مانند تحریم ها با مسائل World Travel and Tourism Council, 2009)  (می شود

فراوان مخصوصاً مشکالت اقتصادی در سطوح مختلف دست و پنجه نرم می کند، اهمّیت توجّه و برنامه ریزی برای توسعۀ گردشگری 

 (.0833می شود)کرمی دهکردی و کالنتری ، بیشتر 

 بنا بر آنچه ذکر شد هدف این پژوهش سنجش نگرش زنان روستایی در مورد گردشگری روستایی می باشد.

 ادبیات تحقیق
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در زمینۀ توسعۀ گردشگری روستایی پژوهش های فراوانی صورت گرفته است. با این وجود جای خالی توجّه محقّقین به نگرش زنان 

روستایی نسبت به این صنعت مهم در اقتصاد و توسعۀ پایدار کامالً محسوس است. درحالی که، در هر جامعه و خانواده ای زنان نقش 

 د.شپررنگی درتربیت فرزندان، برنامه ریزی و هدایت خانواده بر عهده دارند. لذا کیفیت دیدگاه آنها در این باب می تواند بسیار راه گشا با

( در مقاله بررسی جامعه شناسی نقش صنعت گردشگری روستایی به عنوان 0832م زاده عربی، رمضانی فر و خوشبخت)رضایی، حات

راهبردی برای توسعه پایدار روستایی، در چارچوب نظریه توسعه پایدار و با روش اسنادی نتیجه می گیرند که گردشگری روستایی باعث 

سازی فعالیّت های اقتصادی، افزایش سطح آگاهی های فرهنگی و اجتماعی، ایجاد رابطه میان ایجاد اشتغال، افزایش سطح درآمد، متنوع 

گردشگران و جامعه میزبان شده و از سوی دیگر در حفظ میراث فرهنگی و طبیعی مناطق روستایی و بهره برداری صحیح از منابعی مانند 

ر نیز جلوگیری می کند. همچنین انگاره های موجود در رابطه با توسعه زمین مؤثر بوده و به این ترتیب از مهاجرت های روستا به شه

نیافتگی را با ایجاد شرایط الزم برای بهبود کیفیت زندگی و افزایش اعتماد به نفس روستاییان کاهش می دهد. لذا توسعه گردشگری را 

 کلیدی برای توسعه پایدار روستایی معرفی می نمایند.

( در مقاله ای با عنوان ارزیابی جامعه میزبان به توسعه گردشگری در مناطق روستایی ادراک جامعه روستایی 0831ی)امینی، بختی و باباجمال

دماب از توابع دهستان مهردشت در نجف آباد اصفهان را نسبت به پیامدهای توسعه گردشگری را با رویکرد کمی و ابزار پرسشنامه بررسی 

د توسعه گردشگری تاثیرات مثبت بیشتری بر وضعیت کالبدی و اقتصادی ساکنین داشته است اما پیامدهای کرده اند. نتایج آنها نشان می ده

آن در زمینه های محیطی و اجتماعی منفی و شدیدتر بوده است. آنها استدالل می کنند ارزیابی مثبت ساکنین از وضعیت کالبدی و اقتصادی 

راک این تاثیرات باشد و این در حالی است که تاثیرات منفی یاد شده در بلند مدت می توانند می تواند ناشی از کوتاه مدت بودن بروز و اد

 تاثیرات مثبت را تحت تاثیر قرار دهند. لذا برنامه ریزی برای مواجهه و مقابله با این تاثیرات اهمیت فراوانی دارد.

امدهای گسترش ویالسازی در روستاهای دهستان تاررود شهرستان فیروزنیا، رکن الدین افتخاری و ولی خانی با تحلیل نگرش آثار و پی

دماوند نشان می دهند که نگرش صاحبان ویالها)خانه های دوم شهرنشینان( در باب اثرات منفی گسترش ویالها در مناطق روستایی همگرا 

 فرهنگی نگرش-باب آثار اقتصادی و اجتماعیو یکسان است و این را به خاطر غیرقابل انکار بودن این اثرات منفی می دانند. اما در 

صاحبان ویالها با ساکنان روستایی واگرا و متفاوت است. آنها نتیجه می گیرند که با وجود همگرایی در نگرش این دوگروه با ایجاد ما و 

یشتر اگرایی در نگرش آنها باحساس تعلق اینگونه از گردشگری می تواند به توسعه مناطق روستایی منجر شود اما درصورتی که میزان و

 باشد به دلیل بروز اختالف و گروه های ما و شمای بیگانه نمی توان این نوع از گردشگری را برای توسعه روستایی کارا دانست.

سولقان در شمال غرب تهران( بر اساس -( در تحلیل جنسیتی از درک آثار گردشگری روستایی) مورد مطالعه: روستای کن0831خانی)

ته ها توصیفی و با ابزار پرسشنامه بررسی کرده. یاف -لیل جنسیتی  نحوه ادراک آثار گردشگری بین مردان و زنان را با روش پیمایشیتح

نشان می دهند نگرش زنان و مردان در ابعاد اقتصادی و اجتماعی همگرایی و در درک آثار زیست محیطی و موفق بودن عملکردهای 

رد. همچنین گردشگری به دلیل دارا بودن از ماهیت ارتباطی میزان ارتباطات زنان و آکاهی آنها را افزایش داده گردشگری واگرایی وجود دا

 است اما به کاهش نابرابری جنسیتی و افزایش مشارکت فعال و عملی آنها کمکی نکرده است.

شگری روستایی در بخش دودزن شهرستان ( با تحلیل سازه های مؤثر بر روستائیان در خصوص گرد0831خسروجردی و نوری پور)

مرودشت با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه، نتیجه می گیرند متغیر میزان ارزش گردشگری روستایی سهم بیشتری در پیش بینی نگرش 

بوط به مر پاسخگویان در مورد گردشگری داشته و پس از آن متغیرهای داشتن درآمد از منبع گردشگری روستایی و مشاهده فعالیت های
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زیون وگردشگری از منابع مختلف مانند رسانه ها و کسب آگاهی از آنها تاثیرگذار بوده اند. از این رو پیشنهاد داده اند که رسانه ها مانند تل

 درباب تبلیغات و برنامه های آموزشی با موضوع گردشگری توجه بیشتری داشته باشند.

گرش روستائیان نسبت به تاثیرهای گردشگری روستایی نیز با پیمایش و پرسشنامه نتیجه می ( در مقاله تحلیل ن0832نصرآبادی و حیاتی)

گیرند بین متغیرهای سواد و عضویت در تشکل ها و شغل ساکنان با نگرش کنشگران نسبت به گردشگری روستایی ارتباط معنادار وجود 

بر نگرش کنشگران اثرگذار بوده و میزان مساحت باغ، درآمد از  دارد. همچنین متغیر مساحت باغ و میزان درآمد افراد از گردشگری

از میزان تغییرات نگرش روستائیان نسبت به پیامدهای گردشگری روستایی را پیش بینی  %11گردشگری و میزان تحصیالت جامعه میزبان 

 کرده اند.

ر ن.احی روستایی)مورد مطالعه: روستای آسیاب سر، ( در توسعه گردشگری و تغییر الگوهای فرهنگی د0831تحقیق کروبی و بذرافشان)

شهرستان بهشهر، استان مازندران( به روش پیمایش و ابزار پرسشنامه نشان می دهد گردشگری و ارتباط ساکنین روستاها با گردشگران بر 

 ت.وستاها اثرگذار اسمؤلفه های سبک پوشاک، مصرف غذایی، گسترش مصرف گرایی، زبان و گویش بومی و سبک ازدواج ساکنین ر

( با بررسی نگرش جامعه میزبان به اثرات محیطی و اقتصادی گردشگری در نواحی 0833علیقلی زاده فیروز جایی، بدری و فرجی سبکبار)

ثبتی مروستایی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان نوشهر با ابزار پرسشنامه نشان داده اند از دیدگاه ساکنان، گردشگری اثرات اقتصادی 

نظیر افزایش فرصت های شغلی و درآمد و اثرات منفی اقتصادی و محیطی مانند افزایش قیمت کاال و خدمات، افزایش قیمت کاذب زمین، 

افزایش آلودگی صوتی و دست اندازی به حریم منابع طبیعی دارد. همچنین در هر منطقۀ روستایی توافق معناداری در نگرش اهالی مشاهده 

این نگرش ها در میان دهستان های مختلف ناحیۀ مورد بررسی تفاوت های معناداری وجود دارد به گونه ای که با رشد می شود اما 

گردشگری و افزایش میزان کارکرد گردشگری در یک دهستان از دید ساکنین آنجا اثرات منفی اقتصادی و محیطی بر اثرات مثبت آنها 

 سبقت می گیرد.

( در مقالۀ نگرش ساکنین به توسعۀ توریسم 2101فرناندو آلمدیا گارسیا، رافائل کورتس ماسیاس، ماریا آنجلس پلز فرناندز و آنتونیا بالبونا)

بررسی کرده اند. نتایج 8جمعیتی  -در بنالمادنا)اسپانیا(  به روش پیمایش و ابزار پرسشنامه نگرش ساکنان را بر اساس ویژگی های اجتماعی

اثرگذار است. همچنین 1شان می دهند این ویژگی ها بر نگرش ساکنین نسبت به محیط زیست، اقتصاد و ابعاد مختلف  فرهنگ اجتماعی ن

جمعیتی بر نگرش ساکنین بر اثرگذاری توریسم ارتباط معناداری را نشان داده اند. میزان -متغیرهای مربوط به ویژگی های اجتماعی

زمان اقامت ساکنین در منطقه بیشترین تاثیر بر نگرش را داشته اند. نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد که  تحصیالت، محل تولد و مدت

محل تولد رابطۀ میان ابعاد گردشگری و سال های سکونت را تعدیل می کند. بر این اساس پاسخگویانی که کمتر از پنج سال در منطقه 

 اشته اند.سکونت داشته اند نگرش مثبت تری به توریسم د

( در مقالۀ نگرش ساکنین به توسعۀ گردشگری: مطالعۀ موردی در نیاسر، ایران 2102گلزردی، سرورامینی، سادات اصیالن و سرورامینی)

بیان می کنند گردشگری یکی از بزرگترین صنایع جهان است که به سرعت روبه رشد می باشد. گردشگری یکی از منایع مهم افزایش 

-ثروت در بسیاری از کشورهاست. اگرچه گسترش سریع آن در بسیاری از مناطق تأثیرات مخرب محیطی و فرهنگی درآمد، اشتغال و

اجتماعی داشته است. تحقیق آنها در منطقۀ نیاسر انجام شده که گردشگری در آنجا توسعۀ خوبی نداشته است درحالی که این منطقه ظرفیت 

می باشد. نتایج نشان می دهند که چهار عامل تأثیر اقتصادی، تأثیرات فرهنگی و اجتماعی،  های مناسبی برای گسترش این صنعت را دارا

                                                           
3 Socio-demographic 
4 Socio-cultural 
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تغییرات نگرشی)ادراکی( ساکنین را توضیح می دهند. همچنین پاسخگویان نگرش مثبتی به گردشگری  %11.20تاثیرات محیطی و توسعه ای 

 داشته اند.

ثرات گردشگری بر توسعه روستای هجیج کرمانشاه به روش پیمایش و ابزار پرسشنامه با ( با بررسی ا0831جاللیان، نامداری و پاشازاده)

کالبدی، توسعۀ اجتماعی، نابودی فرهنگی و منظره ها، تخریب محیط -متغیر نشان می دهند به ترتیب شش عامل توسعۀ خدماتی 81ترکیب 

ثبت اقتصادی ) مانند:افزایش پس انداز، تنوع شغلی، افزایش سرمایه زیست) مانند: بیماری های انسانی، کاهش گونه های گیاهی(، اثرات م

تغییرات نگرش به اثرات گردشگری را تفسیر می کنند. پیشنهاد آنها تقویت  %11گذاری( و اثرات منفی اقتصادی) مانند:  افزایش هزینه ها( 

و تدوین حفظ میراث فرهنگی و طبیعی منطقه  زیرساختها و خدمات گردشگری، برنامه ریزی برای خروج از حالت گردشگری فصلی

 است.

( نیز با ارزیابی اثرات گردشگری روستایی شهرستان فومن از دیدگاه جامعه روستایی نتیجه می گیرند که انباشت 0832سجادی و احمدی)

داری ها، شهرداری ها و... زباله و آشغال در محیط زیست روستایی و افزایش درآمدهای دستگاه های دولتی از قبیل دهیاری ها، بخش

مهمترین اثرات گردشگری روستایی در شهرستان فومن هستند. با استفاده از تحلیل عاملی، اثرات گردشگری در نُه عامل خالصه شدند که 

با تولید  ن روستاییاز واریانس اثرات گردشگری روستایی در فومن را تبیین کنند. این نُه عامل عبارتند از: اشتغال زنان و جوانا %12قادرند 

محصوالت محلی و صنایع دستی و فروش آنها به گردشگران در بازارهای محلی، تخریب محیط زیست و مناظر طبیعی برای ساخت مغازه 

یا محل اسکان گردشگران و ارائۀ خدمات به گردشگران، آلودگی های محیط زیستی مانند ترافیک، تجمع زباله و مواد دور ریختنی 

در طبیعت، تخریب فرهنگی الگوهای رفتاری جوانان با الگو گرفتن از شهرنشینان متمول با آداب و رسومات مختلف، شکاف گردشگران 

اقتصادی به خاطر حضور افراد غیربومی سرمایه گذار و توزیع نابرابر درآمد میان آنها با ساکنین بومی و حتی میان خود ساکنین روستایی، 

بیکاری در بازارهای محلی و صنایع دستی، افزایش درآمد به واسطۀ عوارض پرداختی به نهادهای دولتی و یا اشتغال فصلی در زمان های 

سرمایه گذاری نهادهای دولتی در فعالیت های گردشگری و افزایش درآمد مردم محلی به واسطۀ خدمت رسانی به گردشگران، توسعۀ 

 دان و سرمایه گذاران به این حوزه .زیرساخت ها به واسطۀ حضور گردشگران و توجه دولتمر

( در مقاله ارزیابی نگرش جامعه روستایی به گردشگری، بر مبنای مدل معادالت ساختاری) 0831وثوقی، خانی، مطیعی لنگرودی و رهنمایی)

ساختار پنهان  1ی و مسیر فرض 3مطالعه موردی: منطقه کوهستانی رودبار قصران، شهرستان شمیران عوامل موثر بر نگرش گردشگری را در 

ادل تحلیلی، روش پیمایش و ابزار پرسشنامه بررسی کرده اند. نتایج ضمن تأیید نظریه تب-بر مبنای نظریه مبادلۀ اجتماعی و رویکرد توصیفی

ثیرات ااجتماعی نشان می دهند بین ساختار کسب منفعت شخصی و حمایت از گردشگری ارتباط وجود دارد؛ اما ساختارهای دیگری مانند ت

فرهنگی نیز گاهی با تأخیر بر نگرش ساکنین اثرگذارند. همچنین میزان توسعه یافتگی اقتصادی جامعه محلی -زیست محیطی و اجتماعی

با درک آثار مثبت و حمایت از گردشگری ساکنان و یا تاثیرات منفی زیست محیطی و فرهنگی بر نگرش منفی و عدم حمایت از گردشگری 

ستقیم دارد. در این حالت ساکنین به گردشگرانی نظیر کوهنوردان و دوستداران طبیعت که موارد بهداشتی را رعایت می ساکنین ارتباط م

 کنند، نگرش مثبت نشان می دهند. 

( در مقاله نگرش و گرایش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در نواحی 0833علیقای زاده فیروزجانی، قدمی و رمضان زاده لسبویی)

ایی نمونه مورد مطالعه: دهستان گلیجان، شهرستان تنکابن گردشگری را یک فعالیت منبع پایه معرفی می کنند که به جاذبه ها و روست

خدمات وابسته است. آنها میهمان نوازی و استقبال از گردشگران توسط جامعه میزبان را برای توسعه گردشگری الزم دانسته و بداخالقی، 

و سوءظن ساکنین بومی را مانع جذب و تمایل به بازگشت گردشگران به آن اماکن می دانند. آنها با پیمایش و ابزار  بدرفتاری، بی عالقگی
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پرسشنامه نتیجه می گیرند ماهیت نگرش و گرایش ساکنان نسبت به گردشگری با هم تفاوت معناداری دارد. میزان حمایت از گردشگری 

طول زمان با افزایش اثرات مخرب گردشگران مانند انواع آلودگی ها کاهش نشان می دهد که نیز تحت تأثیر سطح توسعه گردشگری در 

 این مورد را در نواحی روستایی ساحلی می توان مشاهده کرد.

( در مقاله ای با عنوان نگرش ساکنین به گردشگری بین المللی: مطالعه موردی ایران به روش پیمایش و 2101بهائی،  پیسانی و شاواخ)

ابزار پرسشنامه دیدگاه ایرانیان مقیم شهرهای بزرگ توریستی نسبت به اثرات گردشگری خارجی در ایران را بررسی کرده اند. بر اساس 

اجتماعی و محیطی گردشگری خارجی در ایران دیدگاه مثبت داشته اند. دیدگاه -نتایج پاسخگویان در مورد تأثیرات اقتصادی، فرهنگی

اثیر گردشگری خارجی بر دین ایرانیان، بسیار خنثی بوده است. به عبارتی نتابج، یک دوگانگی دردیدگاه پاسخگویان پاسخگویان در مورد ت

 نسبت به تاثیرگردشگران خارجی بر دین را نشان می دهند به قسمی که این تاثیرات می تواند مثبت ویا منفی باشد.

 چارچوب نظری

یت صنعت توریسم محسوب می شود و به مجموعه فعالیت ها، خدمات و تدابیری گفته می گردشگری روستایی یکی از شاخه های پراهم

شود که به وسیلۀ دولت ها،ساکنان روستا و سرمایه گذاران بخش گردشگری برای ارائه به مسافران یا گردشگرانی که برای اوقات فراغت 

( .امروزه باتوجه به ظرفیت های مختلفی که 0831رگاهی و امیری،به این اماکن مراجعه می کنند در نظر گرفته می شود) ملک حسینی، د

در روستاهای گوناگون وجود دارد می توان از انواع مختلف گردشگری روستایی مانند گردشگری فرهنگی، محیطی مثل کوهنوردی یا 

 (.0833کویرنوردی، گردشگری سبز، کشاورزی، زیارتی و... بهره برد) میرکتولی و مصدق، 

تباط با گردشگری روستایی سه دیدگاه وجود دارد. در دیدگاه اوّل، گردشگری به عنوان راهبردی برای توسعۀ مناطق روستایی شناخته در ار 

می شود. تمرکز دیدگاه دوّم به گردشگری روستایی به عنوان ابزاری در جهت احیاء و بازسازی روستاهایی است که با گسترش شهرنشینی 

یا عقب ماندگی شده اند. نگاه طرفداران دیدگاه سوّم به توریسم روستایی، از عدم کارایی دیدگاه های قبلی احصاء  و مدرنیته دچار رکود

شده است. در این دیدگاه توسعۀ گردشگری روستایی عالوه بر توسعۀمناطق روستایی و محیط اطراف آنها، به توسعۀ ملّی در هر کشور و 

 (. 0831ای نسل های آینده نیز گره خورده است)حیدری ساربان، همچنین به حفظ منابع و امکانات بر

( گردشگری روستایی کارکردهای زیادی برای مناطق روستایی و ساکنان آن به همراه دارد. از جملۀ این 2111به عقیدۀ گتز و کارسلن)

، انسانی، روستا و اهالی آن، حفظ منابع طبیعی فواید می توان به توانمندسازی این مناطق در پیشرفت، ارتقاء و مشارکت در تعیین سرنوشت

اجتماعی، افزایش اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری روستائیان و حمایت از صنایع دستی و رشد اقتصادی اشاره کرد. همچنین با -فرهنگی

ال و ت های مناسبی برای اشتغتوسعۀ صنعت توریسم در روستاها مهاجران بی کار، افراد ضعیفی که زمین یا سرمایه ندارند و زنان فرص

؛ 0833کسب درآمد خواهند یافت. در نتیجه درکاهش یا از بین بردن فقر نیز تأثیرگذار خواهد بود) پاپ زن، قبادی، زرافشانی و گراوندی،

 (.0831حیدری ساربان، 

ایی از عدم حمایت ساکنین مناطق روستیکی از پرکاربردترین نظریات توسعۀ روستایی نظریۀ مبادله است. بر اساس این نظریه حمایت و 

توسعۀ صنعت توریسم، بر پایۀ محاسبۀ سود و زیان هایی است که از آن می برند. به عبارتی چنانچه در قبال هزینه های پذیرش گردشگران 

نعت و شی به این صدر روستاها و محیط اطراف آنها منفعت بیشتری نصیب آنها شود از آن استقبال می کنند و در غیر این صورت گرای

 (. Nunkoo, Gursoy,2011؛ 0831دادورخانی، سوری و حسین زاده، توسعۀ آن نخواهند داشت) 

از دیگر دیدگاه های مرتبط با نگرش ساکنین مناطق روستایی به گردشگری نظریۀ چرخۀ حیات است. بر مبنای این نظریه دیدگاه روستائیان 

، بلکه در ابتدای ورود این صنعت به یک ناحیه به خاطر تغییرات تقریباً  زودهنگام در رشد نسبت به توریسم در طول زمان ثابت نیست
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فرهنگی دیدگاه ساکنین مثبت است؛ امّا با گذشت زمان اگر ظرفیت محیطی و اجتماعی محیط هزینه -اقتصادی و گسترش روابط اجتماعی

نفی خواهد شد. به عبارتی بین رشد گردشگری و میزان پذیرش و حمایت های ناشی از حضور انبوه گردشگران را برنتابد دیدگاه آنها م

 (.Liu and Sheldon,1987جامعۀ میزبان از گردشگری رابطۀ معکوس مشاهده می شود) 

برخی از محققان بر این باور هستند که دیدگاه ساکنین یک منطقۀ روستایی بسته به میزان درگیر شدن و منفعت بردن از این صنعت با هم 

متفاوت است.کسانی که مستقیماً درگیر فعالیّت های گردشگری هستند نگرشی مثبت و کسانی که در مشاغل مربوط به گردشگری نقشی 

ند، یا حتّی ممکن است از ناحیۀ هزینه هایی چون افزایش قیمت ها یا شلوغی و آلودگی آسیب هم ببینند نگرشی نداشته و سودی نمی بر

منفی به گردشگری و توسعۀ آن دارند. لذا نگرش ساکنین می بایست با یک رویکرد تفکیکی مورد مطالعه قرار گیرد) 

Madrigal,Robert.1993.) 

توسعۀ گردشگری روستایی، توجه اندیشمندان و برنامه ریزان به راهبردهای توسعۀ پایدار توریسم روستایی با چنین انتقاداتی از رویکردهای 

اجتماعی، -کالبدی، رفاهی و... به ابعاد آرامش روانی،حفظ منابع طبیعی-معطوف گردید. در این استراتژی عالوه بر ابعاد اقتصادی، محیطی

( بیان می کند نظریۀ توسعۀ گردشگری پایدار روستایی از تلفیق نظریه 2113و  2113ی شود. شن)نسل های آینده، آموزشی و... نیز توجه م

های توسعۀ روستایی، گردشگری و پایدار بوجود می آید. در این الگوی ترکیبی تمامی ابعاد توسعه ای نظریه های مذکوراز جمله منابع و 

، نهادی و ساختاری در سطوح کالن و خرد از طریق تحقیق، برنامه ریزی و سیاست فرهنگی-محیط طبیعی، منابع انسانی، اقتصادی، اجتماعی

( الگوی نظری توسعۀ پایدار گردشگری روستایی خود را ارائه می دهد و 2113گذاری مرتّب شده و با هم ادغام می شوند. او در فاز اول)

 ر گردشگری روستایی را استنتاج می نماید.( آن را عملی کرده و بر پایۀ آن نظریۀ معیشت پایدا2113در فاز دوم)

 
 Shen 2113منبع:

در توسعۀ گردشگری پایدار روستایی می بایست به نیاز همۀ ساکنین توجه شود. مخصوصاً کسانی که اغلب نادیده گرفته می شدند، مانند 

ند؛ به قسمی که فقرمطلق و بی عدالتی کاهش پیدا کند. در این استراتژی عالوه بر زنان و افراد بیکار که سرمایه یا زمین کشاورزی ندار

تسهیل رشد اقتصادی در سطح محلی و منطقه ای، به نحوۀ توزیع ثروت و درآمد در بین تمام طبقات هم تمرکز می شود. همچنین دولت 

کنین در برنامه های توسعه ای را ایجاد کند. از این طریق عزت باید زیرساخت ها و شرایط الزم برای رفاه گردشگران و مشارکت فعّال سا

توسعۀ 
گردشگری

توسعۀ 
پایدارم

لّی

توسعۀ 
روستایی
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 نفس و اعتماد ساکنین افزایش می یابد. در نظر گرفتن نسل های آینده و محافظت از انواع سرمایه برای زیست و آسایش آنها نیز از ملزومات

 (. Tosun , 2001جدایی ناپذیر توسعۀ پایدار گردشگری روستایی است) 

 

 روش

ساله ساکن ده روستای گردشگر پذیر 01این تحقیق با روش پیمایشی و در سطح توصیف انجام شده است . جامعه آماری زنان باالتر از 

اطراف شهر مشهد بود و حجم نمونه در هر روستا ده پاسخگو بود که به روش تصادفی و تخصیص متناسب انتخاب و پرسشنامه را تکمیل 

ررسی شامل : آل ، گجوان ، رضوان ، ماروشک، نقندر ، کنگ ، زشک ، مغان ، اسجیل وتبادکان بودند. ابزار جمع نمودند. روستاهای مورد ب

 هآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود روایی پرسشنامه از توافق خبرگان و پایایی آن با توافق درونی گویه ها )آلفای کرونباخ ( محاسب

 بود.   0.79بود.آلفا برای متغیر دینداری   0.91و بعد زیست محیطی    0.61و بعد فرهنگی      0.70شد که برای بعد اقتصادی  

 یافته ها
درصد ازپاسخ  32سال و از نظر اشتغال 88.31درصد متاهل ، میانگین سن پاسخ گویان  00.1درصد مجرد و  33.1از مجموع پاسخ گویان 

درصد حضور گردشگر در روستای خود را کم و  01.1درصد  18.1دشگر در روستاها گویان خانه دار بودند. میانگین میزان حضور گر

درصد با ورود گردشگر به روستایشان  01.1درصد بود .و 11.1درصد زیاد ارزیابی کرده اند. میانگین موافقت با حضور گردشگر  11.1

درصد ، میانگین ارزیابی اثرات  18.1رزیابی اثرات اقتصادی درصد و میانگین ا 31.11درصد موافق بودند میانگین دینداری   13.1مخالف و 

 درصد بود. 11درصد و میانگین ارزیابی اثرات زیست محیطی  11فرهنگی اجتماعی 

 

 ( توزیع فراوانی پاسخ گویان به گویه های ارزیابی اثرات حضور گردشگر در روستا0جدول شماره )

کامال  گویه ها ابعاد

 مخالف

کامال  موافق نبینابی مخالف

 موافق

 میانگین

نسبت 

 5به 

 اقتصادی

 

 

 

 میانگین=

7113 

گردشگر که زیاد بیاید کسب و کار مردم رونق می گیرد و وضع 

 مردم بهتر می شود

4 14 27 22 77 713 

افزایش گردشگران باعث باال رفتن رفاه و کیفیت زندگی ساکنین 

 روستا می شود

11 21 22 22 21 717 

گردشگری باعث افزایش کار زنان در خارج از خانه می رونق 

 شود

11 72 11 21 11 7 

هرچه گردشگر بیشتری به روستا بیاید دولت امکانات بیشتری به 

 این منطقه می دهد

11 21 11 23 22 711 

اگر گردشگر بیشتری به روستا بیاید باعث افزایش قیمت کاالها 

 و گرانی نمی شود

21 23 12 71 5 213 

 714 21 21 22 11 3 هرچه گردشگر بیشتری به روستا بیاید درآمد مردم بیشتر می شود
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رونق گردشگری در این منطقه باعث افزایش شغل و کم شدن 

 بیکاری می شود

3 77 22 27 15 7 

فرهنگی 

 اجتماعی

 

 میانگین=

717 

اگر گردشگر زیادی به روستا بیاید کارهای خالف در روستا 

 شودزیاد نمی 

27 24 22 21 11 213 

اگر گردشگر زیادی به روستا بیاید آرامش روستا به هم نمی 

 خورد

12 24 23 21 1 7 

افزایش گردشگران به فرهنگ بومی و اصیل لطمه ای وارد نمی 

 کند

21 27 21 22 11 211 

رونق گردشگری در روستا موجب شهرت و آوازه روستا می 

 شود

5 17 4 77 45 4 

گردشگر بیشتری به روستا بیاید اطالعات و آگاهی مردم اگر 

 روستا بیشتر می شود

7 12 11 21 77 711 

زیست 

 محیطی

 

 میانگین=

215 

 212 3 22 21 21 21 رونق گردشگری صدمه ای به محیط زیست روستا نمی زند

 215 12 13 14 22 71 رونق گردشگری به طبیعت و فضای سبزروستا آسیبی نمی رساند

 214 3 11 11 23 71 رونق گردشگری باعث کثیف تر شدن روستا نمی شود

رونق گردشگری و افزایش ترافیک هیچ مزاحمتی برای 

 روستاییان ایجاد نمی کند

71 71 1 12 14 215 

 214 1 21 1 22 73 افزایش گردشگران منابع آبی روستا را آلوده نمی کند

نسبت به  2.1( منفی ترین ارزیابی در مورد اثرات زیست محیطی حضور گردشگران در روستاست.)0براساس داده های جدول شماره )

(که از حد متوسط پایین تر است و بیانگر این مطلب است که اثرات زیست محیطی حضور گردشگر در روستا منفی ارزیابی شده است . 1

اجتماعی نیز ارزیابی کمی بیشتر از حد متوسط و نه چندان مثبت بوده است.براساس نتایج تحلیل آماری  – البته اثرات اقتصادی و فرهنگی

( نشان داده شده است ارزیابی اثرات زیست محیطی حضور گردشگر همبستگی معناداری با میزان موافقت با حضور 2که در جدول شماره )

اجتماعی ، دینداری پاسخ گو ، سن پاسخ گو ومیزان  –یرهای ارزیابی اثرات فرهنگی گردشگر در روستا نداشت .این نتیجه در مورد متغ

حضور گردشگر با موافقت با حضور گردشگر در روستا تکرار شد . بین ارزیابی اثرات اقتصادی حضور گردشگر  و موافقت با حضور 

ر س می توان گفت کسانی که اثرات اقتصادی حضور گردشگگردشگر در روستا همبستگی معنادار و مستقیم آماری وجود داشت و براین اسا

را مثبت تر ارزیابی کرده بودند موافقت بیشتری با حضور گردشگر در روستا یشان داشتند.بنابراین چنان چه حضور گردشگر فایده ملموس 

ماعی حضور اجت –ت محیطی و فرهنگی اقتصادی برای روستاییان نداشته باشد مورد استقبال آنان قرار نخواهد گرفت و اثرات مخرب زیس

 گردشگران قابل تحمل نخواهد بود.

بین میزان حضور گردشگر در روستا و ارزیابی کلی اثرات حضور گردشگر در روستا همستگی معنادار و معکوس آماری وجود داشت 

ان داشته از حضور گردشگر در روستایش براین اساس می توان گفت روستاهایی که پذیرای گردشگر بیشتری بوده اند ارزیابی منفی تری
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اند و این نشان می دهد که گسترش حضور گردشگران با شرایط موجود موجب نارضایتی بیشتر روستاییان خواهد شد.گسترش گردشگری 

 اجتماعی و اقتصادی همراه باشد. –روستایی بایستی با مالحظات خاص زیست محیطی ، فرهنگی 

 

 ن همبستگی آماری بین متغیرها( نتایج آزمو2جدول شماره )

ضریب  آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل

 همبستگی

خطای 

 آزمون

 نتیجه

 رد فرضیه 1.33 1.112 تای کندال موافقت با حضور گردشگر اثرات زیست محیطی

 رد فرضیه 1.12 1.11 تای کندال موافقت با حضور گردشگر اجتماعی -اثرات فرهنگی 

 تایید فرضیه 1.10 1.22 تای کندال با حضور گردشگرموافقت  اثرات اقتصادی

 رد فرضیه 1.23 1.01 تای کندال موافقت با حضور گردشگر دینداری

 رد فرضیه 1.11 1.18 تای کندال موافقت با حضور گردشگر سن پاسخ گو

 رد فرضیه 1.81 -1.13 تای کندال موافقت با حضور گردشگر میزان حضور گردشگر

 تایید فرضیه 1.11 -1.21 تای کندال ارزیابی کلی  گردشگرمیزان حضور 

 

 

 بحث و نتیجه گیری

درصدمعتقدند 11یافته های این بررسی نشان داد که پاسخ گویان اثرات زیست محیطی حضور گردشگران را منفی ارزیابی کرده اند.

درصد افزایش  10درصد کثیف شدن روستا ،  11، درصد آسیب به طبیعت و فضای سبز  11گردشگران به محیط زیست صدمه می زنند ، 

( که 0832درصد آلوده کردن منابع آبی روستا را از پیامدهای حضور گردشگر می دانند. این یافته با یافته سجادی و احمدی )18ترافیک و 

ت ن گفت اثرات مخرب زیسانباشت زباله و تخریب محیط زیست را از اثرات گردشگری روستایی دانسته اند همسو است و لذا می توا

محیطی حضور گردشگران در روستاها بایستی مورد توجه و مداقه بیشتر برنامه ریزان گردشگری روستایی قرار گیرد .صدمه زدن به 

 محصوالت باغی و زراعی ، انباشت زباله در محیط طبیعی روستا و ترافیک تصویری همیشگی از پیامد حضور گردشگران در روستاست.

وجود همبستگی معنادارو مستقیم آماری بین ارزیابی اثرات اقتصادی حضور گردشگر در روستا و موافقت با حضور گردشگر در روستا با 

( که معتقد است کسانی که از منافع گردشگری بهره مندنددیدگاه مثبت تری نسبت به گردشگری روستایی دارند 0338نظریه مادریگال )

 لذا جهت توسعه گردشگری بایستی منافع حاصل از گردشگری به همه اقشار روستایی تعلق بگیرد .  همسو و هم جهت است . و

وجود همبستگی معنادار و معکوس بین میزان حضور گردشگر در روستا با ارزیابی از اثرات حضور گردشگران با نظریه چرخه حیات که 

کردن به گردشگری مثبت اما بتدریج و با افزایش گردشگران به شرط تغییر نمعتقد است ابتدای حضور گردشگران دیدگاه روستاییان نسبت 

زیر ساخت ها این نگرش منفی خواهد شد همسو و هم جهت است و لذا تبلیغات جهت جذب گردشگر به مناطق روستایی که به افزایش 

استفاده از گردشگری را از بین خواهد  حضور گردشگران خواهد شد قبل از فراهم کردن زیر ساخت های مناسب و الزم فرصت طالیی

 برد و نگاه منفی که براثر افزایش حضور گردشگران در روستا ایجاد می شود مانع بزرگی بر سر راه توسعه گردشگری خواهد بود. 
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 منابع

مناطق روستایی، مطالعات (، ارزیابی نگرش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در 0831امینی، عباس؛ بختی، سمیرا؛ باباجمالی، فرهاد)

 .81مدیریت گردشگری، شماره

(، شناسایی مشکالت گردشگری روستایی استان پهارمحال بختیاری با استفاده از تکنیک 0831کرمی دهکردی، مهدی؛ کالنتری، خلیل)

 تئوری بنیانی، پژوهش های روستایی، سال دوم، شمارۀ سوم.

(، مشکالت و محدودیتهای گردشگری روستایی با استفاده 0833، کیومرث و گراوندی، شهپر)پاپ زن، عبدالحمید؛ قبادی، پرستو؛ زرافشانی

 . 8از نظریۀ بنیانی) مورد مطالعه: روستای حریر، استان کرمانشاه(، فصلنامۀ پژوهش های روستایی، سال اول، شمارۀ

یی بر توسعه روستای هجیج کرمانشاه، نشریه تحقیقات (، اثرات گردشگری روستا0838جاللیان، حمید؛ نامداری، فریوش؛ اصغر، پاشازاده)

 .81کاربردی علوم جغرافیایی، سال پانزدهم، شماره

(، عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه مردم محلی، مورد مطالعه: دهستان سردابه شهرستان 0831حیدری ساربان، وکیل)

 سال ششم. پژوهشی گردشگری و توسعه،-اردبیل، فصلنامۀ علمی

سولقان در شمال غرب تهران(، توسعه  -(، تحلیل جنسیتی از درک آثار گردشگری روستایی) مورد مطالعه: روستاهای کن0831خانی، سمیه)

 .0شهری(، دوره سوم، شماره -محلی)روستایی

شگری روستایی در بخش (، تحلیل سازه های مؤثر بر نگرش روستائیان در خصوص گرد0831خسروجردی، مدینه؛ نوری پور، مهدی)

 .8دروزن شهرستان مرودشت، راهبردهای توسعه روستایی، شماره

فشافویه، مجله  -(، تبیین راهبرد گردشگری فرهنگ محور در دهستان کلین0831دادورخانی، فضیله؛ سوری، فرشاد؛ حسین زاده، فریده)

 .00، شماره پیاپی8پژوهش و برنامه ریزی روستایی، سال چهارم، شماره

( در مقاله بررسی جامعه شناسی نقش صنعت گردشگری 0832ضایی، حسین؛ حاتم زاده عربی، الهام؛ رمضانی فر، حدیثه؛ خوشبخت، سعید)ر

 روستایی به عنوان راهبردی برای توسعه پایدار روستایی، دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین.

-ی اثرات گردشگری روستایی شهرستان فومن از دیدگاه جامعه روستایی، فصلنامه علمی(، ارزیاب0832سجادی، اشرف؛ احمدی، فاطمه)

 .28پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره

(، نگرش جامعه میزبان به اثرات محیطی و اقتصادی 0831علیقلی زاده فیروزجانی، ناصر؛ بدری، سید علی؛ فرجی سبکبار، حسنعلی)

 .0روستایی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان نوشهر، روستا و توسعه، سال دهم، شمارهگردشگری در نواحی 

(، تحلیل نگرشس آثار و پیامدهای گسترش ویالسازی در 0832فیروزنیا، قدیر؛ رکن الدین افتخاری، عبدالرضا؛ ولی خانی، محبوبه)

 .1دهم، شمارهروستاهای دهستان تاررود شهرستان دماوند، روستا و توسعه، سال شانز
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