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تأثیر گردشگری اجتماع -محور بر توسعه جوامع روستایی از دیدگاه جامعه محلی
مورد مطالعه :روستاهای هدف گردشگری شهرستان پاوه
بهروز بادکو ،1استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی ،کرمانشاه
محمد قاسمی سیانی ،استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی،
جهاددانشگاهی ،تهران
سابق حسینی ،دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی گردشگری ،موسسه آموزشی عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه
پذیرش1400/1/25 :

دریافت1399/8/11 :

چکیده
گردشگری اجتماع-محور به دنبال ایجاد منافع اقتصادی  -اجتماعی ،حفاظت از منابع طبیعی ،حفظ هویتت و فرهنت

محلتی و

بهبود کیفیت زندگی جامعه به منظور رفع نیازهای نسلهای حال و آینده است .توسعه این نوع از گردشگری چنانچه با تقویتت
ظرفیتها و قابلیتهای زیرساختی جوامع محلی و توانمندی جامعه روستایی در استفاده از آنها صتورت گیترد ،دارای بیشتترین
منافع خواهد بود .این مقاله با رویکرد تحلیلی به بررسی تأثیر گردشگری اجتماع-محور بر توسعه جوامتع روستتایی از دیتدگاه
جامعه محلی میپردازد .بدین منظور با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از پرسشنامه و مطالعه میدانی در روستتاهای هتد
گردشگری (هجیج ،شمشیر ،نسمه و خانقتاه شهرستتان پتاوه ،تعتداد  365پرسشتنامه توزیتع گردیتد و بته وستیله نترمافتزار
اسپیاساس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که گردشگری اجتماع-محور ارتقتا شتاخ
اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی را در پی داشته و این شاخ
بین متغیرهای مورد پژوهش نشان داد که در بین این شاخ
محلی ایفا کردهاند و در رتبه بعدی شاخ

2

هتای اقتصتادی،

ها موجب توسعه روستایی شده استت .تحلیتل رگرستیون در

ها ،شاخ

های بعد اقتصادی باالترین نقش را در توستعه جامعته

های اجتماعی قرار دارند و شاخ

های فرهنگی و زیستمحیطی در رتبههای بعدی

قرار گرفتهاند .همچنین نتایج آزمون کندال تائوبی 3نیز رابطه توسعه جامعه محلی را با گردشگری اجتمتاع-محتور متورد تأییتد
قرار داد.

کلیدواژهها :گردشگری ،گردشگری اجتماع-محور ،توسعه جامعه محلی ،روستا ،شهرستان پاوه

 .1نویسنده مسئول،

Email: badkoo87@gmail.com
2. SPSS
3. Kendall’s tau-b
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مقدمه
توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری به عنوان الزمه رسیدن به توسعه پایدار ،هت بته
دلیل جمعیت زیاد ساکن در روستا و ه به دلیل نهفتته بتودن بستیاری از مستائل و مشتکتت شتهرها در
بیتوجهی به روستاها مطرح است .در واقع توسعه پایدار روستایی به عنوان فرایند توانمندسازی اجتمتاعی
و اقتصادی جوامع ،درگرو توجه به سرمایههای انسانی است .شناخت رابطه توسعه گردشگری و توانمندی
اجتماعی میتواند مؤلفهی مهمی برای طرح راهکارها در جهت توسعه این فعالیت و ارتقای توانمندستازی
در نواحی روستایی به شمار آید.
هتند و همکاران ، 2008( 1گردشگری روستایی را یک رهیافت جتایگزین بترای نیتل بته توستعه پایتدار
روستایی میدانند و معتقدند که با توجه به روند روزافزون تخریب روستاها و افول کشتاورزی ،ارائته ایتن
راهبرد نوین برای احیای نواحی روستایی از طریق ایجاد فعالیتهای مکمل یا متحول نمودن این نواحی ،با
توجه به منابع زمینی و انسانی آنها ضرورت دارد .گردشگری روستایی به عنتوان جزئتی از صتنعت عظتی
گردشگری میتواند نقش عمدهای درتوانمندسازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی و ه چنتین
خلق فرصتهای جدید در فضاهای روستایی و در ارتباط تنگاتن

با سایر بخشهای اقتصادی ایفتا نمایتد

(شریف زاده و مرادنژاد . 52 :1381،گردشگری در قرن بیست و یک با توجه به گسترش زیرستاختهتای
اقتصادی ،بهداشتی ،امنیتی و ارتباطی به یک واقعیت اجتناب ناپذیر بدل گشته است .از ایتنرو گردشتگری
روستایی به عنوان یک الگوی فضایی عبارت است از فعالیتها و گونههای مختلف گردشتگری در محتی
روستا و پیرامون آن ،که در بردارنده آثاری (مثبت /منفی برای زیستبوم روستتا استت (جتوان و ستقایی،
 . 112 :1383از آنجا که گردشگری به صورت مستقی با تأمین نیازهای انسانهتا بته عنتوان گردشتگر در
ارتباط است ،بهرهگیری از روشهای مشارکت اجتماعی میتواند به توسعه و بهبتود ستطک کمتی و کیفتی
خدمات گردشگری منجر شود (فتح تفتی و همکاران . 148 :1399 ،به عبتارت دیگتر توستعه توانمنتدی
گردشگری بخصوص در مناطق روستایی ،توسعه گردشگری ملی و بین المللتی را در بتر دارد .از ایتن رو
گردشگری اجتماع -محور مورد توجه و عنایت قرار گرفت .گردشگری اجتماع-محور در جستجوی ایجاد
1. Helland et al
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منافع اقتصادی برای جامعه محلی ،حفاظت از منابع طبیعی ،حفاظت از فرهن

محلی ،بهبود کیفیت زندگی

و توانمندسازی جامعه محلی به منظور رفع نیازهای نسلهای حال و آینده است .ایتن نتوع از گردشتگری
بعنوان یکی از گونههای گردشگری پسافوردی ناشی از ضرورت توجه به پایداری و توستعه اجتمتاعهتای
محلی در فرایند گردشپذیری در مقاصد روستایی شکل گرفته است .در گردشگری انبوه ،جوامع محلی در
کارهای سطک پایین با درآمدناچیزی به کار گماشته متیشتدند ،امتا در گردشتگری جامعته محتور توستعه
گردشگری محلی به صورت ختقانهای توس افراد انجام میپذیرد.
از دیدگاه آکادمیک ،گردشگری اجتماع-محور ابزاری جهت حفظ منابع طبیعی و فرهنگی ،توسعهی جامعه
از طریق توانمندسازی و در ارتباط نزدیک با اکوتوریس بوده و بنابراین ،اکوتوریس اجتماع-محور نیز نتام
میگیرد (هریس و ووگل . 5 :2002 ،1از آنجا که در گردشگری اجتماع-محتور مشتارکت جایگتاه اصتلی
دارد ،توسعه کوچک مقیاس است و جوامع محلی نقطه کانونی در توسعه گردشگری محسوب میشتوند و
به جامعه از دیدگاه جغرافیایی توجه می شتود در تاییتد ایتن امتر گفتته شتده ،مردمتی کته در یتک حتوزه
جغرافیایی مشترک زندگی متیکننتد تقریبتا همستانی بیشتتری در پاسته بته مشتارکت در فراینتد توستعه
گردشگری دارند (هال و ریچارد . 67 :2000 ،2در واقع این نوع گردشگری نه تنها به ساکنین بومی نواحی
فایده میرساند بلکه باعث پایداری زیست محیطی نیز میشود .مفهوم گردشگری اجتماع-محور در ارتباط
نزدیک با گردشگری با تاکید بر منافع فقرا ،بعنوان حداکثر کننده منافع ،جهت کاهش فقر از طریتق توستعه
راهکارهای مناسب و با افزایش همکاری بین تمامی گروههای اصلی و جامعه محلی معرفی شده است.
در این پژوهش با در نظرگرفتن موارد فوق ،بررسی تاثیر گردشگری اجتماع-محور بر توسعه جوامع محلی
مد نظر قرار گرفته است و بر این باور است که بتا توستعه گردشتگری اجتمتاع-محتور ،ابعتاد اجتمتاعی،
فرهنگی و اقتصادی جوامع روستایی تقویت شده و خود روستائیان گردشگری اجتماع-محور را توستعه و
بهبود میبخشند .برای بررسی این موضوع ،روستاهای هد

گردشگری در شهرستان پاوه (هجیج ،شمشیر،

نسمه ،خانقاه با توجه به جاذبههای گردشتگری فتراوان و برنامتههتای انجتام شتده درخصتوص توستعه

1. Harris and Vogel
2. Hall and Richard
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گردشگری از جمله انتخاب آنها به عنوان روستاهای هد

گردشگری ،روستای ستبز و ستال  ،برگتزاری

جشنوارهها ساالنه ،رویدادهای موضوعی ،ایجاد خانههای بومگردی مناسب ،انتخاب شتدهانتد و بررستی و
تحلیل تاثیر ایجاد گردشگری اجتماع-محور بر توسعه جامعه محلی از دیدگاه روستاییان انجام شتده استت
بدین منظور سؤال اصلی پژوهش این است که آیا توسعه گردشگری اجتماع-محتور در روستتاهای هتد
گردشگری شهرستان پاوه توانسته است به توسعه جوامع محلی در ابعاد اجتمتاعی ،فرهنگتی ،اقتصتادی و
زیست محیطی بینجامد؟
بنابراین شناخت رابطۀ بین توسعه گردشگری اجتماع-محور و توسعه جامعه محلی میتواند مؤلفتۀ مهمتی
برای طرح راهکارها در جهت توسعۀ این فعالیت و ارتقای گردشگری اجتماع-محور در نواحی روستایی به
شمار آید .این موضوع از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا میکند که برختی پژوهشتگران ،توستعۀ را معتادل
مشارکت میدانند و معتقدند شهروندانی میتوانند در امور مختلف جامعه مشتارکت داشتته باشتند کته بته
لحاظ اجتماعی ظرفیت و قابلیت و توانمندی الزم را داشته باشند.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در حوزه گردشگری و گردشگری روستایی پژوهشهای زیادی از جنبههتای گونتاگون بته انجتام رستیده
است .برخی از مطالعات صرفا به حوزههای خاصی از گردشگری همانند گردشگری ستمت (ستخدری و
همکاران 1397 ،گردشگری مذهبی (کتنتری و همکاران 1395 ،پرداختهاند .همچنین پتژوهشهتایی بته
مسئولیت اجتماعی در مقاصد گردشگری پرداختهاند (نیزیک2010 ،1؛ عبدالوند و چارستتاد2013 ،؛ اژدری
و همکاران1394 ،؛ توس و همکاران ،2012 ،عسگری و همکاران 1394 ،؛ اسماعیل پور و برجوئی،2016 ،
غفاری و کنجکاو منفرد ، 1397 ،و برخی دیگر از پژوهشهتا بته بررستی مزایتای گردشتگری تتاریخی و
ظرفیتهای این نوع از گردشگری را برای جامعه روستایی پرداختهاند (شفیعی ثابتت و همکتاران. 1397 ،
در این بین مطالعاتی نیز به بررسی و نقتش خانتههتای دوم در گردشتگری روستتایی پرداختته و توستعه
گردشگری را با تعداد خانههای دوم در روستاها مرتب دانستهاند (رضوانی ،1382 ،آمار . 1385 ،ه چنتین
پژوهشهای بسیار زیادی به بررسی اثرات مثبت و یا منفی گردشگری بر نقتاط روستتایی تمرکتز کترده و
1. Nizic
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اثرات گردشگری را در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی برای روستاها برشمردهاند (ابراهی
زاده و همکاران1385 ،؛ طیبی و همکاران ،1386 ،بقایی1390 ،؛ رومیانی1390 ،؛ زاهدی ،1391 ،رضتوانی
و همکاران1392 ،؛ لطیفی و باصری1390 ،؛ توالیی . 1385 ،پژوهشگران بستیار زیتادی در متورد نگترش
جامعه محلی نسبت به توسعه گردشگری تحقیق کردهاند (اسچرودر . 79 :1996 ،1از ایتن رو ،مبتاحثی در
خصوص نگرش جامعته محلتی در متورد توستعه گردشتگری بته طتور روزافزونتی توجته دانشتگاهیان،
سیاستگذاران و مدیران صنعت گردشگری را به خود جلب کرده استت (زمتانی و همکتاران. 1233 :1389،
برخی از پژوهشها تأکید ویژهای بر گردشگری اجتماع-محور داشته و ظرفیتها و قابلیتتهتای ایتن نتوع
گردشگری را در جوامع روستایی بیان کردهانتد .در ایتن بتین پتژوهش کاظمیتان و همکتاران ( ، 1399در
خصوص مسئولیت اجتماعی و اقامتگاه بوم گردی در گردشگری نشان میدهد که فرهن

اجتماع-محتور،

کسب کار اجتماع-محور ،خیرختواهی و پاستخگویی مولفتههتایی استت کته بتر متدیریت بتومگردی در
گردشگری کمک شایانی مینماید .نمونههایی از این پژوهشها و نتایج آنها در جدول زیر دستهبندی شده
است.
جدول  .1بررسی تحقیقات و پژوهشهای مرتب با موضوع پژوهش (پیشینه تحقیق
محقق

عنوان تحقیق
گردشگری جامعه محور ،راهکاری

فاضل بخششی ) (1387

به منظور توسعۀ پایدار گردشگری
در ایران
زمینه یابی مشارکت جامعۀ محلی

کری خان (1389

ضرغام بروجنی ،حمید و
دیگران (1390

در

نتایج
نگرش های باال به پایین در فرایندهای تصمی گیری از یک سو و
حضور سرمایه گذاران غیربومی و انتقال منافع حاصل به بیرون از
جامعۀ مدنظر از سوی دیگر ،علت ظهور نگرش جامعۀ محلی در
توسعۀ گردشگری است.
مفهوم مشارکت جوامع محلی دخالت دادن میزبانان غیررسمی در
زمینۀ صنعت گردشگری از منظر رویکرد پایدار است که آن ه

توسعۀ پایدار گردشگری

متضمن آمادگی جامعۀ میزبان و ایجاد تصور در آن هاست.

نقش مشارکت جامعۀ محلی برای

گردشگری جامعه محور به عنوان کاتالیزوری به منظور دستیابی به

دستیابی به توسعۀ پایدار گردشگری

توسعۀ پایدار گردشگری ،به ویژه در کشورهای درحال توسعه نقش

در کشورهای درحال توسعه

غیرقابل انکاری ایفا می کند.

مطالعه وضعیت گردشگری

در این پژوهش به وضعیت گردشگری روستایی خانقاه پرداخته

قبادی و همکاران

روستایی در روستای خانقاه از

شده که نتایج نشان داده است که با توسعه گردشگری وضعیت

(1390

دیدگاه اهالی با استفاده از تئوری

اجتماعی – اقتصادی اهالی بهبود یافته است و میزان رضایت از

بنیانی

گردشگری در بین اهالی باال است

1. Schroeder

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال نهم ،شماره هجدهم ،پاییز و زمستان  1400

210

ادامه جدول 1
محقق

عنوان تحقیق
رابطه عوامل فرهنگی با سطک

منصوری (1394

مشارکت در گردشگری اجتماع-
محور (مطالعه موردی روستای

نتایج
تحقق پایداری گردشگری تنها با مشارکت جامعه محلی در فرایند
توسعه امکان پذیر است و الگوی توسعه گردشگری اجتماع-محور
بر مشارکت جامعه استوار است و عوامل فرهنگی نقش ضروری و
منحصر به فردی در مشارکت در راستای توسعه گردشگری

زاغمرز

بیات ،سوده و مرتضی
خزائی (1395

ارزشهای ادراکی گردشگران
روستای کویری مصر به عنوان
گردشگری اجتماع-محور
میزان موفقیت توسعه گردشگری

ضرغام بروجنی ،حمید .

جامعه محور روستایی از دید

شیما بذرافشان (1395

جامعه محلی (روستای آسیاب سر
بهشهر

حسام ،مهدی و
حمیدرضا باغیانی
(1397

سنجش نگرش روستاییان نسبت به
تحقق گردشگری روستایی جامعه
محور (دهستان گوراب ،شهرستان
فومن

اجتماع-محور دارند
نتایج بیانگر آن است که در بین پنج ارزش ادراکی از سوی
و دانش مهمترین بعد

گردشگران ،ارزش تجربی (فعالیت ،فرهن

توسعه گردشگری اجتماع-محور روستای مصر بوده است و ارزش
کارکردی و تجربی در مراتب بعدی قرار دارد
طبق نتایج حاصل از ای آزمون ،گردشگری جامعه محور در منطقۀ
مورد مطالعه موفّق نبوده است؛ به طوری که از میان ده عامل
موفّقیت بررسی شده ،تنها سه عامل مالکیت جامعۀ محلّی ،حمایت
داخلی و خارجی و محافظت از منابع ،میانگینی بیشتر از ) (3داشته
اند
نتایج نشان میدهد که عامل اقتصادی باالترین ضریب ( 19/13را
در گردشگری اجتماع-محور دارد و حفاظت از منابع طبیعی
( 16/28و مشارکت ( 9/78در مراحل بعدی قرار گرفته است و
روستائیان نگرش مثبتی به این نوع گردشگری بخصوص در ایجاد
عوامل اقتصادی دارند
اجتماع-محور ،قانون ،توجه محیطی ،کسب کار اجتماع-

فرهن

کاظمیان ،ملکزاده،

کشف مولفههای مسئولیت پذیری

فراحی ،خوراکیان

اجتماعی مدیران اقامتگاههای

محور ،خیرخواهی و پاسخگویی مولفههایی است که بر مدیریت

(1399

بومگردی

بومگردی در گردشگری کمک شایانی مینماید

منبع :کاظمیان و همکاران1399 ،؛ بروجنی و همکاران1395 ،؛ و دیگران

بتتورک ، 2008( 1بتتراس ، 1996( 2وودس 1992(3و بتتار 1995( 4در تحقیقتتات ختتود بتته ایتتن نتیجتته
رسیدهاند که راهبرد گردشگری روستایی بایستی با اهدا
آداب و رسوم و فرهن

جامعه محلتی هماهنت

باشتد و مطتابق متنش،

منطقه انجام پذیرد و نسبت به پایبندی قوانین و مقررات بومی حساس باشتد .بتر

این اساس چنانچه مدیریت گردشگری روستایی از دل جامعه روستایی انجام پذیرد اصول حاک بر جامعته

1. Bourke
2. Brass
3. Woods
4. Burr
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روستایی در گردشگری ورود پیدا کرده و گردشگری جامعه محتوری بتا توانمنتدی جامعته بتومی شتکل
خواهد گرفت.
ویور ، 2010( 1در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است کته گردشتگری روستتایی نته تنهتا متیتوانتد
فرصت های اشتغال را افزایش دهد ،درآمد بالقوه را باال ببرد و بترای ستاکنان محلتی ،استتحکام پایتههتای
اقتصادی بومی را به دنبال داشته باشد و منبع مالیات برای مدیریت نواحی روستایی باشد ،بلکته متیتوانتد
فرصتهای فرهنگی را برای ساکنان محلی افزایش دهد .جوروسکی ، 2بیان میکند که گردشگری روستایی
اگر خوب برنامهریزی و مدیریت شود ،میتواند منابع محیطی محلی را حفظ و یتا افتزایش دهتد (قنبتری،
. 1387
باختیشودوویچ و همکاران ، 2015( 3در پژوهش خود با هد

بررسی وضعیت و پیشرفت تحقیقات علمی

و نوآوری در صنعت گردشگری با اشاره ویژه بته مطالعتات انجتام شتده در متورد اهتدا

گردشتگری و

رسانههای اجتماعی ،به این نتیجه رسیدند که توسعه تعامل هدفمند و اثربخش میتان گردشتگران و جامعته
میزبان عتوه بر افزایش سطک غنای تجربه سفر ،توسعه مناطق گردشتگری را تقویتت متینمایتد همچنتین
یافتهها آنها بیانگر آن است که تقویت سرمایه اجتماعی از طریتق واگتذاری امتور گردشتگری بته جامعته
محلی توسعه گردشگری را به همراه خواهد داشت.
گرچه جامعۀ محلی در بستیاری از انتواع گردشتگری بتا استامی گونتاگون ماننتد گردشتگری کشتاورزی،
بومگردی ،اقامت در منزل ،بازدید کوتاه و گردشگری ماجراجویانه به نوعی مشارکت دارد ،اما در اکثر مواقع
این اسامی تنها به عنوان ابزار بازاریابی استفاده شده (سوانستری 13 :2003 ،4و تأکیتد چنتدانی بتر نحتوه
مشارکت و توانمندسازی تمامی اقشار جامعه در توسعۀ گردشگری ندارند .بته همتین دلیتل در کشتورهای
درحال توسعه مفهوم گردشگری اجتماع-محور در ارتباط نزدیک با گردشگری با تأکید بتر منتافع فقترا بته
عنوان حداکثرکنندۀ منافع ،جهت کاهش فقر از طریق توسعۀ راهکارهای مناسب و با افزایش همکاری بتین

1. Weaver
2. Jurowski
3. Bakhtishodovich et al
4. Suansri
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تمامی گروههای اصلی و جامعۀ محلی معرفتی شتده استت (هتریس و ووگتل . 6 :2002 ،1همانگونته کته
مشاهده شد پژوهشهای زیادی در موضوع گردشگری به صتورت عتام و گردشتگری بته مفهتوم ختاص
اجتماع-محوری را مورد توجه قرار دادهاند اما مطالعات بسیار اندکی در رابطه با گردشگری جامعه محور و
توسعه روستایی وجود دارد .بسیاری از این مطالعات نیز تنها بخشتی از اجتزای آن را متورد مطالعته قترار
دادهاند .ه چنین ،اکثر مطالعات به ارزیابی این نوع از گردشگری از دیدگاه نخبگتان پرداختتهانتد و کمتتر
دیدگاه جامعۀ محلّی را در این خصوص در نظر گرفتهاند .در این پژوهش تتش شده است تمام زوایای این
نوع از گردشگری از دید جامعۀ محلّی مورد بررسی قرار گیرد .همچنین در ناحیه مورد مطالعه پژوهشتی بتا
توجه به موضوع پژوهش یافت نگردید بنابراین پژوهش حاضر از این جنبه بته بررستی موضتوع پرداختته
است و آن را از دیدگاه خود روستاییان مورد تحلیل قرار میدهد.
گردشگری اجتماع -محور نوعی از گردشگری جایگزین است که منافع جامعۀ محلی را به حدّاکثر رسانده
و بر ظرفیتسازی و توانمندسازی مردم محلّی ،به عنوان ابزارهایی برای رسیدن به توسعۀ جامعه تمرکز دارد
(ضرغام بروجنی و بذرافشان . 120 :1395 ،با توجه به این موضع توانمندسازی محتور اصتلی گردشتگری
اجتماع -محور محسوب میشود .امروزه گردشگری روستایی بدین جهت اهمیت دارد که از آن بته منزلته
راهبردی جدید در توسعه یاد میشود و امید بر ان است که با بکارگیری متوثر آن ،توستعه پایتدار حاصتل
شود (حیدری و ملکی. 281 :1394 ،
گردشگری جامعه -محور اغلب زمینتهای بترای توستعه بتومگتردی استت کته در آن اجتمتاع محلتی بتر
گردشگری کنترل قابل توجهی دارد و در توسعه و مدیریت گردشگری مشارکت میکند و از بخش عمتدۀ
سود گردشگری بهرهمند میشود و در عین حال باعث ترغیب توسعه پایدار میگردد.
گردشگری اجتماع -محور ،توسعه گردشگری محلی در جوامع محلی است که با روشهای نوآورانته و از
طریق افراد و گروهها ،مالکان کسب و کارهای کوچک ،کارآفرینان ،انجمنهای محلتی و دولتتهتا انجتام
می پذیرد .همگام با ساختارشکنی گردشگری انبوه و اهمیت یافتن مقاصتد روستتایی بته عنتوان الگوهتای
فضایی (سقایی و جوانبخت قهفرخی 1391 ،گردشگری اجتماع-محور نتوعی گردشتگری ،کته پایتداری
1. Harris & Vogel
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فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی را مدنظر داشته است و به وسیله جامعه محلتی ،متدیریت و
مالکیت می شود و هد

از آن قادر ساختن بازدیدکنندگان به افزایش دانش و اگاهیشان دربتاره جامعته و

روشهای زندگی در آن است (سوانسری. 14 :2003 ،
گردشگری اجتماع -محور اهدا

بسیاری را بترای جامعته بتومی بته همتراه دارد چترا کته فعالیتتهتای

گردشگری در بیشتر قسمتها توس اعضای جامعه محلی توسعه و کنترل مییابتد .بته عتتوه درآمتدهای
بدست آمده بطور مستقی عاید جوامع محلی میشود .هد

ثانویه از توسعه گردشگری اجتماع -محور این

است که از این طریق برای فرهن  ،میراث و آداب و سنن جامعه محلی بتوان احترام و ارزش قائل شتوی .
همچنین گفته میشود که این نوع گردشگری میتواند فرهن  ،میراث و آداب و سنن جامعه محلی را حفظ
و تقویت نماید .هد

دیگر اینکه از این رهگذر میتوان به حفظ و حراست میتراث طبیعتی جامعته بتومی

پرداخت .یک نمونه موفق در زمینه گردشگری اجتماع -محور ،روستایی استت کته در شتهر یوگیاکارتتای
اندونزی قرار دارد این روستا مقصد گردشگری کشاورزی اجتماع -محور است در این روستا افراد بومی با
کمک دولت محلی توانستهاند محصوالت کشاورزی را با کیفیت باال در یتک مکتان جتذاب ،دلپتذیر و در
فضای باز به گردشگران عرضه کنند (کرمی . 34 :1391 ،معیار ارزیابی موفقیت گردشگری اجتماع -محور
که توس متخصصان پیشنهاد شده در شش عامل اصلی ختصه شده است:


این نوع گردشگری باید عمت مشارکت میزان وسیعی از اجتماع را به همراه داشته باشد.



منافعی که از گردشگری اجتماع -محور بدست آمدهاند باید عادالنه در اجتماع مقصد توزیع شود.



مدیریت مناسب و دقیق گردشگری ضروری است.



گردشگری اجتماع -محور باید همکاریها و حمایت زیادی را از بیرون اجتماع داشته باشد.



یگانگی مکان باید در پایداری و حفظ مقصد مورد متحظه قرار بگیرد.



حفاظت محیطی نباید نادیده گرفته شود.

گردشگری اجتماع -محور ،نوعی ازگردشگری است که اجتماع را مهمترین عامل در برنامتهریتزی و اجترا
میداند .اجتماع مهمترین گروهی است که از گردشگری منفعت مییابد .ایتن نتوع از گردشتگری معمتوال
کوچک مقیاس بوده و دارای هر دو دسته منافع فردی و جمعی استت .ضترورت وجتود یتک چتارچوب
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جامع برای برنامهریزی و مدیریت پروژههای گردشگری روستایی اجتماع -محور ضروری است و تمتامی
ابعاد جامعه روستایی را بایستی در بر بگیرد .گردشگری اجتماه محور دارای پنج محتور اساستی بته شترح
نمودار زیر است.
اقتصادی

گردشگری اجتماع-محور

اجتماعی

فرهنگی

زیست محیطی

سیاسی

شکل  .1پنج اصل گردشگری اجتماع-محور
(منبع :شاهمیرزاد1391 ،

از این منظر گردشگری اجتماع -محور سیاست و ابزاری برای توسعه روستایی در ابعتاد مختلتف در نظتر
گرفته شده است همچنین گردشگری روستایی بعنوان بازساخت نقاط روستتایی و در نهایتت گردشتگری
اجتماع -محور روستایی ابزاری برای توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی بیان شده استت (افتختاری و
قادری30-28 :1381 ،
مفهوم گردشگری اجتماع -محور راه را بترای تحقیتق و توستعه گردشتگری بتا ستایر جتایگزینهتا مثتل
گردشگری حامی فقرا ،نوآوریهای گردشگری مبتنی بر سود برای جامعه ،یا بنگتاههتای اقتصتادی جامعته
محور هموار کرده است بطور ختصه میتوان گفت تمام این نوآوری بتر ایتن موضتوع توافتق دارنتد کته
جامعه مقصد باید در برنامهریزی گردشگری و فرآیند مدیریت تصمی گیری دخالت داده شود و این به سه
دلیل است:
-1گردشگری ،جامعه مقصد را بعنوان بخشی از محصول گردشگری در نظر میگیرد
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 -2جوامع محلی به راحتی با تغییرات منطبق میشوند و
 -3گردشگری به باز شدن ذهن مردم محلی کمک می کند (گوزمان،کانیزارس و پوان. 2011 ،1
بنابراین میتوان توانمندسازی جوامع محلی و توستعه آنهتا را محصتول و فراینتدی دانستت کته در اثتر
گردشگری اجتماع -محور در جوامع محلی حاصل میشود .فرآیندی که طی آن افراد،گروهها و جوامتع از
وضعیت موجود زندگی و شرای حاک برآن آگاهی یافته و برای تغییر شرای موجتود بته ستمت شترای
مطلوب با شناسایی نیازها و داراییهای خود برنامهریزی مناسب ،آگاهانه و سازمان یافته انجام میدهنتد و
اگر توسعه جوامع محلی را هد

غایی گردشگری اجتماع -محور محسوب نمتایی ایتن توستعه بایستتی

تمامی جنبه های زندگی جامعه محلی را در بربگیرد .در روستاهای هتد

گردشتگری شهرستتان پتاوه بتا

عنایت به وجود جاذبههای تاریخی و فرهنگی غنی از دیرباز و ه چنین با عنایت به طبیعت زیبتا و وجتود
اکوتوریس طبیعی و مناظر زیبای جنگل و کوه و دریاچه ،زیرساختها و امکانات گردشگری شکل گرفتته
است و در سالیان اخیر تعداد گردشگران آن رو به افزایش نهاده است بر این اساس گردشگری روز به روز
در جوامع روستایی در حال رشد است و جوامع روستایی به مزایای گردشگری پی برده و خود در راستای
گسترش این نوع از گردشگری پیشقدم شدهاند .حال بررسی اینکه ،گردشگری اجتماع -محور به چه میزان
توانسته است در توسعه جامعه محلی موثر واقع شود و دیدگاه اهالی روستاها به گردشگری چگونه استت
موضوع این پژوهش است .بر اساس مبانی نظری با توجه به وجود جاذبهها و توسعه امکانتات و ختدمات
گردشگری ،جریان گردشگری شکل گرفته و توسعه مییابد ،اثرات این توسعه در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی
و زیستمحیطی در جامعه محلی نمود عینی و واقعی به خود میگیرد و چنانچه رسوخ این اثرات مثبتت و
مداوم باشد توسعه جامعه محلی به خودی خود شکل خواهد گرفت و با توسعه زنجیره ،مجدد گردشگری
رونق بیشتری یافته است و این چرخه به صورت فرایندی در تکمیل و بازتکمیل خود متیباشتد .بتر ایتن
اساس مدل مفهومی زیر برای این پژوهش ترسی شده استت و ایتن فرضتیه مطترح شتده استت کته بتین
گردشگری اجتماع-محور و توسعه فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطتی جوامتع محلتی رابطته
معناداری وجود دارد .در این چارچوب مدل مفهومی زیر ترسی شده است.
1. Guzmán, kanizares and pouvan
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وجود جاذبههای تاریخی و

امکانات و خدمات

فرهنگی

گردشگری

وجود جاذبههای طبیعی

شکلگیری جریان
گردشگری

گردشگری اجتماع-محور

اثرات گردشگری در چارچوب
توسعه
اقتصادی

میزان اشتغال

اجتماعی -

زیست

فرهنگی

محیطی

بهبود کیفیت زندگی

تخریتتتب محتتتی

میزان درآمد

وفتتاق و همبستتتگی

زیست

هزینتتتته کتتتتاال و

اجتماعی

آلوگی هوا

خدمات،

تعامتتتتل و ارتبتتتتاط

آلودگی صوتی

قیمتتتت امتتتتک و

مهمان و میزبان

افزایش زباله و مواد

زمین

مشارکت مردمی

زاید

افتتتزایش فرصتتتت

کاهش مهاجرت

کیفیتتتتت محتتتتی

های شغلی

افتتتتزایش آگتتتتاهی

زندگی

بهبود رفاه

عمومی

تخریتتتب پوشتتتش

و...

گیاهی

و...

توسعه جامعه محلی

شکل  .2الگوی مفهومی پژوهش
(منبع :نویسندگان1398 ،

و...

تأثیر گردشگری اجتماع -محور بر توسعه جوامع روستایی از دیدگاه جامعه محلی 217

روششناسی
این پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی است و روش و ماهیت آن توصیفی -تحلیلی و نوع آن پیمایشی
از نوع علی است .در این تحقیق برای جمعآوری اطتعتات ،تلفیقتی از روشهتای کتابخانتهای و میتدانی
(پرسشنامه استفاده شده است .پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 1برابر با  0/95محاسبه
شده است که در حد مطلوبی تایید شد .برای سنجش میتزان تاثیرگتذاری گردشتگری اجتمتاع-محتور بتر
توسعه روستایی در چهار روستای نسمه ،شمشیر ،خانقاه و هجیج از روستاهای هد

گردشگری شهرستان

پاوه استان کرمانشاه انتخاب شده و با استفاده از فرمول کوکران 365 2خانوار به عنوان نمونه آماری انتخاب
شد .سپس پرسشنامههای طراحی شده به صورت تصادفی در بتین روستتاها بته نستبت ختانوار توزیتع و
جمعآوری گردید .برای سنجش هر بعد ،سواالتی از ادبیات نظری و پیشینه تحقیق طراحی و پس از تأییتد
اعتبار محتوایی ،با رجوع به متخصصان (اعتبار صوری و اطمینان از پایایی آنها در ضریب آلفای کرونباخ،
در ابعاد اصلی تحقیق (جدول  3اجرا شد.
جدول  .2مشخصات جمعیتی و تعداد نمونههای توزیعی در روستاها
نام روستا

تعدادخانوار

تعدادجمعیت

تعداد نمونه

شمشیر

560

2450

139

خانقاه

420

1500

106

نسمه

230

750

80

هجیج

115

365

40

جمع

1325

5065

365

منبع :مرکز آمار ایران1395 ،؛ محاسبات تحقیق1398 ،

جدول  .3میزان پایایی ابعاد تحقیق
بعد

الفای کرونباخ

اجتماعی

0/757

فرهنگی

0/764

اقتصادی

0/729

زیست محیطی

0/812

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

1. Cronbach's alpha
2. Cochran formula
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مهمترین مؤلفهها و شاخ

های مورد بررسی در ابعاد پژوهش در جدول  4نشان داده شده است .بر اساس

این مؤلفهها پرسشها تدوین و به صورت طیفی (طیف لیکرت پرسشنامه طراحی گردید.
جدول  .4متغیرهای مورد بررسی در پژوهش
معیار

بعد

تقویت نقش گروههای مردمی ،عدالت اجتماعی ،فقر ،تعامل اجتماعی ،مشارکت ،انسجام اجتماعی ،اعتماد
اجتماعی

اجتماعی ،همدلی ،همبستگی اجتماعی ،میزان اعتیاد ،امنیت عمومی ،انسجام بافت سنتی روستا ،ارتقا
سطک استانداردهای زندگی ،تقویت کیفیت زندگی
سطک سواد ،توسعه امکانات فرهنگی ،فضاهای تفریحی ،تبلیغات و اطتعرسانی ،مراکز اقامتی ،پایگاه

فرهنگی

مساجد ،کانونهای فرهنگی ،تبادالت فرهنگی ،سازمانهای مردم نهاد ،افزایش اگاهی ،کتابخانه ها ،تقویت
فرهن

اقتصادی
زیست محیطی

بومی و آداب و رسوم محلی

افزایش درآمد ،کاهش بیکاری ،افزایش اشتغال ،کیفیت شغلی ،امنیت شغلی ،کیفیت درآمد و ثروت،
مسکن ،فرصتهای شغلی ،ایجاد نهاهای مالی ،میزان فعاالن اقتصادی ،میزان مهاجرت ،حمل و نقل
دفع بهداشتی فاضتب ،سیست جمعآوری زباله ،ایجاد سرویس های بهداشتی ،بهداشت محی  ،آلودگی
های صوتی ،هوا و محی  ،گسترش فضای سبز ،درختکاری

منبع :محمدی و همکاران1398 ،؛ قدیری معصوم و همکاران1394 ،؛ عاقل و همکاران1398 ،؛ عنابستانی و همکاران،1396 ،
موسوی1392 ،

در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهتای آمتاری (توصتیفی -استتنباطی از نترمافتزار
اسپیاساس بهره گرفته شده است .دادههای جمعآوری شده به صورت جداول آمار توصتیفی (فراوانتی،
درصد ،حداقل و حداکثر نمره ،میانگین ،انحرا

معیار و واریانس مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از

آزمون اسپیرمن ،ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون کندل و رگرسیون نتایج تحلیل و فرضیه تحقیتق متورد
آزمون قرار گرفت.
یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی جامعه آماری پژوهش نشان میدهد که  49/7درصد افراد پاسخگو را زن و  50/3درصد
را مردان تشکیل دادهاند که از این تعداد  33/1درصد مجرد و  64درصد نیتز متاهتل بتوده ،بررستی ستطک
تحصیتت پاسخگویان نشان میدهد کته  28/1درصتد دارای متدرک ستیکل 23/3 ،درصتد دارای متدرک
دیپل  14/6 ،درصد دارای مدرک فوق دیتپل  23/3 ،درصتد دارای متدرک لیستانس و  10/7درصتد دارای
مدرک فوق لیسانس و باالتر بودهاند .بررسی مدت اقامت آنها بیانگر آن است که  6.226درصد بته متدت
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 10-1سال 15/4 ،درصد به مدت  20-11سال 23 ،درصد به مدت  30-21سال  24/7درصد به مدت -31
 40سال 23/6 ،درصد به مدت  50-41سال  7 ،درصد به مدت  60-51سال در روستای محل زندگی خود
اقامت داشتهاند و بررسی گروه سنی پاسخگویان نشان داد که بالغ بر  30درصد آنها در گروه ستنی  31تتا
 40سال قرار داشته و گروه سنی  41تا  50سال نیز با  27درصد رده بعدی را شکل داده است.
در این قسمت به منظور تحلیل نقش گردشگری اجتماع-محور در توسعه جوامع روستایی ،ابتدا بته تعیتین
رابطه بین گردشگری اجتماع-محور و هر یک از ابعاد توسعه روستایی در جوامع هتد

پرداختته شتد در

ادامه به آزمون فرض اصلی پژوهش پرداخته میشود.
الف :تعیین رابطه گردشگری اجتماع -محور با توسعه بعد فرهنگی
یکی از ابعاد و مؤلفههای مورد بررسی در تحقیق توسعه شاخ
اجتماع-محور بود .جهت بررسی شاخ

های فرهنگتی در اثتر ایجتاد گردشتگری

های به دست آمده در بعد فرهنگی اع از افزایش ستطک ستواد،

توسعه امکانات فرهنگی ،فضتاهای تفریحتی ،تبلیغتات و اطتتع رستانی ،مراکتز اقتامتی ،پایگتاه مستاجد،
کانونهای فرهنگی ،تبادالت فرهنگی ،سازمان های مردم نهاد ،افزایش اگاهی ،کتابخانهها و تقویت فرهنت
بومی و آداب و رسوم محلی مورد بررسی قرار گرفت ،این مؤلفه حاصل متغیتر ترکیبتی  13نمتاگر استت
نتایج حاصل از آزمون اسپیرمن با سطک معنیداری ( sig = 000/0نشان میدهد کته رابطته معنتاداری بتین
توسعه شاخ

های این مؤلفه با گردشگری اجتماع -محور وجود دارد .همچنین ،بر اساس محاسبات میان

هریک از  13شاخ

فرهنگی با سطک توسعه روستایی ،بین همه شاخ

های این مؤلفه با توسعه جامعته

محلی و توانمندسازی آنها رابطه معنیدار و مثبتی با سطک اطمینان  95درصد وجود دارد .در جتدول زیتر
محاسبات آزمون اسپیرمن 1نشان داده شده است.

1. Spearman
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جدول  .5تعیین رابطه بین گردشگری اجتماع-محور و توسعه بعد فرهنگی
بعد فرهنگی

گردشگری اجتماع-محور

**.496

1.000

.000

.

)Sig. (2-tailed

150

152

N

1.000

**.496

Correlation Coefficient

.

.000

)Sig. (2-tailed

350

150

N

Correlation Coefficient

گردشگری اجتماع-
محور
Spearman's rho

بعد فرهنگی

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

ب :تعیین رابطه بین گردشگری اجتماع-محور با توسعه بعد اجتماعی
مولفه دیگری که بر اساس ادبیات پژوهش مورد بررسی قترار گرفتت بعتد اجتمتاعی و نقتش گردشتگری
اجتماع -محور در توسعه این بعد بود .برای بررسی متغیر اجتماعی شاخ

هایی همچتون :تقویتت نقتش

گروههای مردمی ،عدالت اجتماعی ،فقر ،تعامل اجتماعی ،مشارکت ،انستجام اجتمتاعی ،اعتمتاد اجتمتاعی،
همدلی ،همبستگی اجتماعی ،میزان اعتیتاد ،امنیتت عمتومی ،انستجام بافتت ستنتی روستتا ،ارتقتا ستطک
استانداردهای زندگی ،تقویت کیفیت زندگی ،مورد بررسی قرار گرفت ،این مؤلفه نیز حاصل متغیر ترکیبتی
 14نماگر است .براساس آزمون اسپیرمن و ضریب همبستگی  0/690رابطه معنادار و مستتقی بتین تمتامی
نماگرهای این مؤلفه و توسعه جامعه محلی با اطمینان  95درصتد وجتود دارد ( . sig = 000/0بته عبتارت
دیگر ،گسترش گردشگری اجتماع-محور موجب افزایش کمی و کیفی ابعاد اجتماعی در جوامع روستتایی
شده است و این امر توسعه جوامع محلی را در بر داشته است جدول زیر محاسبات آزمون استپیرمن را در
بعد اجتماعی تحقیق نشان میدهد.
جدول .6تعیین رابطه بین گردشگری اجتماع-محور و توسعه بعد اجتماعی
بعد اجتماعی

گردشگری اجتماع-محور

**.690
.000
345
1.000
.
350

1.000
.
347
**.690
.000
345

Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N
Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

گردشگری اجتماع-محور
Spearman's rho

بعد اجتماعی

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،
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ج :تعیین رابطه بین گردشگری اجتماع -محور با توسعه بعد اقتصادی
یکی دیگر از شاخ

ها و ابعاد که در تحقیق مورد بررسی قرار گرفت بعد اقتصتادی توستعه روستتایی در
های اقتصادی مورد بررسی عبارتنتد از :افتزایش درآمتد،کتاهش

اثر گردشگری اجتماع -محور بود شاخ

بیکاری ،افزایش اشتغال ،کیفیت شغلی ،امنیت شغلی ،کیفیت درآمد و ثروت ،مسکن ،فرصتهتای شتغلی،
ایجاد نهاهای مالی ،میزان فعاالن اقتصادی ،میزان مهاجرت و بهبود حمل و نقل کاال و ختدمات در روستتا
بود .این بعد نیز حاصل متغیر ترکیبی  12نماگر است که در توسعه روستایی مؤثر است .به طوری که رابطه
آماری معنی داری با ضریب همبستگی  0/751بین این شاخ

ها و سطک توسعه در سطک آلفا  0/05و بتا

اطمینان  95درصد حاصل شد ( . sig = 000/0شایانذکر است بر اساس محاسبه رابطه میتان هریتک از 12
شاخ

محیطی با توسعه روستایی رابطه معنادار و مثبت با اطمینان  95درصد وجود دارد.
جدول  .7تعیین رابطه بین گردشگری اجتماع -محور و توسعه بعد اقتصادی
بعد اقتصادی

گردشگری اجتماع-محور

**.751

1.000

Correlation Coefficient

.000
346
1.000
.
350

.
348
**.751
.000
346

)Sig. (2-tailed

گردشگری اجتماع-محور

N

Spearman's rho

Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed

بعد اقتصادی

N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

د :تعیین رابطه بین گردشگری اجتماع -محور با توسعه بعد محیطی
یکی دیگر از شاخ

ها و ابعاد که در تحقیق مورد بررسی قرار گرفت بعد زیست محیطی توسعه روستایی

در اثر گردشگری اجتماع -محور بود شاخ

های محیطی مورد بررسی عبارتند از :دفع بهداشتی فاضتب،

سیست جمع آوری زباله ،ایجاد سرویس های بهداشتی ،بهداشت محی  ،آلودگیهای صوتی ،هوا و محتی ،
گسترش فضای سبز ،درختکاری بود .این بعد نیز حاصل متغیر ترکیبی  9نماگر است که در توسعه روستایی
مؤثر است .به طوری که رابطه آماری معنیداری با ضریب همبستگی  0/481بین این شتاخ

هتا و ستطک

توسعه در سطک آلفا  0/05و با اطمینان  95درصد حاصل شد ( . sig = 000/0شایان ذکر است ،بتر استاس
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محاسبه رابطه میان هریک از  12شاخ

محیطی با توسعه روستایی رابطه معنادار و مثبتت بتا اطمینتان 95

درصد وجود دارد.
جدول  .8تعیین رابطه بین گردشگری اجتماع -محور و توسعه بعد زیستمحیطی
بعد زیستمحیطی

گردشگری اجتماع-محور

**.481
.000

1.000
.

Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed

341

344

N

1.000

**.481

Correlation Coefficient

.

.000

)Sig. (2-tailed

350

341

N

گردشگری اجتماع-محور
Spearman's rho

بعد زیست محیطی

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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برای تبیین موضوع و در راستای تأیید و یا رد فرضیه تحقیق و بعد از بررسی رواب بتین متغیرهتا ،آزمتون
کندال تائوبی برای تعیین رابطه بین متغیر وابسته و مستقل انجام گرفت و سپس بررسی فرضیه پژوهش بتا
انجام همبستگی مورد تبیین قرار می گیرد .برای بررسی بیشتر شاخ

های فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصتادی و

زیست محیطی و بررسی نقش آنها در توسعه جوامع محلی آزمون کندال تائوبی در سطک همه شاخ

هتا

گرفته شد نتایج آزمون آماری کندال تائوبی در جداول زیر آمده است ایتن آزمتون روابت بتین متغیرهتا را
تایید نموده بطوریکه در آزمون کندال تائوبی با سطک معنیداری ( p = 000/0نشان میدهد رابطه معنادار و
مثبت در سطک آلفا  0/05درصد و با سطک اطمینان  95درصد ،بین هر یک از ابعاد با توسعه جوامع محلتی
وجود دارد .براساس آزمون کندال تائوبی ضریب همبستگی  0/578رابطته معنتادار و مستتقی بتین تمتامی
نماگرها و سطک توسعه جوامع محلی بر پایه گردشگری اجتماع -محور وجود دارد.
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های گردشگری اجتماع -محور و توسعه جوامع محلی (آزمون کندال

جدول  .9رابطه بین شاخ
توسعه جوامع محلی

گردشگری اجتماع-محور

**.578

1.000

Correlation Coefficient

.000

.

)Sig. (2-tailed

گردشگری اجتماع-محور

338

340

N

1.000

**.578

Correlation Coefficient

.

.000

)Sig. (2-tailed

350

338

N

Kendall's tau_b
توسعه جوامع محلی

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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بررسی رابطه بین دو متغیر وابسته و مستقل در بین ابعاد پژوهش و توسعه نشان میدهد که اختت

بین

پاسه پاسهگویان در تاکید بر ابعاد اجتماعی و اقتصادی معنادار ( p = 000/0است و وضعیت شاخ

های

اقتصادی و اجتماعی بر توسعه جوامع محلی بر پایه گردشگری اجتماع -محور بیشتر تأثیرگذار است.
جدول  :10رابطه بین گردشگری اجتماع-محور و توسعه جوامع محلی
Model

Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

.000b

514.715

269.318

1

269.318

Regression

.523

336

175.808

Residual

337

445.125

Total

گردشگری اجتماع-محور
توسعه جامعه محلی

1

a. Dependent Variable:

b. Predictors: (Constant):
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فرضیهای که در این پژوهش طرح گردید این بود که بین گردشگری اجتماع-محور و رشد ابعاد فرهنگتی،
اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی جوامع محلی رابطه معناداری وجود دارد که در نهایت این ابعاد منجر
به توسعه روستایی میشود .جهت بررسی فرضیه از آزمون ضریب همبستگی استفاده گردید .جدول نتتایج
آزمون ضریب همبستگی در مورد رابطه بین توسعه جوامع محلتی بتا گردشتگری اجتمتاع -محتور نشتان
میدهد.
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جدول  .11بررسی ضریب همبستگی بین توسعه جوامع محلی با گردشگری اجتماع -محور
متغیر
ظرفیت توسعه محلی در گردشگری اجتماع-
محور

تعداد

ضریب همبستگی

درجه آزادی

سطح معنی داری

356

0/778

355

0/000
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نتایج جدول نشان میدهد که بین گردشگری اجتماع -محور و توسعه جوامع محلی رابطه مستتقی وجتود
دارد زیرا سطک معنیداری آزمون برابر با  0/000است که چون از مقتدار خطتای  0/05کتوچکتر استت در
نتیجه فرض صفر رد میباشد بعبارت دیگر بین دو متغیر مذکور رابطه معنتاداری وجتود دارد بطوریکته بتا
افزایش گردشگری اجتماع-محور ،توسعه جوامع محلی نیز بهبود مییابتد .بنتابراین گردشتگری اجتمتاع-
محور به مثابه یکی از مه ترین مؤلفه اثرگذار در نظام فضایی توسعه جوامع محلی محسوب میشتود کته
عتوه بر تحول و توسعه ،عملکرد و ساختار توسعه را در سطک مناطق و نواحی بهبود میبخشد.
برای تعیین اثرات متغیرهای مؤثر بر توسعه جوامع محلی و پیشبینی میزان تغییرات هر متغیر اقدام به تحلیل
و تخمین معادله رگرسیون چند متغیره گردید .در این پژوهش متغیر توسعه جامعه محلی بته عنتوان متغیتر
وابسته و متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی  -فرهنگتی و محیطتی بته عنتوان متغیرهتای مستتقل وارد معادلته
رگرسیون شدند همانطور که جدول نشان میدهد ضریب بتا ،اهمیت نسبی متغیرها را بیان میکند و بتزر
بودن بتا اهمیت آن را مشخ

میکند .در تحلیل نهایی ،تعداد متغیرهای چهار بعد اصلی پژوهش عبارتنتد

از :بعد اقتصادی با بتای 0/742؛ بعد اجتماعی با بتای 0/504؛ بعد فرهنگی با بتای 0/421 ،و بعتد زیستت
محیطی با بتای  0/297مشخ
شاخ

شدند ،بنابراین مهمتترین شتاخ

های بعد اقتصادی است و شاخ

های بعد اجتماعی و فرهنگی در رتبههتای بعتدی تأثیرگتذار در

توسعه جوامع محلی دارند و بعد زیستمحیطی کمتر از دیگر شاخ
بوده است ،نتایج تحلیل رگرسیون شاخ
نشان داده شده است.

هتای تأثیرگتذار در توستعه روستتایی،

ها در توسعه جامعه محلی تأثیرگذار

های ابعاد مورد پژوهش در مدل مفهومی تحقیق در جدول زیتر
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جدول  .12ضریب رگرسیونی متغیرهای مستقل بر توسعه جامعه محلی
ضرایب معیار نشده

متغیر مستقل

ضرایب معیار شده

t

سطح معنیداری
0/000
0/000

B

خطای معیار

بتا

بعد اجتماعی

0/454

0/038

0/504

14/043

بعد اقتصادی

0/621

0/044

0/742

521/11

بعد فرهنگی

0/234

0/033

0/421

7/037

0/000

بعد زیست محیطی

0/175

0/046

0/297

778/3

0/02
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نتیجهگیری
امروزه صنعت گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد و تجارت جهان استت .هت -
چنین گردشگری میتواند به عنوان محصول بالقوه ،در ارتقای یتک کشتور و مشتارکت جوامتع محلتی در
توسعه گردد .گردشگری روستایی یک نوع محلی گردشگری است کته توست ستاکنان محلتی و بتر پایته
چش انداز محلی و فرهن

ایجاد و مدیریت میشود و توستعه متییابتد .رویکترد اجتمتاع -محتوری بته

گردشگری یا توسعه جامعه محور یکی از راهبردهایی است که می تواند پیوند دهنده عتقهمندیها نستبت
به توسعه باشد که بر الگوی اقتصاد محور همراه با توسعه پایدار اجتماعی و اکولتوژیکی تتاثیر متیگتذارد.
گردشگری اجتماع-محور به عنوان راهکاری بالقوه برای کاهش اثرات منفی گردشگری انبوه در کشورهای
در حال توسعه است و میتواند باعث بهبود معیشت جوامع محلی گردد .گردشگری جامعه محور به عنوان
مدل مناسب توسعه پایدار شناخته می شود که به دنبال حداکثرسازی منافع اجتماعی -فرهنگی و اقتصتادی
و به حداقل رساندن اثرات منفی زیست -محیطی است .در راستای این نتوع گردشتگری ،توانمندستازی و
توسعه جوامع محلی اصلی مه و کلیدی محسوب متیشتود .گردشتگری اجتمتاع-محتور از طریتق نفتع
اقتصادی مقصد از گردشگری در کنار حفتظ محتی طبیعتی ،اجتمتاعی ،فرهنگتی و اقتصتادی ،منجتر بته
ماندگاری و پایداری بلندمدت گردشگری می شود ،همچنین گردشگری جامعه محور روشی برای جریتان
سود در بین همه کسانی است که تحت تاثیر گردشگری هستند در واقع این نوع گردشگری ،گردشتگر بته
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عنوان بخشی از جامعه با اجتماع ارتباط متقابل دارد و منجر بته رشتد دانتش و توستعه در جامعته محلتی
میشود.
نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که این نتایج با اهدا

گردشگری اجتماع -محور شامل ابعاد

اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و حفاظتی نیز همخوانی دارد .از بعد اقتصادی منافع اقتصادی حاصل از ایتن
نوع گردشگری و فرصتهای شغلی ایجاد شده ،باید به طتور عادالنته میتان جامعته توزیتع شتود .از بعتد
اجتماعی -فرهنگی توسعه گردشگری اجتماع -محور باید منجر به حفظ ارزشهتا و ستنتهتای فرهنگتی
شده و انسجام و همکاری را در جامعه تقویت کرده و منجر به افزایش اعتماد به نفس و غرور جامعه شود.
همانطور که استرونزا و گردیلو 2008( 1نیز ذکر کرده اند ،گردشگری سبب افزایش همبستگی اجتماعی و
اعتماد در بین جوامع محلی میشود .حفاظت از منابع طبیعی نیز از دیگر اهدا

اساسی توسعه گردشتگری

اجتماع -محور میباشد .در این عامل گویه های تمایل جامعته محلتی بته حفتظ منتابع ،ارتبتاط ستاکنین و
گردشگران ،توسعه اقتصادی منطقه ،امکان مدیریت گردشگران توس جامعه محلی ،صحبت با دیگتران در
ارتباط با گردشگری ،آسیب محی طبیعی و آسیب گردشگران به محی بارگذاری شده استت .در حقیقتت
توسعه گردشگری سبب افزایش آگاهی جامعته محلتی دربتاره منتابع گردیتده استت در بحتث اقتصتادی،
متغیرهایی مانند ایجاد اشتغال ،افزایش درآمتد ،سترمایهگتذاری افتراد محلتی و غیتره بتاالترین اولویتت را
داشتهاند .این یافتهها به خوبی نشان میدهد که مشارکت به عنوان رکن اصتلی گردشتگری جامعته محتور
منطقه مورد مطالعه کمتر مورد توجه بوده است که این امر با مطالعات ضرغام بروجنی و بذرافشان (1395
نیز همخوانی دارد .در حقیقت با توجه به مشکتت اقتصادی موجود در منطقه ،همواره یکتی از انتظتارات
اصلی مردم محلی از گردشگری ،بهبود اوضاع اقتصادی است که به نظر میرسد تنها راه حل آن توجته بته
گردشگری اجتماع-محور باشد .این مسئله با توجه به مشارکت و عتقته متردم محلتی روستتاهای هتد
گردشگری پاوه در توسعه گردشگری ،از یک سو و وجود جاذبههای طبیعی روستاها ،افتزایش روزافتزون
تعداد گردشگران ورودی به منطقه ،باال بودن سطک سواد و غیره از سوی دیگتر متیتوانتد قابلیتت اجترای
باالیی در بین جامعه محلی مورد مطالعه داشته باشد .البته باید توجه داشت که وجود نقاط قوت ذکر شتده
1. Stronza and Gordillo
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باید در کنار ظرفیتسازی برای مشارکت جامعه در نظر گرفته شود .در این زمینه آموزش و ترویج در بتین
جامعه محلی بسیار حائز اهمیت است .با توجه به اهمیتت نقتش گردشتگری اجتمتاع -محتور در توستعه
محلی ،اصول مرتب با آموزش ،مدیریت و سازماندهی جامعه با توجه به مطالعات انجام شتده در راستتای
بررسی تمایل به توسعه ،نحوه مشارکت مردم بومی و عوامتل فرهنگتی و عوامتل اجتمتاعی متوثر بتر آن،
مناسب است که راهکارهای زیر جهت زمینهسازی این نوع از توسعه گردشگری در جامعته محلتی متورد
توجه قرار گیرد:
 تعیین عوامل مؤثر بر ارتقا گردشگری اجتماع-محور برای توسعه جامعه محلی تعیین گونه شناسی توانمندی در جامعه محلی هد  ،جهت شناسایی نحوه مشارکت مطلوب جامعه درگردشگری و فرایند تصمی گیری مرتب با آن
 برنامهریزی آموزشی جهت ارتقا سطک دانش و معلومات مرتب با گردشگری و توانمندسازی در جامعههد
 شناسایی و بررسی وضعیت ذینفعان جهت توسعه گردشگری در جامعه هد بومیسازی الگوهای آموزش اجتماع -محوری و الگوهای اجرایی گردشگری جامعه محور بر اساسخصوصیات جامعه هد
در نهایت نتایج بیانگر آن است که توسعه ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی در سطک
جوامع محلی به توسعه روستایی منجر میشود نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات احمدی و همکاران،
1395؛ صفرآبادی و طبیعی 1396 ،؛ صالکپور و همکاران ،1395 ،شفیعی و همکاران ،1396 ،فضل1394 ،
و  ...در یک راستا بوده و مؤید توانمندی گردشگری اجتماع-محور بر بر توسعه جوامع محلی است.
منابع
احمدیان ،محمدعلی؛ علیزاده ،کتایون و رشید بوکانی« . 1395( .نقش گردشگری در توسعه روستایی شهرستان مریوان» .فصلنامه
جغرافیا ،دوره جدید ،سال چهارده  ،شماره  ،51ص

350 -325

آمار ،تیمور« . 1385( .بررسی و تحلیل گسترش خانههای دوم در نواحی روستایی ،مطالعته متوردی :بختش خورگتام رودبتار».
فصلنامه چش انداز جغرافیایی ،سال اول ،شماره  ،1ص

87 -65
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فتح تفتی ،حامد؛ زحمتکش سردوراهی ،مهدیه و گورنگی ،بهاره« . 1399( .عوامل کلیتدی موفقیتت جمتعستپاری در توستعه
توانمندیهای گردشگری (مورد مطالعه :شهر یزد » .دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال هشت  ،شماره  ،15صت
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