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چکیده
امروزه گردشگری یکی از منابع مهم تولید ،درآمد ،اشتغال و ایجاد زیر ساختها برای نیل به توسعه پایدار بشمار میآید.
گردشگری روستایی گرایشی نوین در گردشگری است ،که از دهه  10به بعد مطرح گردید .تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش
گردشگری روستایی در توسعه پایدار جوامع روستایی شهرستان مریوان واقع در استان کردستان انجام گرفته و توصیفی-
تحلیلی است .جامعه آماری تحقیق  314نفر به صورت پرسشنامه توسط سه گروه مردم محلی ،کارکنان ادارات دولتی و
گردشگران تشکیل دادهاند .روایی ظاهری و محتوایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات اساتید صاحب نظر و پس از انجام
اصالحات الزم به دست آمده است .برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پایلوت تست انجام گردید و جهت تعیین پایایی ابزار تحقیق
از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد پردازش قرار گرفته است.
یافتهها نشان داد مهمترین نقشهای مثبت تقویت اقتصاد منطقه از طریق رونق بازارچه پیلهوری موجب افزایش کیفیت زندگی و
حل معضل بیکاری ،اما تخریب پوشش گیاهی ،افزایش شدید قیمت زمین و مسکن ،از بین رفتن فرهنگ سنتی ،تضاد اجتماعی
بین جامعه میزبان و جامعه میهمان مهمترین پیامدهای منفی گسترش گردشگری روستایی در منطقه میباشند .نتایج تحلیل
عاملی نشان میدهد رونق بازارچه پیلهوری فرصتی مناسب برای بازدید گردشگران در فضای روستاهای اطراف مریوان فراهم
میسازد .وجود برنامهریزیهای منطقی که با شرایط طبیعی و فرهنگی محیط انطباق داشته باشد امکان توسعه گردشگری را دو
چندان خواهد کرد.
واژهگان کلیدی :گردشگری روستايی ،توسعه پايدار ،اقتصاد روستايی ،مريوان.

 .1نويسنده مسئول:

Email: R_b1342@yahoo.com

501

مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی ،سال یازدهم ،شماره  ،43بهار 5431

مقدمه
قرن بیست يکم ،سده بهرهگیری از فرصتهای تجاری ارزشمند در بخش خدماتی به ويژه گردشگری است .فعالیت
گردشگری امروزه به عنوان يکی از مهمترين و پوياترين فعالیتها در جهان مطرح است .درتمامی عرصهها ،چه در سطح
جهانی ،ملی و منطقهای مورد توجه برنامهريزان دولتی ،شرکتهای خصوصی قرار گرفته است .بسیاری از کشورها به اين
حقیقت پی برده اند که برای بهبود وضعیت زندگی اقتصادی خود بايد ابتکار عمل به خرج دهند و درصدد يافتن راههای
تازهای برآيند (لطفی .)2 : 1931 ،به عبارتی توسعه صنعت گردشگری ،به ويژه برای کشورهای درحال توسعه که با
معضالتی همچون میزان بیکاری باال ،محدوديت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند ،از اهمیت فراوانی
برخوردار است (صباغ کرمانی و امیريان .)11:1910 ،انتو نیو ساوينیاک دبیر پیشین سازمان جهانگردی در سال 1003
اعالم کرد گردشگری درپايان قرن بیستم به صنعت شماره يک در جهان تبديل خواهد شد ( .)GEE,1994:16در
بسیاری از کشورهای اين صنعت پويا را منبع اصلی درآمد و اشتغالزايی؛ رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زيربنايی
میدانند (لب.)25 :1913 ،
اصوالً توسعه روستايی در کشورهای درحال توسعه با چالشهای متعددی طی دهههای اخیر مواجه بوده است .زيرا
راهبردهای گذشته در زمینه توسعه روستايی موفقیت آمیز نبوده است .مسائلی همچون فقر ،اشتغال ،امنیت غذايی و
پايداری محیط زيست را تأمین کند .اين مسئله باعث شده است که در سالهای اخیر بار ديگر توسعه روستايی مورد توجه
قرار گرفته و نظريه پردازان ،برنامهريزان و مجريان حکومتی درصدد برآيند تا با ارائه راهکارها و استراتژیهای جديد ،از
معضالت و مسائلی که اين نواحی گريبانگیر آن میباشند ،بکاهند (رکنالدين افتخاری و مهدوی.)5:1932 ،
يکی از راهبردهای که اخیراً مورد توجه و به مورد اجرا گذاشته شده و نتايج مثبتی هم به همراه بوده است ،توسعه
گردشگری برای نواحی روستايی که دارای توانهای بالقوه برای گسترش اين صنعت دارا میباشند مناسب بهنظرمیرسد.
از طرفی اگر گردشگری روستايی به نحوی مناسب و برنامهريزی شده و منطبق با معیارهای زيست محیطی مديريت
گردند ،میتواند محرکی در فرآيند توسعه يافتگی و حصول به پايداری توسعه در نواحی روستايی و نیز پايداری جوامع
محلی درکلیه زير شاخههای اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی و همچنین خود فعالیت گردشگری باشد (رضوانی.)21:1931،
توسعه صنعت گردشگری میتواند عاملی مهم در رفع فقر رشد اشتغالزايی و افزايش درآمد برای مردم مناطق روستايی قلمداد شود
( .)Sebele, 2010:143به بیان ديگر توسعه گردشگری و توسعه روستايی دو عامل مرتبط با يکديگرند که توسعه هر کدام
شان تاثیری مثبت بر ديگری دارد ( .)Arntzen.Setlhogile and Barnes, 2007با اين وجود گردشگری روستايی
فعالیت بسیار پیچیدهای است که با بخشهای ديگر جامعه و اقتصاد وجوه مشترکی دارد .در نتیجه دارای آثار و پیامدهای مختلفی
میباشد که میبايد در فرآيند برنامهريزی تمامی جوانب آن مورد مالحظه قرار داد تا از عوامل منفی جلوگیری شود و تاثیرات مثبت
عوامل اقتصادی ،اجتماعی و محیطی مرتبط با آن افزايش پیدا کند (.)Pearce,1999

اصوالً گردشگری روستايی راه حل کلی برای همه روستاها نیست ،بلکه يکی از شیوههايی است که ممکن است آثار
اقتصادی مهمی داشته باشد و به نوعی میتواند به کند شدن روند تخلیه سکونتگاهها روستايی و کاهش مهاجرت جمعیت
روستای کمک نمايد .توسعه گردشگری به عنوان راهبردی نوين که از دهه 21آغاز و زمینههای فکری متفاوتی در آن
مطرح گرديد .عدهای بر اين باورند گردشگری زمانی از حرکت باز میماند که تأثیرات زيانآوری بر ارزشهای فرهنگی و
اجتماعی داشته باشد .ديدگاه ديگر با اين پیش ز مینه فکری وجود دارد که گردشگری راه حل و عالج قطعی اقتصادی
برای توسعه نواحی روستايی است .از طرف ديگر يک ديدگاه محتاطانه تر گردشگری را به عنوان فرآيند برنامهريزی
يکپارچه که فرصتهايی را برای به حداقل رساندن منافع توسعه است معرفی میکند .دريک نگرش ديگر گردشگری
روستايی به عنوان موتور محرکه توسعه روستايی معرفی شده است (افتخاری و قادری به نقل از .)Greffe,1993:23
سیاستگذاران محلی در جوامع روستايی به اهمیت اين راهبرد پی بردهاند ،اما تجربه کافی برای اجرای آن نداشتند.
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امروزه با توجه به رونق و پیامدهای اين صنعت پويا در تمامی مناطق ،ممالک و نواحی شهری و روستايی در دنیا ،راهبرد
گردشگری پايدار مطرح گرديده است" .گردشگری پايدار" سعی در تنظیم روابط بین جامعه میزبان ،مکان گردشگری و
گردشگران دارد؛ چرا که اين رابطه میتواند پويا و سازنده و يا مخرب باشد و به دنبال تعديل فشار و بحران است که
آسیبهای محیطی و فرهنگی به حداقل میرسند و رضايت بازديدکنندگان را فراهم میآورد و به رشد اقتصادی ناحیه
کمک میکند .گردشگری میتواند با مشارکت در اشتغالزايی و ايجاد درآمد ،اقتصاد جوامع محلی را احیاء کند و نیز
میتواند در تقويت فرهنگ محلّی مؤثر و همچنین در حفظ محیطزيست يا بازسازی محیطزيست طبیعی و انسان ساخت
تغیر ايجاد کند .از طرف ديگر گردشگری قادر است اقتصاد جوامع محلی را تضعیف کند و کیفیت زندگی را کاهش دهد
(رضوانی .)22 :1931 ،بنابراين توسعه پايدار گردشگری توسعهای است که در آن توازن و تعادل ،حفظ ارزشها و کیفیت
اخالقیات و اصول اقتصادی و نیز مزيتهای اقتصادی همه به همراه هم ديده شده و تالش میشود تا توسعهای متعالی
و متعادل و همه جانبه جايگزين توسعه صرفاً اقتصادی گردد (بهرامی و حبیبی.)92 :1901 ،
وقتی سخن از توسعه همه جانبه روستايی مطرح میگردد شامل سه بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات است ،که ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی ،فضايی و سازماندهی فرآيند توسعه را شامل میشود (پاپلیيزدی و ابراهیمی )23 :1932 ،بنابراين
گردشگری روستايی میتواند راهبردی برای توسعه همه جانبهی دولتها از نظر اقتصادی ،اجتماعی ،و زيست محیطی
باشد (رنجبريان و زاهدی .)12 :1910 ،از نظر اقتصادی گردشگری میتواند اثرات اقتصادی مهمی را برای نواحی
روستايی دربرداشته باشد .گردشگران روستايی برای اقامت ،خريد کاالهای محلی و خدمات ،پول پرداخت میکنند .اين
پولها در فعالیتهای محلی جريان میيابد و موجب تحرک مناطق روستايی در برآورده کردن هرچه بهتر نیازهای
بازديدکنندگان میشود و اثرات مهم اقتصادی آن به کند شدن روند تخلیه سکونتگاههای روستايی منتهی میشود (جوان
و سقايی .)119:1939،در بعد اجتماعی نیز اعتقاد براين است که ورود گردشگران به مناطق روستايی باعث ارتباطات
مردم بومی با اين افراد و تأثیراتی قابل مالحظه در رشد و ارتقای فرهنگی و اجتماعی ،باال رفتن سطح سواد ،و افزايش
سطح مشارکت میشود .همچنین گردشگری روستايی به عنوان يک ابزار برای تولید اشتغال و توسعه اقتصادی در سطح
منطقه ،میتواند موجب کاهش فقر و افزايش درآمد گردد (مهدوی به نقل از .)Lyer, 2002:14
در اين زمینه سه ديدگاه مطرح است .ديدگاه اول گردشگری را به عنوان راهبردی برای توسعه روستايی بکار میگیرد.
ر اين ديدگاه با توجه به روند روز افزون تخريب روستاها و افول کشاورزی سعی در ارايه راهبردهای جديدی برای احیاء
نواحی روستايی ازطريق ايجاد فعالیتهای مکمل و يا متحول نمودن اين نواحی با توجه به منابع طبیعی و انسانی آنها
دارند و تنها راه احیاء مجدد اين روستاها را ارائه برنامههايی میدانند که بتوانند هم از منابع طبیعی و انسانی آنها بهره
ببرند و هم باعث ايجاد درآمد و افزايش رفاه ساکنان نواحی روستايی گردند .در ديدگاه دوم ،گردشگری به عنوان
سیاستی برای بازساخت سکونتگاههای روستايی مورد توجه قرار میگیرد طرفداران اين ديدگاه معتقدند که میتوان از
اتکاء بیش از حد تولید کنندگان روستايی به کشاورزی کاست و آنها را در فرصتهای اقتصادی جديدی مشارکت داد.
در کشورهای اروپای شرقی بر اين ديدگاه يعنی توسعه گردشگری به عنوان ابزاری برای بازسازی مجدد روستاها پس از
فروپاشی کشاورزی تأکید شده است .در ديدگاه سوم ،گردشگری روستايی به عنوان ابزاری برای توسعه پايدار و حفاظت
از منابع طبیعی مطرح است .اين ديدگاه خواهان رشد بلندمدت گردشگری بدون اثرات مخرب بر زيست بومهای طبیعی
است .در دهه پايانی قرن بیستم بسیاری از برنامهريزان اجتماعی -اقتصادی در کشورهای اروپايی گردشگری را روش
مطمئن با چشم اندازی بسیار روشن برای توسعه روستاها بويژه در محرومترين آنها معرفی کردهاند (رکنالدين افتخاری
و قادری .)95 : 1931 ،مطالعات انجام شده درکشورهای فرانسه ،اتريش ،سويیس ،انگلستان ،ايرلند ،تايلند و ژاپن نشان
میدهد که گردشگری روستايی به سرعت در اقتصاد روستايی رشد کرده و مکمل فعالیتهای کشاورزی شده است.
ماهیت صنعت گردشگری ايجاد اشتغال و درآمد ،متنوع سازی اقتصاد ،مشارکت اجتماعی و استفاده از منابع محلی است.
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از آنجا که بخش اعظم مشکالت عقب ماندگی و توسعهنیافتگی روستايی نیز به فقدان اين صنعت برمیگردد،
گردشگری روستايی با حل مسائل و مشکالت فوق میتواند به توسعه روستايی کمک نمايد (پاپلیيزدی و سقايی1932 ،
 .)95:بنابراين توسعه گردشگری در نواحی روستايی میتواند نقش مهمی در متنوع سازی اقتصاد جوامع روستايی داشته
و زمینهساز توسعه پايدار روستايی باشد ،از طرف ديگر وسیلهای برای تحريک رشد اقتصاد ملی از طريق غلبه
برانگارههای توسعهنیافتگی و بهبود استانداردهای زندگی مردم محلی به حساب آيد (مهدوی وهمکاران.)15 :1935،
شهرستان مريوان که در غرب استان کردستان واقع شده ،يکی از قطبهای گردشگری استان و کشور بشمار میآيد.
چشماندازهای طبیعی ،فرهنگی ،رونق بازارچههای مرزی و همچنین مرز مشترک با عراق به طول  01کیلومتر موقعیت
ممتاز اين شهرستان را از نظر امنیتی ،نظامی و اقتصادی روشن میسازد .از منظر سنجش درجه توسعه يافتگی غالب
روستاهای اين شهرستان غیر برخوردار و محروم میباشند .همچنین طی دهههای اخیر بسیاری از فعالیتهای اقتصاد
روستايی به دلیل خشکسالیهای پی در پی و به دنبال آن رکود فعالیتهای کشاورزی با کاهش سطح درآمد ،اشتغال و
گسترش بیکاری را به همراه داشته به همین منظور ساختار روستاهای ناحیه را به مخاطره انداخته است .در چنین
شرايطی نیاز روزافزون به فعالیتی جايگزين و در عین حال مکمل برای کشاورزی در اين ناحیه احساس میشود تا به
منظور توسعه همهجانبه روستايی ،امکان بهرهمندی روستايیان از معیشت پايدار فراهم آيد که اين خود بهبود کیفیت
زندگی و رضايتمندی روستايیان را به دنبال خواهد داشت .بنابراين يکی از راهبردهايی که میتواند در توسعه روستايی
شهرستان مريوان با توجه به چشماندازهای طبیعی و فرهنگی ناحیه مطالعاتی که از آن برخوردار است ،رونق صنعت
گردشگری روستايی است .يکی از وجوه اهمیت موضوع در اين است که محور سنندج  -مريوان خود دارای مراکز ديدنی
از نظر مذهبی مانند قرانگل که به خط کوفی نوشته شده و همچنین مناظر ديدنی مانند بافت مطبق سکونتگاههای
روستايی که بعضا به صورت خشکه چین ساخته شدهاند و همچنین مناظر شبکههای رودخانهايی و پوشش گیاهی و
جنگلهای بلطو محور ارتباطی نظر هر گردشگری را بخود جبل خواهد کرد .اين تحقیق با هدف نقش گردشگری در
توسعه روستايی با استفاده از نقطه نظرات متخصصین ،روستايیان و گردشگران انجام گرفته است .در زمینه گردشگری
روستايی مطالعات و تحقیقات زيادی انجام گرفته است که در اينجا به برخی از آنها اشاره میشود.
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جدول  .5مطالعات انجام شده در زمینه گردشگری روستایی
سال

محقق

عنوان تحقیق

1933

عیسی
پوررمضان و
ابوطالب قاسمی
وسمه جانی

گونه شناسی گردشگری روستايی (مطالعه
موردی :شهرستان لنگرود)

1930

عبدالحمید پاپ
زن و همکاران

مشکالت و محدوديتهای گردشگری
روستايی با استفاده از نظريه بنیانی (روستای
حرير استان کرمانشاه)

1901

سروش گودرزی
و محمد مهدی

بررسی تاثیر گردشگری در توسعه روستايی
(مطالعه موردی :روستای ورکانه همدان)

سید حسین
مطیعی لنگرودی
و ماهره نصرتی

امکان سنجی توسعه گردشگری در نواحی
روستايی از ديد گردشگران (شهرستان تالش)

1901

1901

محمود جمعهپور
و شکوفه احمدی

تاثیر گردشگری بر معیشت پايدار روستايی
(مطالعه موردی روستای برعات شهرستان
ساوجبالغ)

1901

مهدی کرمی
دهکردی و خلیل
کالنتری

شناسايی مشکالت گردشگری روستايی
استان چهارمحال بختیاری با استفاده از
تکنیک تئوری بنیانی

1901

حسنعلی فرجی
سبکبار و
همکاران

رتبهبندی زمینههای توسعه گردشگری در
نواحی روستايی با استفاده از تاپسیس
هاکستری (مطالعه موردی :نواحی روستايی
ورزقان)

1901

جعفر يعقوبی

نظر سنجی در باره برخی پیامدهای
گردشگری روستايی در مناطق روستايی
بخش سلطنیه استان زنجان

1905

مهدی سقايی و
دانا علیزاده

امکانسنجی محصول گردشگری روستايی
در شهرستان پاوه

1905

تیمور آمار

آسیب شناسی توسعه گردشگری در
سکونتگاههای روستايی استان گیالن (مورد:
دهستان ديلمان ،شهرستان سیاهکل)

نتایج
نتايج پژوهش نشان میدهد که شهرستان لنگرود به دلیل موقعیت خاص
جغرافیايی ،دارای انواع گونههای گردشگری روستايی از قبیل :گردشگری
ساحلی (روستای چمخاله) ،گردشگری جنگلی (روستاهايی همچون بلوردکان و
منطقه خرما و سیسکو) ،گردشگری جادهای (با واقع شدن روستاهايی چون
لیالکوه ،مريدان ،سلوش ،مالط و  ...در مسیر ارتباطی با مناظر زيبای باغات
چای و شالیزار) ،گردشگری مساکن و بافت سنتی روستايی و يک بخش بالقوه با
نام گردشگری کشاورزی میباشد.
نتايج نشان داد که مشکالت گردشگری روستايی در روستای حرير عبارتاند از:
فقدان امکانات زيربنايی و رفاهی ،عدم درک صحیح روستايیان و مسووالن از
گردشگری روستايی ،کمرنگ شدن جاذبههای فرهنگی روستا ،فقدان شبکه
اطالع رسانی صحیح و بموقع ،عدم حمايت و توجه کافی دولت .محدوديتها نیز
شامل اينهاست :فقدان اطالعات دقیق آماری ،و تغییرات اقلیمی.
نتايج پژوهش حاضر میتواند در روند ارزيابی توسعه گردشگری روستايی منطقه
مورد مطالعه (روستای ورکانه) ،برنامهريزی ،طرحريزی و اجرا مورد استفاده قرار
گیرد تا بیشینه کارآمدی در دستیابی به اهداف گردشگری روستايی در فرايند
توسعه روستايی فراهم شود.
نتايج اين پژوهش نشان میدهد که بین جاذبههای طبیعی و يادمانهای
تاريخی ،میزان پذيرش گردشگران از سوی مردم بومی و امکان توسعه
گردشگری در بخش کرگانرود رابطه معناداری وجود دارد ،اما بین ديگر جاذبه
های فرهنگی و اجتماعی و امکان توسعه گردشگری در بخش کرگانرود ،رابطه
معناداری وجود ندارد .به لحاظ اين که بخش کرگانرود از توان جاذبه های
فرهنگ ی و اجتماعی برخودار است ،مسووالن و مديران منطقه با به روز کردن
اين توانها در توسعه گردشگری منطقه می توانند بسیار موثر باشند.
نتايج نشان می دهند که گردشگری در روستای برغان ،اگرچه باعث به وجود
آمدن اشتغال و در نتیجه درآمد مرتبط با گردشگری و نیز کمک به رشد برخی از
فعالیتهای روستايی مانند باغداری و خدمات شده است ،اما اين تاثیر بسیار
محدود است و تنها برخی از خانوارها را در بر میگیرد .همچنین به علت نبود
نهاد محلی و متولی مختص گردشگری ،منافع عمومی حاصل از گردشگری
برای کل جامعه محلی محقق نشده است.
نتايج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد اين استان با مشکالت زيرساختی،
بازاريابی ،بهداشت و سالمت ،کمرنگ شدن جاذبههای فرهنگی ،عدم درک
صحیح از گردشگری ،فقدان انگیزه در مسووالن محلی ،تعصبات قومی -قبیله-
ای ،فقدان برنامهريزی ،همچنین پژوهش و نظارت ،مشکالت مربوط به منابع
انسانی ،مشکالت گردشگری و مقوله دولت و مشکالت مربوط به صنايع دستی
همراه است.
بر اساس نتیجه به دست آمده جاذبه جنگلهای ارسباران به عنوان بهترين
گزينه بین ساير جاذبهها برای سرمايه گذاری انتخاب شده است.
نتايج تحلیل عاملی در زمینه نقش گردشگری روستايی در توسعه منطقه ،بهبود
صنا يع روستايی و بازاريابی عامل اول و توسعه اشتغال و کارآفرينی ،توسعه
فرهنگی ،توسعه اقتصادی و افزايش خدمات رفاهی و حفاظت از منابع طبیعی
عوامل بعدی را تشکیل میدهند.
روستا به عنوان يک تفرجگاه برون شهری محسوب شده و میتواند به عنوان
مقصد گردشگران محلی در تعطیالت آخر هفته محسوب گردد .عالوه برآن
نتايج به دست آمده از ارزيابی  MS-SWOTنشان دهنده آن است که
ضعفهای موجود در منطقه در عدم توسعه گردشگری نقش اساسی دارد.
نتايج نشان میدهد تمامی روستاهای باالی  21خانوار ناحیه و همچنین مرکز
اداری-سیاسی آن (شهر ديلمان) برخوردار ازطرح فیزيکی-کالبدی هستند لیکن
سرعت تغییرات در چشمانداز جغرافیايی ناحیه به گونهايی است که مديران نیز
عمال در دام منفعت مالی حاصل از اين امر از سازماندهی اين فضاهای بکر و
مستعد غافل شده و ضرورت آنرا به فراموشی سپردهاند.

منبع :پوررمضان و قاسمی وسمه جانی1933 ،؛ پاپزن و همکاران1930 ،؛ گودرزی و محمد1901 ،؛ مطیعی لنگروی و نصرتی1901 ،؛ جمعه پور و احمدی پور1901 ،؛ کرمی
دهکردی و کالنتری1901 ،؛ فرجی سبکبار و همکاران1901 ،؛ يعقوبی1901 ،؛ سقايی و علیزاده 1905 ،و آمار.1905 ،
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روش پژوهش
نوع تحقیق کاربردی و روش مطالعه توصیفی -تحلیلی است .در اين ابتدای تحقیق از رهیافت کیفی و سپس از رهیافت
کمی استفاده گرديد .اين تحقیق از نظر میزان کنترل متغیرها ،يک تحقیق توصیفی غیر آزمايشی است .درتحلیل آن از
روش همبستگی رابطه بین متغیرها استفاده گرديده است .در اين تحقیق از روش همبستگی از نوع کواريانس و تحلیل
عاملی استفاده شده است .برای جمعآوری اطالعات در مرحله اول از روش پژوهشهای کتابخانهای به منظور بررسی
سابقه موضوع و جمعآوری آمار و اطالعات دقیق از ظرفیتهای طبیعی ،تاريخی و فرهنگی منطقه استفاده شد .در مرحله
دوم و پس از بررسی ادبیات تحقیق ،از تکنیکهای رهیافت PRAاز طريق برگزاری بیش از12جلسات مشارکتی با
کارشناسان متخصص در سازمانهای مرتبط و اعضاء شورای روستاهای مورد مطالعه برای تعیین نقشها و اثرات توسعه
گردشگری روستايی در منطقه استفاده گرديده است .در مرحله سوم برای جمعآوری اطالعات از جامعه آماری مورد اشاره
از پرسشنامه استفاده شد .برای دستیابی به روايی ظاهری و محتوايی ،دراين راستا پرسشنامه در اختیار چند نفر از اساتید
صاحب نظر در زمینه گردشگری و توسعه روستايی قرار گرفت و نظرات آنها برای اعمال اصالحات الزم اعمال گرديد.
برای تعیین پايايی ابزار تحقیق ،پايلوت تست انجام و از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .پرسشهايی که با حذف آنها
آلفای کرونباخ کل پرسشنامه بیشتر میشد ،از پرسشنامه تحقیق حذف شدند .ضريب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای
بخشهای مختلف پرسشنامه ،بین  1/11تا  1/30به دست آمد که نشانگر پايايی باالی سازههای پرسشنامه بود.
نمونه آماری اين مطالعه شامل سه گروه مردم محلی ( ،)n =111کارکنان ادارات دولتی در بخش مريوان و ادارات مرتبط
در سنندج ( )n=95و گردشگران ( )n=109بودند .نمونه آماری مربوط به مردم محلی به صورت هدفمند و روش گلوله
برفی که يکی از روشهای نمونه گیری در تحقیقات کیفی است ،انتخاب شدند .برای انتخاب کارکنان ادارات دولتی در
بخش مريوان و ادارات مرتبط يعنی سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل میراث فرهنگی ،معاونت برنامهريزی راهبردی
استانداری در سنندج استفاده شد .نمونه آماری گردشگران را گردشگران مراجعه کننده به بخشهای تاريخی و طبیعی
منطقه تشکیل دادند .دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار  SPSSپردازش و تحلیل گرديد.

محدوده مورد مطالعه
شهرستان مريوان با مساحتی بالغ بر  5952کیلومتر مربع يکی از شهرستانهای استان کردستان در غرب ايران است.
اين شهرستان از شمال به شهرستان سقز ،از شرق و جنوب شرقی به شهرستان سنندج ،از جنوب به بخش نوسود از
شهرستان پاوه و از غرب و شمال غربی به خاک عراق محدود است .جمعیت اين شهرستان طبق سرشماری سال ،1901
برابر با  153/111نفر بودهاست .از جمعیت کل شهرستان جمعیت نقاط شهری  155/159نفر و جمعیت نقاط روستايی
 15/111نفر میباشد؛ که سومین شهرستان استان کردستان به شمار میرود (معاونت برنامهريزی استان کردستان.)1905،
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شکل  .5موقعیت جغرافیایی استان کردستان و شهرستان مریوان در تقسیمات کشوری

یافتهها و بحث
 یافتههای توصیفیدر اين تحقیق ابتدا در جدولی تهیه که در آن توزيع فراوانی پاسخگويان را برحسب گروههای سنی و نوع تحصیالت
مشخص گرديده 15 ،درصد از پاسخگويان زير  95سال و تنها  53درصد بین  95تا  11سال سن داشتند .همچنین 52
درصد از پاسخگويان زير ديپلم ،حدود  92درصد زير فوق ديپلم و  11درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر
داشتهاند .همچنین از نظر سوابق کاری  11درصد از پاسخگويان کمتر از 11سال تجربه کاری 91 ،درصد دارای سوابق
بین  51تا 11سال 15درصد دارای سوابق بیش از  51سال داشتهاند .از نظر جنسی هم بیش از  31درصد از جامعه آماری
تحقیق مرد و  51درصد ديگر زن بودهاند.
جدول  .1توزیع فراوانی گروه سنی پاسخگویان
گروهای سنی
 13تا 51

درصد
52/1

درصد تجمعی
52/1

 52تا 53

51/2

15/0

 50تا 92

51/2

12/5

 95تا 11

53

111

جمع

111

-
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گردشگری روستایی و توسعه جوامع محلی روستایی

نقش گردشگری روستايی در توسعه جوامع محلی روستايی با استفاده از نتايج مرور ادبیات و بخش کیفی تحقیق ،از
طريق  55سنجه و با استفاده از طیف پنج سطحی لیکرت مورد سنجش قرار گرفت .نتايج بدست آمده در جدول ( )9آورده
شده است .اطالعات ارايه شده در جدول ( )9نشانگر آن است که از ديدگاه پاسخگويان همه  55نقش مورد بررسی
میانگینی باالتر از  9کسب کردند .همچنین اين جدول نشان میدهد خودکفايی و تقويت اقتصاد منطقه ،رونق صنايع
دستی محلی ،افزايش کیفیت زندگی و حل معضل بیکاری مهترين نقشهای رونق گردشگری در توسعه منطقه از ديدگاه
کل پاسخگويان میباشد.
جدول  .4نقش گردشگری روستایی در توسعه جوامع محلی
مردم محلی

کارکنان

گردشگران

کل پاسخگویان

مؤلفهها
خودکفايی و تقويت اقتصاد منطقه

2/1

1/21

1/22

1/51

رونق بازارچه مرزی

1/9

5

1/35

1/21

افزايش کیفیت زندگی

2/5

1/11

9/21

1/03

حل معضل بیکاری

1/5

1/19

9/00

1/01

احترام بیشتر به جامعه محلی و فرهنگ آنها

2/5

1/95

1/39

9/00

ايجاد بازار مناسب برای محصوالت کشاورزی

1/1

1/22

1/15

9/90

فراهم کردن زمینه اشتغال موقت برای مردم روستاها

9/3

1/91

1/13

1/11

افزايش اشتغال جوانان

1/1

1/55

9/59

9/01

متنوّ ع شدن فعالیتهای اقتصادی

1/2

1/92

9/50

9/11

رونق هنرهای سنتی روستايی

1/1

1/15

9/51

9/02

فراهم کردن زمینه توسعه روستايی در درازمدت

9/0

2/13

9/51

9/32

امکان مشارکت مردم در فرصتهای اقتصادی جديد

1.2

9/02

9/21

9/39

ايجاد درآمد و افزايش رفاه ساکنان نواحی روستايی

1/9

9/01

9/11

9/31

افزايش خدمات رفاهی

9/11

1/91

9/31

9/35

بهره برداری از منابع فاقد اهمیت

9/01

9/15

1/25

9/12

حل مشکل نیروی کار اضافی

1/29

9/09

9/15

9/55

کاهش فقر

2/55

9/15

9/95

9/55

بستر و زمینه ساز توسعه پايدار روستايی

1/11

9/55

9/25

9/55

افزايش اشتغال در بخش خدمات

9/92

9/31

1/12

9/15

کمک به توسعه پايدار و حفاظت از منابع طبیعی

9/11

9/01

1/51

9/15

افزايش اشتغال زنان

9/22

9/12

9/55

9/95

کاهش اتکاء بیش از حد روستايیان به کشاورزی

9/55

9/55

9/15

9/55

مقیاس = 1 :خیلی کم
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پیامدهای منفی گردشگری روستایی در منطقه مریوان

در ارتباط با پیامدهای منفی مربوط به توسعه گردشگری در مناطق روستايی مريوان که از نتايج نشستها برگزار شده و
نتايج حاصله از آن در 15پیامد با استفاده از طیف پنج سطحی خیلیکم ،کم ،تا حدی ،زياد و خیلیزياد مورد سنجش قرار
گرفتند .نتايج بدست آمده در جدول ( )1آمده است.
جدول  .3پیامدهای منفی گردشگری در منطقه مریوان از دیدگاه پرسشگران
مؤلفهها
تخريب پوشش گیاهی
افزايش شديد قیمت زمین و مسکن
از بین رفتن فرهنگ سنتی
تضاد اجتماعی بین جامعه میزبان و جامعه میهمان
باال رفتن قیمت مسکن
آلودگی محیط زيست
برهم زدن زيبايی بصری روستاها
تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات
ازدياد تخلفات اجتماعی با ورود گردشگران
فرسايش خاک و تخريب جنگل ها و مراتع
وابستگی بیش از اندازه نواحی میزبان به گردشگری
فشار تقاضا برای منابع کمیاب مانند آب آشامیدنی
تخريب چشم انداز طبیعی
تخريب زمینهای کشاورزی و مزارع روستايی
رفتار نامناسب و عدم حساسیت فرهنگی گردشگران
دوگانگی اجتماعی
منبع :يافتههای تحقیق1901 ،

مقیاس = 1 :خیلی کم

مردم محلی
2/51
1/21
9/01
9/33
9/01
9/51
9/22
9/59
9/15
9/11
9/30
9/15
5/05
9/15
5/11
9/15

کارکنان
1/91
1/59
1/15
9/33
9/99
9/21
9/91
9/22
9/15
5/13
9/51
5/15
5/01
5/53
9/51
5/92

گردشگران
9/21
9/22
9/95
9/55
9/11
9/95
9/11
9/55
9/31
9/11
9/10
9/55
9/20
9/11
5/15
9/50

کل پاسخگویان
9/09
9/25
9/91
9/19
9/12
9/91
9/99
9/51
9/91
9/51
9/11
9/15
5/31
5/32
5/09
5/05

 =2خیلی زياد

اطالعات بدست آمده در جدول ( )1نشان میدهد از ديدگاه پاسخگويان مهمترين پیامدهای منفی توسعه گردشگری در
منطقه مريوان عبارتند از :تخريب پوشش گیاهی ،افزايش شديد قیمت زمین و مسکن و پیدايش قیمتهای کاذب و
بورس بازی زمین ،از بین رفتن فرهنگ سنتی ،تضاد اجتماعی بین جامعه میزبان و جامعه میهمان و باال رفتن قیمت
مسکن به دلیل افزايش تقاضای خريد خانههای دوم در نواحی روستايی.
تحلیل عاملی نقش گردشگری روستایی در توسعه منطقه مریوان

با عنايت به هدف اصلی تحلیل عاملی که تلخیص تعداد زيادی از متغیرها در تعداد محدودی از عاملها میباشد ،به
طوری که در اين فرآيند کمترين میزان گم شدن اطالعات وجود داشته باشد و همچنین لزوم دستهبندی و تبیین
متغیرهای مورد بررسی براساس همبستگی درونی آنها ،از تحلیل عاملی اکتشافی با رويکرد تلخیص دادهها استفاده شده
است .به منظور تعیین مناسب بودن دادههای گردآوری شده برای تحلیل عاملی از ضريب  KMOو آماره بارتلت استفاده
شد .در اين بخش مقدار  KMOبرابر  1/131به دست آمد که نشان دهنده مناسب بودن همبستگیهای موجود در بین
دادهها برای تحلیل عاملی میباشد .برای اطمینان از مناسب بودن دادهها در تحلیل عاملی از آزمون بارتلت نیز استفاده
شد .مقدار آماره بارتلت برابر با  13121.11بدست آمد که در سطح 1درصد معنیدار بود .لذا دادهها برای تحلیل عاملی
مناسب بودند .در جدول ( )2تعداد عوامل استخراج شده همراه با مقادير ويزه هر يک از آنها ،درصد واريانس هر يک از
عوامل و درصد تجمعی واريانس عوامل آمده است.
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جدول  .1نتایج تحلیل عاملی نقش گردشگری روستایی در مریوان
عاملها

مقدار ویژه

درصد واریانس
مقدارویژه

درصد تجمعی واریانس

عامل 1

2/0

10/52

10/52

عامل 5

2/2

15/51

95/55

عامل 9

1/1

15/95

13/23

عامل 1

9/1

11/55

20/31

عامل 2

9/5

11/51

11/12

براساس جدول ( )2در مجموع پنج عامل فوق توانستهاند  11/12درصد از کل واريانس نقش گردشگری روستايی در
توسعه منطقه مريوان را تبیین نمايند .برای چرخش عاملی از روش وريماکس استفاده گرديد .پس از پردازش متغیرها،
نسبت به نامگذاری عوامل به دست آمده از تحلیل عاملی اقدام گرديد .در جدول ( )5هر يک از عوامل و متغیرهای مربوط
به آن عامل همراه با بار عاملی و متغیرهای پوشاننده آنها آورده شده است.
جدول  .1نقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار براساس روش عاملی در منطقه مریوان
نام عامل

رونق بازارچه مرزی و تنوع
فعالیتهای اقتصادی

توسعه اشتغال و کارآفرينی

توسعه فرهنگی منطقه

توسعه اقتصادی و افزايش
خدمات رفاهی

حفاظت منابع طبیعی از طريق
کاهش فشار به آن

متغیرها

بار عاملی

رونق بازار محلی شهر
رونق بازارچه مرزی

1/111
1/115

ايجاد درآمد و افزايش رفاه ساکنان نواحی روستايی
ايجاد بازار مناسب برای فروش محصوالت کشاورزی به گردشگران
متنوّع شدن فعالیتهای اقتصادی
حل معضل بیکاری
رونق اشتغال کشاورزی از طريق ايجاد بازار فروش محصوالت
فراهم کردن زمینه اشتغال موقت برای مردم روستاها

1/103
1/112
1/211
1/113
1/122
1/511

مشارکت در اشتغال زايی و ايجاد درآمد
افزايش اشتغال دربخش خدمات
افزايش اشتغال زنان
افزايش اشتغال جوانان
احترام بیشتر به جامعه محلی و فرهنگ آنها
تقويت و تداوم سنت های فرهنگی

1/200
1/220
1/510
1/521
1/151
1/251

احیاء اقتصاد جوامع محلی
تقويت فرهنگ محلّی
کاهش فقر
افزايش خدمات رفاهی
بهبود کیفیت زندگی از طريق رونق بازاچه پیله وری
امکان مشارکت مردم در فرصتهای اقتصادی جديد

1/113
1/525
1/101
1/315
1/592
1/215

بهره برداری از منابع فاقد اهمیت
فراهم کردن زمینه توسعه روستايی در درازمدت
کاهش اتکاء تولیدکنندگان روستايی به کشاورزی و دامداری
کمک به توسعه پايدار و حفاظت از منابع طبیعی

1/100
1/195
1/231
1/209
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نتايج تحلیل عاملی نشان داد که بهبود بازارچه مرزی و تنوع فعالیتهای اقتصادی  10/52درصد واريانس را به خود
اختصاص داده و با مقدار ويژه  2/05عامل اول نقش گردشگری روستايی در توسعه پايدار منطقه مريوان بوده است.
همچنین اين نتايج نشان داد توسعه اشتغال و کارآفرينی  15/51درصد ،توسعه فرهنگی منطقه  15/95درصد ،توسعه
اقتصادی و افزايش خدمات رفاهی  11/55درصد و حفاظت از منابع طبیعی از طريق کاهش فشار به آن  11/51درصد
واريانس را به خود اختصاص دادهاند .به منظور تعیین دادههای گردآوری شده در تحلیل عاملی از ضريب  KMOو آماره
بارتلت استفاده شد .در اين بخش مقدار  KMOبرابر 1/321به دست آمد که نشان دهنده مناسب بودن همبستگیهای
موجود در بین دادهها برای تحلیل عاملی میباشد.

نتیجهگیری
اساساً اثرات گردشگری روستايی مقولهای است که از قبل در ممالک توسعه يافته از آن استفاده و نتايج خوبی بدست
آوردهاند .امرو زه بر همگان واضح و روشن است که گردشگری بالقوه بستر اشتغالزايی ،کاهش فقر و در اعتالی توسعه
اجتماعی -فرهنگی جوامع مؤ ثر است .نکته مهمی که کمتر بدان توجه شده است ،مديريت گردشگری است .در اين
تحقیق براساس مدلهای آماری اثرات و جوانب مثبت و منفی گردشگری را نشان داده شد که بیان از اين نکته را دارد
منطقه مريوان به دلیل شرايط آب و هوايی مساعد وچشماندازههای طبیعی مانند درياچه زريوار در  9کیلومتری شهر
مريوان ،چشماندازهای طبیعی ديگر مانند رشته کوههای پوشیده از جنگلهای بلوط ،چشماندازههای متنوع فرهنگی و
باستانی و از همه مهمتر وجود بازارچه های مرزی در شهر مريوان از يک طرف و فاصله نزديک شهر با خط صفر مرزی به
طول  1کیلومتر شرايط مناسبی را برای توسعه گردشگری در منطقه فراهم آورده است.
نتايج نشان میدهد خودکفايی و تقويت اقتصاد منطقه از طريق رونق صنايع دستی محلی ،افزايش کیفیت زندگی و حل
معضل بیکاری مهمترين نقشهای رونق گردشگری در توسعه منطقه از ديدگاه کل پاسخگويان است .در کنار نقشهای
مثبت گردشگری روستايی ،اين صنعت با پیامدهای منفی همچون تخريب پوشش گیاهی ،افزايش شديد قیمت زمین و
مسکن و پیدايش قیمتهای کاذب و بورس بازی زمین ،از بین رفتن فرهنگ سنتی ،تضاد اجتماعی بین جامعه میزبان و
جامعه میهمان نیز در منطقه همراه بوده است .اين يافته با مطالعات رضوانی و صفايی 1931 ،و Busby and
 Rendle, 2000پشتیبانی میشود .با توجه به نتیجه فوق مشخص میگردد فقدان برنامهريزی و عدم مديريت کارآمد
می تواند منجر به عدم تحقق آثار مثبت گردشگری و بوجود آمدن پیامدهای منفی گردد .بنابراين الزم است از فرصتهای
موجود اين ناحیه در زمینه گردشگری برای تأمین نیازهای فراغتی شهروندان مريوانی از يک طرف و تجديد حیات
اقتصادی و اجتماعی نواحی روستايی از طرف ديگر به درستی استفاده گردد .لذا پیشنهاد میگردد برنامه جامع توسعه
گردشگری روستايی در منطقه مريوان با در نظر گرفتن فرصتها و تهديدهای اين صنعت مشخص و تدوين گردد.
نتايج تحلیل عاملی نقش گردشگری روستايی در توسعه پايدار روستايی نشان داد که بهبود بازارچه مرزی و تنوع
فعالیتهای اقتصادی  10/52درصد واريانس را به خود اختصاص داده و با مقدار ويژه  2/05عامل اول نقش گردشگری
روستايی در توسعه پايدار منطقه مريوان بوده است .همچنین اين نتايج نشان داد توسعه اشتغال و کارآفرينی 15/51
درصد ،توسعه فرهنگی منطقه  15/95درصد ،توسعه اقتصادی و افزايش خدمات رفاهی  11/55درصد و حفاظت از منابع
طبیعی از طريق کاهش فشار به آن  11/51درصد واريانس را به خود اختصاص داده اند .اين يافته با مطالعات متعدد
ديگری نظیر رکنالدين افتخاری و مهدوی ،William, A.M. and Hall, C.M, 2000 ،1932 ،و سازمان
ايرانگردی و جهانگردی 1931 ،همخوانی دارد .مديريت کارامد توام با برنامهريزی منطقی میتواند بسیاری از مشکالت
اصلی روستاهای منطقه يعنی بیکاری و فقر را کاهش داده و در مقابل توسعه اين صنعت نقش اساسی در افزايش اشتغال
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و توسعه مکانی -فضايی روستاها ايفا میکند .لذا با توجه به جاذبههای تاريخی ،طبیعی ،فرهنگی و موقعیت جغرافیايی
بسیار مساعد منطقه در زمینه گردشگری روستايی توصیه میشود ،گردشگری روستايی به عنوان محور توسعه اقتصادی-
اجتماعی منطقه در برنامه ها بايد مورد توجه قرار بگیرد.
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