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مقدمه
در چارچوب رهیافت مطلوب توسعه برای مناطق روستایی که با توسعة پایدار روستایی شناخته میشود ،هم اینك برخالف گذشته،
توسعة روستایی مبتنی بر رویکردی کلی نگرو سیستمی است که در بردارندة ابعاد بنیادی ،شکل دهندة نظام توسعة روستایی و همم
پیوندی موزون میان آنان است ) .(Taherkhani et al, 2008: 217با توجه به تعاریف توسعه پایدار ،اجمزای اساسمی ایمن توسمعه
همانا پیشرفت اقتصادی ،رفاه اجتماعی ،کیفیت محیطی وحکمروایی خوب محسوب میشوند .دراین میان ،همان گونه که کمیسیون
توسعة پایدار نیز تصریح دارد ،ابعاد توسعه پایدار در برگیرندة خصیصههای اجتماعی ،اقتصادی و محیطی است کمه بیمانگر مفهمومی
موزون و به هم پیوسته در قالب کلیتی واحد ودارای تعامل اسمت ) .(Office of Rural Development Planning, 2007:14در
فرایند توسعة پایدار نقش پایداری اجتماعی در تحقق اهداف توسعه روستایی بسیار پراهمیت است .پایداری نظام اجتماعی به معنای
ارتقای کیفیت زندگی وتوسعه منابع انسانی و در نهایت خود توانی اجتماعات محلی برای غلبه بر چالشها و مسائل درونی و واکنش
در برابر تغییرات بیرونی و مدیریت حفظ ارزشهاست .در این معنا اهداف اجتماعی توسعه پایدار در مضامینی چون فرصتهای برابر
(درون وبین نسلی) ،توانمندسازی ،ارتقای کیفیت زندگی ،کرامت و حقوق انسانی ،فقرزدایی ،تنوع فرهنگمی ،همبسمتگی اجتمماعی،
مشارکت اجتماعی ،ظرفیت سازی نهادی ،امنیت اجتماعی ،مسئولیت پذیری ،رفاه اجتماعی و تعلق خاطر مکانی به شمکلی گسمترده
مورد تأکید قرار گرفته است .در مجموع ،چنین به نظر میرسد که با تأکید بر پارهای از تجربیات جهانی ،دالیل بسیار زیمادی وجمود
دارد که ظهور ناپایداری در ابعاد محیطی آن در سوء مدیریت منابع طبیعی جلوه گر شده است و ناپایداری اقتصادی کمه نمودهمای
عینی آن در بروز عدم تعادلهای اقتصادی ،نابرابری ،فقر و بیکاری در سطح جوامع روستایی تجلی یافتهاند به دلیل فقدان توجمه و
یا توجه اندك به ابعاد اجتماعی و نیز فقدان نهادی پایدار در مناطق روستایی بوده است ).(Pourtaheri et al, 2011: 3
در حال حاضر بیشتر کشورها به دنبال این هستند که به لحاظ اقتصادی به سوئی حرکت کند که اقتصاد پر سود تر و کمم هزینمه
تر را تجربه کنند که در این بین توجه خاصی به صنعت گردشگری داشتهاند و هر یك سعی در جذب بیشتر گردشمگر را داشمتهانمد
) .(Mahalati, 2001: 302در این بین یکی از جنبههای گردشگری که میتواند باعث رونق گردشگری داخلی شمود ،گردشمگری
روستایی می باشد .توجه به گردشگری روستایی به خصوص در کشورهای جهان سومی امری ضروری به حساب میآید زیرا در حال
و هوای ت وسعه و صنعتی شدن و رشد سریع شهرنشینی در این کشورها برای چند دهه مناطق روستایی مورد فراموشی ،کم تموجهی
و یا بی توجهی قرار گرفتهاند .که این باعث محروم ماندن روستاها و فقر اقتصادی در آنها و افزایش مهماجرت از روسمتا بمه شمهر
شده است ) .(Jomepour, 2006: 2توسعه گردشگری روستایی موجب ایجاد شغل در روستا ،ماندن اهالی روستا در محل ،و بهبود
وضعیت معیشتی آنها خواهد شد ) .(Saeidi, 2011: 90گردشگری روستایی میتواند از یك سو با فراهم آوردن فرصتهای جدید
در بسیاری از روستاها وسیلهای است که به جوامع روستایی حیات دوباره میبخشد و باعث پا برجا ماندن این سکونتگاهها ممیشمود
) .(Rokneldin Eftekhari & Mahdavi, 2006: 8این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال اصلی است که گردشگری در
پایداری اجتماعی نواحی روستایی شهرستان قائمشهر دارد تا چه حد نقش داشته است؟
ماکلود و گلیسپی ( )2010در پژوهشی با عنوان نقش گردشگری درترقی و توسعه نواحی روستایی اروپا به این نتیجه رسیدهاند که
گردشگری از لحاظ زیست محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی اثرات مثبت و منفی برای نواحی روستایی اروپا دارد .ایمن مقالمه
به بررسی پایداری دراز مدت گردشگری در اروپا میپردازد و به رفع مشکالتی از جملمه سیاسمتهمای محلمی جهمت دسمتیابی بمه
گردشگری پایدار اشاره میکند ) .(Macleod & Gillespie, 2010بوگان ( )2012در پژوهش گردشگری روستایی یك اسمتراتژی
برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی در رومانی اظهار میدارد که توسعه پایدارگردشگری درمناطق روستایی خواستار
توانایی توسعه منابع گردشگری و ایجاد ارتباط بین بخشهای مختلف براساس یك روش خاص و واحد میباشد ).(bogan, 2012
چانگ در سال  2013به بررسی اثرات گردشگری روستایی از دیدگاه جامعه میزبان در تایوان پرداخته و به این نتیجه رسیده کمه بما
بررسی دو الگوی اصلی گردشگری در تایوان به این نتیجه رسیده است این الگوها ازلحاظ اثرات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگمی و
زیست محیطی متفاوت میباشند ) .(Chuang shu tzu, 2013شانگ و آنتیستیس در سال  2014به بررسی گردشگری روستایی
و پایداری اجتماعی پرداخته و به این نتیجهاند که توسعه گردشگری موجب افزایش کنترل انسان بر زندگی خودش میشمود و ایمن
توسعه با عوامل ارزشی که در این راه تحت تاثیر قرار میگیرد منافاتی ندارد و موجمب تقویمت هویمت اجتمماعی جامعمه ممیگمردد
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) .(Shang & antestis, 2014نوری و زند در سال  2013در پژوهشی نقش گردشگری در توسعه پایمدار روسمتاهای کرمانشماه را
مورد بررسی قراردادهاند و به این نتیجه رسیدهاند که با وجود آنکه این روستاها دارای توانهمای بمالقوه گردشمگری ممیباشمند امما
استفاده مناسبی از این توانها به عمل نمیآید اما در صورت توسعه گردشگری و برطرف کردن مشکالت میتوان به کسب درآمد و
متنوع کردن اقتصاد و در نهایت به توسعه پایدار رسمید ) .(Nouri & Zand, 2013غفماری و همکماران در سمال  1388بمه نقمش
گردشگری در توسعه اقتصادی  -اجتماعی روستایی استان چهارمحال و بختیاری روستای سامان پرداخته و به این نتیجه رسیدهانمد
که بین ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد ،کاهش مهاجرت ساکنین و گردشگری رابطه معنماداری وجمود دارد ).(Ghafari et al, 2009
شریعت پناهی و همکاران در سال  1388به بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی (مطالعمه مموردی :دهسمتان لواسمان
کوچك ،بخش لواسانات) پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که گردشگری روستایی پایمدار سمبب احیمای فرهنمگ محلمی و سمنتی
روستاهای منطقه و تشویق فعالیت جمعی روستاییان ،افزایش درآمد روسمتاییان و کماهش مهماجرت و تخلیمه روسمتاها ممیگمردد
) .(Shariatpanahi et al, 2009محمدزاده الریجانی ( )1390در پژوهشی اهمیت نقش گردشگری در توسمعه پایمدار اقتصمادی -
اجتماعی روستاهای ایران را مورد ارزیابی قرار داده و بیان میکند که یکی از بهترین راههای نجمات روسمتاهی کشمور از مسمائل و
مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی و رسیدن به عدالت اجتماعی و جغرافیایی ،توجه هر چه بیشتر مسئولین و ممردم بمه
توسعه وگسترش گردشگری روستایی است ،زیرا درنهایت به توسعه پایدار روستا میانجامد ).(Mohamadzadeh Larijani, 2011
زرافشانی و همکاران ( )1391گردشگری پایدار روستایی بخش سامان شهرکرد را مورد ارزیمابی قمرار داده و اظهمار ممیدارنمد کمه
توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه دارای چهار پیامد عمده شمامل :درآممدزایی ،ایجماد مشمکالت زیسمت محیطمی و توسمعه
فرهنگی و کاهش سرمایه اجتماعی میباشد ) .(Zarafshani et al, 2012ارغان و همکاران ( )1394به بررسی نقش گردشگری در
توسعه اجتماعی -اقتصادی مناطق روستایی مطالعه موردی غار آبی سهوالن و تاثیر آن بر روستاهای منطقه پرداخته و به این نتیجه
رسیدهاند که میان افزایش شمار گردشگران رونق گردشگری و بهبود شاخصهای اجتماعی اقتصادی رابطمه معنماداری وجمود دارد
) .(Arghan et al, 2015نعمتالهی و همکاران ( )1396در پژوهشی به ارزیابی سطوح پایداری مقاصد روستایی در راستای توسمعة
گردشگری روستایی با تعدیلگری تصویر مقصد در دهستان دراك شهرستان شیراز پرداخته و بیان میکنمد کمه سمطح اقتصمادی و
محیطی از میزان مطلوب پایینتر و سطح اجتماعی از میزان مطلوب باالتر است .شماخص پایمداری اجتمماعی بیشمترین تمأثیر را بمر
گردشگری روستایی داشته است ،تصویر مقصد تأثیر مثبت و معناداری بر پایداری اقتصادی دارد؛ اما بر پایداری اجتماعی بدون تأثیر
است؛ به عالوه ،تصویر مقصد تأثیری معکوس بر پایداری محیطی دارد ).(Nematillahi et al, 2016
پایداری روستایی بایستی در برگیرنده کلیه قلمروهای تغییر و در راسمتای حرکمت نظمام اقتصمادی و اجتمماعی از درك وضمعیت
زندگی نامناسب به سوی شرایط زندگی مادی و معنوی بهتر باشد که مشتمل بر  3اصل پایداری :پایداری زیست محیطی ،پایداری
فرهنگی و اجتماعی و پایداری اقتصادی میباشد) .(Badri, 2009:193بدین ترتیمب توسمعه پایمدار روسمتایی یمك فراینمد پایمدار
تغییرات اقتصادی  -اجتماعی ،فرهنگی و محیطی به منظور ارتقا ،رفاه و خوشبختی طوالنی مدت کل اجتماع است .به سخن دیگر،
این فرایندی چند بعدی است که به گونهای پایدار در صدد وحدت اهداف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیطی اسمت .بدینسمان،
پایداری روستایی عبارت است از توجه همزمان به ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و زیست محیطی و وحدت میان این ابعماد بمه
منظور باال بردن سطح معیشت و رفاه مردم روستایی ).(Azkia, 2009: 3

شکل  .1سه اصل اساسی در توسعه

پایدار در مدل بهم پیوسته ()Source: Mak & peacock, 2011: 2
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جدول  .1اهداف توسعه پایدار ،توسعه گردشگری روستایی و توسعه روستایی
اهداف توسعه پایدار
 حفاظت و نگهداشت محیط زیست ترکیب متعادل اقتصماد و محمیط در فرآینمدتصمیمگیری
 استفاده بهینه از منابع محیطی احتممرام بممه حقمموق نسممل هممای آینممده دربهرهگیری از منابع

 گسترش همزمان رشد اقتصادی ،اجتمماعیوزیست محیطی

توسعه گردشگری روستایی
 توسعه کشاورزی و بهبود صنایع دستی افزایش مشارکتهای روستایی ارتقای کیفیت زندگی بهبود رفاه اجتماعی براوری رضایتمندی روستاییان امنیت انسانی ،غذایی و فرهنگی کاهش مهاجرتهای روستایی حفاظت فرهنگ بومی روستایی اشتغالزایی روستاییافزایش درآمد خانوارهای روستایی استفاده بهینه و کارآمد از منابع محلی -استفاده مناسب از منابع بدون استفاده

توسعه روستایی
 افزایش تولید محصوالت کشاورزی توسعه فرصتهای شغلی روستایی تأمین نیازهای روستایی بهبود بهره وری و درآمد روستایی کاهش فقر ،افزایش رفاه روستایی توسعه مشارکت روستایی برآوری امنیت شغلی و غذایی انتقال منابع عمومی به نواحی روستایی بهبود زیرساخت های روستایی کاهش مهاجرتهای روستایی تقویت جایگاه روستا در اقتصاد ملی و منطقهای توجه به تاریخ و فرهنگ بومیSource: Moradi Masihi et al, 2014

گردشگری پایدار روستا سعی در تنظیم روابط بین جامعه میزبان ،مکان گردشگری و گردشگران دارد ،چرا که این روابط میتوانمد سمازنده
و پویا و مخرب باشد و به دنبال تعدیل فشار و بحران بین این عناصر است تا آسیبهای محیطی و فرهنگی را به حداقل رسمانده و رضمایت
بازدید کنندگان را فراهم آورده و به رشد اقتصادی ناحیه کمك کند .گردشگری میتواند با مشارکت در اشتغال زایی و ایجماد درآممد ،اقتصماد
جوامع محلی احیاء کند و نیز میتواند در تقویت فرهنگ محل سهیم باشد و در حفظ محیط زیسمت پما بازسمازی محمیط زیسمت طبیعمی و
انسان ساخت تغییر ایجاد کند ) .(Rezvani, 2003: 55دلیل اصلی توجه به توسعه گردشگری روستایی ،غلبه بر پایین بودن سطح درآممد
و ارائه فرصتهای جدید شغلی و تحوالت اجتماعی در جامعه روستایی است .در ابعاد اجتماعی نیز گردشگری روسمتایی ممیتوانمد بمه عنموان
ابزاری برای تولید اشتغال و توسعة اقتصادی در سطح منطقه ،امیدهایی را برای کاهش فقر و افزایش اشتغال به خصوص در نواحی کم سمود
فراهم آورد ) .(Moradi Masihi & Ghasemi, 2014: 113گردشگری روستایی به عنوان یك فعالیت مکمل و پر توان در اشمتغالزایی
و افزایش درآمد روستاییان اهمیت بسزایی دارد و اکثرا کشورهای توسعهیافته بمرای توانمنمدکردن اقتصادشمان ایمن صمنعت را نیمز تقویمت
میکنند .نکته مهمی که در این مباحث نهفته است و نقش کلیدی در جهت تحقق ایمن توانمایی دارد برناممهریمزی و هدفمنمد کمردن ایمن
جریان روبه رشد میباشد .زیراگردشگری روستایی در بیشتر کشورهای توسعه نیافته به صورت خودجوش ممیباشمد و علمی رغمم رشمد روز
افزون تعداد گردشگران و توسعه ظاهری آن نتوانسته است رسالت خود رابرآورده کند و نیازمند نگرش نو و دگرگونی در سماختار گردشمگری
روستایی است که در غیر اینصورت توسعه گردشگری بدون برنامهریمزی ،سمبب آسمیبهمای اجتمماعی ،اقتصمادی و زیسمت محیطمی در
سکونتگاههای روستایی میشود ).(Rezvani & Safaei, 2005: 114
به طور کلی در زمینه ارتباط بین گردشگری و توسعه روستایی سه دیدگاه مطرح میباشمد :دیمدگاه اول گردشمگری را راهبمردی
برای توسعه روستایی میداند .بر اساس دیدگاه دوم گردشگری به عنوان سیاستی برای بازساخت سکونتگاههای روستایی مورد توجه
قرار می گیرد .در دیدگاه سوم گردشگری روستایی به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار به شمار میرود ) .(Badri et al, 2009: 4به
باور صاحبنظران توسعه روستایی و توسعه گردشگری زیر بخشی از الگوی فراگیر و اصملی توسمعه هسمتند و سمیر تحمول فکمری
مشابهی داشتهاند از این روی نمیتوان مفهوم گردشگری را به صورت مجزا از بستر وسیع تر آن ،یعنی توسعه در نظر گرفت در واقع
توسعه گردشگری و توسعه روستایی دو عامل مرتبط به هم بوده که توسعه هر کدام بر دیگری اثری مثبت دارد بما توجمه بمه آثمار
مثبت و متنوع گردشگری روستایی جوامع در پی استفاده از فرصتهای گردشگری روستایی از جنبههای گوناگون و اسمتفاده از آن
به عنوان ابزاری برای دستیابی به توسعه روستایی هستند .جدول تحول سه سناریوی توسعه ،توسعه روستایی و توسعه گردشگری
را در طول زمان به طور خالصه نمایش میدهد ).(Ghanbari et al, 2013: 4
جدول  .2سیر تحول نظری ههای توسعه روستایی ،توسعه گردشگری و توسعه پایدار
ترتیب زمانی

توسعه

توسعه روستایی

توسعه گردشگری

1960-1950

مدرنیزاسیون

مدل جمعیت وتکنولوژی

دیدگاه طرفدارانه

1970-1960

نظریه وابستگی

اقتصادسیاسی تغییرات ارضی

دیدگاه محتاطانه

1980

توسعه جایگزین

توسعه کشاورزی

دیدگاه سازشکارانه

 1991تا امروز

توسعه پایدار

معیشت پایدار

دیدگاه دانش گرا
Source: Shen, 2008: 51
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روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ماهیت روش انجام آن توصیفی -تحلیلی از نوع همبستگی میباشد .اطالعات مورد نیاز این
پژوهش از طریق منابع اسنادی و مطالعات پیمایشی بدست آمده است .از مجموع  122روستای شهرسمتان قائمشمهر 20 ،روسمتای
دارای گردشگری روستایی که از طریق مطالعات پیمایشی محققین شناسایی شده ،جهت انجام پژوهش انتخاب گردیمده اسمت .بما
توجه به گستردگی حجم جامعه آماری ( ،)N=17216از روش کوکران جهت تعیین حجم نمونه استفاده گردیده که بمر ایمن اسماس
تعداد  375نفر از اهالی روستا به عنوان بعنوان نمونه انتخاب داده شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری بهره
برده شده به طوری که در بخش آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی ،نمودارهای ستونی ،میانگین و انحراف استاندارد و در بخمش
آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و آزمون  tدو نمونهای مستقل استفاده شده است .بدین ترتیمب کمه
پس ازانجام آزمون  k-sو اطمینان از نرمال بودن توزیع دادهها ،از پارامتری رگرسیون در فاصمله اطمینمان  95درصمد بمرای اثبمات
فرضیه اصلی استفاده گردید .در این پژوهش برای پردازش دادهها از نرمافزار  ،SPSSبرای ترسیم و جداول از نرم افمزار  Excelو
برای ترسیم نقشهها از نرم افزار  ARC GISاستفاده شده است.

قلمرو جغرافیایی پژوهش
شممالی " 52˚ 43' 06تما ˚53

شهرستان قائمشهر در ناحیه مرکزی استان مازندران بین " 36˚ 21' 50تا " 36˚ 38' 12عمر
" 03' 43طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است .از نظر موقعیمت ازسممت شممال بمه شهرسمتان جویبمار ،از شمرق بمه
شهرستان ساری ،از جنوب به شهرستان سوادکوه و از غرب به شهرستان بابمل محمدود ممی شمود .شهرسمتان قائمشمهر بما 458/5
کیلومترمربع وسعت حدود  1/9درصد کل مساحت استان مازندران را به خود اختصاص دادهاست .این شهرستان بر اساس آمار سال
 ،1390دارای  2نقطه شهری (قائمشهر وارطه) 1 ،بخش مرکزی 5 ،دهستان و  122آبادی دارای سکنه میباشد.

شکل .2موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
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یافتهها و بحث

یافتههای توصیفی
در خصوص توزیع فراوانی روستاییان شرکت کننده در پژوهش بر اساس جنس ،حاکی از این است که  74/3درصمد ممرد و 25/7
درصد زن بودهاند .بیشترین گروه سنی پاسخگویان با  43/1درصد به گروه سنی  31-40سال و کمترین آن مربموط بمه  61سمال و
باالتر بوده است .در شاخص تحصیالت نیز 11/3درصد پاسخگویان دارای تحصیالت ابتدایی و سیکل 43/3 ،درصد دیمپلم و فموق
دیپلم و  50/4درصد نیز تحصیالت لیسانس و باالتر (کارشناسی ارشد و دکتری) داشتهاند .بمیش از  48درصمد پاسمخگویمان دارای
شغل آزاد بودهاند و کارمندان با  20/3و کارگران با  17/1درصد در رتبههای بعدی قرار داشتهاند .بر اساس نتایج جمدول ( )3بیشمتر
پاسخگویان مرد بوده و حداقل و حداکثر سن پاسخگویان به ترتیب  21و  61سال بوده و بیشترین تحصیالت لیسانس بوده و شغل
اکثر آنها آزاد میباشد.
جدول  .3مشخصات فردی و عمومی پاسخگویان
روستاییان

شرح
جنس

سن

تحصیالت

شغل

زن
مرد
21-30
31-40
41-50
51-60
 61سال و باالتر
ابتدایی
سیکل
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
دادههای مخدوش
کارگر
کارمند
کشاورز
بازنشسته
آزاد
سایر

فراوانی
95
274
24
159
97
67
22
3
12
133
27
128
37
21
8
63
74
30
19
179
4

درصد
25/7
74/3
6/5
43/1
26/3
18/1
6
8
3/3
36
7/3
34/7
10
5/7
2/2
17/1
20/3
8/1
5/1
48/2
1/2

برای بررسی وضعیت اجتماعی از  26گویه استفاده گردیده است .بطوری که افزایش جرم و فعالیتهای غیر قانونی  5گویه و
کاهش انسجام اجتماعی بین ساکنین ،افزایش کیفیت زندگی و گسترش فرهنگ بومی هرکدام  4گویه ،بهبود امکانات و خدمات
تفریحی و فرهنگی و افزایش شکاف و اختالف اجتماعی هر کدام  3گویه را به خود اختصاص داد هاند .
جدول  .4توصیف شاخصهای اجتماعی موثر بر گردشگری روستایی در بین روستاییان
شاخصهای اجتماعی
افزایش شکاف و اختالف اجتماعی
افزایش جرم و فعالیتهای غیر قانونی
کاهش انسجام اجتماعی در بین ساکنین
بهبود امکانات و خدمات تفریحی و رفاهی
بهبود امکانات و خدمات گردشگری
افزایش کیفیت زندگی ساکنان روستا
گسترش فرهنگ بومی

تعداد
367
367
367
369
369
369
369

دادههای مخدوش
2
2
2
0
0
0
0

میانگین
3/885
3/215
3/547
4/127
4/059
4/436
3/355

انحراف معیار
1/031
1/282
1/317
1/166
0/812
1/014
1/353
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نتایج جدول ( )4در خصوص توزیع فراوانی شاخصهای اجتماعی موثر بر گردشگری روستایی در بین روستاییان شرکت کننده در
پژوهش ،حاکی از اینست که میانگین تاثیر هر یك از متغیرهای پایداری اجتماعی از میزان میانگین نظری ( )3باالتر میباشد .بنابر
این تحلیل توصیفی دادهها نشان از تاثیر گسترش گردشگری در نواحی روستایی بر شاخصهای اجتماعی میباشد .در ادامه به
بررسی فراوانیهای اختصاص یافته به هر یك از مولفههای پایداری اجتماعی که براساس طیف لیکرت دسته بندی شدهاند و
همچنین میانگین رتبهای این مولفهها پرداخته شده است .
جدول  .5درصد فراوانی و میانگین رتبهای مولفههای پایداری اجتماعی در نواحی روستایی مورد مطالعه در بین روستاییان
درصد فراوانی

عنوان گویه

درصد کل

میانگین رتبه
3/8
3/5
3/5
4/3
4/8
4/5
4/1

افزایش شکاف و اختالف اجتماعی
افزایش جرم و فعالیتهای غیر قانونی
کاهش انسجام اجتماعی بین ساکنین
بهبود امکانات تفریحی و رفاهی

خیلیکم
2/3
13/0
0/3
6/8

کم
15/6
7/6
37/9
3/0

تاحدودی
5/4
20/4
3/3
3/8

زیاد
46/3
31/9
23/0
40/7

خیلیزیاد
29/8
26/6
35/0
45/8

100
100
100
100

بهبود امکانات و خدمات گردشگری
افزایش کیفیت زندگی ساکنان روستا
گسترش فرهنگ بومی

2/7
4/1
13/5

2/2
1/3
10/1

0/8
6/5
3/0

72/9
21/7
64/2

21/4
66/4
9/2

100
100
100

نتایج جدول ( )5حاکی است که توسعه گردشگری بطور قابل مالحظهای بر پایداری اجتماعی در نواحی روسمتایی ممورد مطالعمه
موثر بوده است .بطوری که از دیدگاه روستاییان ساکن در این مناطق ،موجمب افمزایش بهبمود امکانمات و خمدمات گردشمگری بما
میانگین رتبه  ،4/8افزایش کیفیت زندگی ساکنان روستا با میانگین رتبه  4/5و بهبود امکانات تفریحی و رفاهی با میانگین رتبه 4/3
شده است.

یافتههای تحلیلی
در جدول ( )6ضریب رگرسیون  0/592بوده ومجذور تصحیح شده آن بیانگر این است که از نظر سماکنین روسمتا ،میمزان 47/6
درصد پراکندگی مشاهده شده در پایداری "شاخصهای اجتماعی" در نواحی روستایی (افزایش شکاف و اختالف اجتماعی ،افزایش
جرم و فعالیتهای غیر قانونی ،کاهش انسجام اجتماعی بین ساکنین ،بهبود امکانات تفریحی و رفماهی ،بهبمود امکانمات و خمدمات
گردشگری ،افزایش کیفیت زندگی ساکنان روستا و گسترش فرهنگ بومی) با توسمعه و گسمترش "گردشمگری روسمتایی" توجیمه
میشوند .در ادامه برای تبیین رابطه بین دومتغیر از آزمون تحلیل واریانس ( )ANOVAاستفاده میشود.

جدول  .6آمارههای ضریب رگرسیون
مجذور  Rتصحیح شده

مجذور R

R

0/476

0/592

0/639

نتایج جدول ( )7تحلیل واریانس را گزارش کرده و معنی داری کل را مورد ارزیابی قرار میدهد .از آنجایی که سطح معنی داری
محاسبه شده ( )Sig=0از  0/05کوچکتر است ،بنابراین مدل رگرسیون معنی دار است یعنی از نظر ساکنین روستایی شرکت کننده
در پژوهش ،گسترش گردشگری در نواحی روستایی با شاخصهای اجتماعی رابطه معناداری دارد .
جدول  .7نتایج تحلیل واریانس و شاخصهای آماری رگرسیون
منابع تغییرات
رگرسیون
باقیمانده
کل 

مجموع مجذورها
2119/382
8896/093
11015/475

درجه آزادی
7
337
344

مجموع مجذورها

آماره

سطح معنی داری

302/769
26/398

11/469

0/00
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برای بررسی وضعیت اجتماعی از  26گویه استفاده گردیده است .به طوری که افزایش جرم و فعالیتهای غیر قمانونی  5گویمه و
کاهش انسجام اجتماعی بین ساکنین و افزایش کیفیت زندگی و گسترش فرهنگ بومی هرکدام  4گویه و بهبود امکانات و خدمات
تفریحی و فرهنگی و افزایش شکاف و اختالف اجتماعی هر کدام  3گویه را به خود اختصاص دادهاند .که برای درك بهتر وضعیت
اجتماعی گویهها با یکدیگر ترکیب شده و  7متغییر و شاخص تعیین گردیمده اسمت .بمه طموری کمه بررسمیهما نشمان داد توسمعه
گردشگری در منطقه مورد مطالعه دارای پیامدهایی اجتماعی مختلفی میباشد .این پیامدها به ترتیمب اهمیمت عبارتنمد از :افمزایش
فعالیت های غیر قانونی ،افزایش شکاف و اختالفات اجتماعی ،کاهش انسجام اجتماعی ،بهبود امکانات و خدمات گردشگری،

جرم و
بهبود امکانات تفریحی ،گسترش فرهنگ بومی و افزایش کیفیت زندگی.
ضریب تأثیر استاندارد ( )Betaگویای جهت و به ویژه شدت تأثیر هر یك از متغیرهای تماثیر گردشمگری بمر افمزایش شمکاف و
اختالف اجتماعی ،افزایش جرم و فعالیتهای غیر قانونی ،کاهش انسجام اجتماعی بین ساکنین ،بهبود امکانمات تفریحمی و رفماهی،
بهبود امکانات و خدمات گردشگری ،افزایش کیفیت زندگی ساکنان روستا و گسمترش فرهنمگ بمومی بمر پایمداری شماخصهمای
اجتماعی میباشد .بر این اساس ،تاثیر گردشگری بر افزایش جرم و فعالیتهای غیر قانونی با بتای معادل ( )0/158قوی ترین پیش
بینی کننده تاثیر گردشگری نواحی روستایی بر شاخصهای اجتماعی روستا ،از نظر ساکنین روستا میباشد .همچنین از نظر ساکنین
روستا گردشگری بر افزایش کیفیت زندگی ساکنان روستا در روستا تاثیری ندارد و با بتای معادل ( )-0/245ضعیف ترین پیش بینی
کننده تاثیر گسترش گردشگری بر شاخصهای اجتماعی میباشد.
جدول  .8نتایج ضرایب رگرسیون متغیرهاى پیش بین
عوامل پیش بین

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب
استاندارد شده

t

سطح
معناداری

B

خطای انحراف

ضریب ثابت

49/571

2/393

افزایش شکاف و اختالف اجتماعی

0/532

0/273

0/096

افزایش جرم و فعالیتهای غیر قانونی

0/706

0/228

0/158

3/099

کاهش انسجام اجتماعی بین ساکنین

0/259

0/217

0/060

1/194

بهبود امکانات تفریحی و رفاهی

-0/323

0/241

-0/068

-1/338

0/182

بهبود امکانات و خدمات گردشگری

0/135

0/343

0/020

0/394

0/694

افزایش کیفیت زندگی ساکنان روستا

-1/357

0/281

-0/245

-4/827

0/00

گسترش فرهنگ بومی

-1/005

0/214

-0/240

-4/705

0/00

Beta

20/719

0/00

1/949

0/52
0/002
0/223

نتیجهگیری
هدف از انجام این تحقیق تعیین نقش گردشگری در پایداری اجتماعی نواحی روستایی شهرستان قائمشمهر بموده اسمت .در ایمن
پژوهش سعی گردید تا با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق پرداخته شود .ابتمدا بمه
یافتههای توصیفی اشاره شده و این کمه کلیمه  20روسمتای ممورد بررسمی ،در طمی سمالهمای  1390،1385و  1395از جمعیمت
گردشگران برخوردار بوده اند و روند آن نیز در همه روستاها رو به افزایش بوده است؛ بیشترین میزان شرکت کننده در بین روستاییان
مردان بوده و باالترین میزان تحصیالت دیپلم می باشد .همچنین بیشترین میزان شرکت کننده در بین روستاییان افراد متاهل و بمه
لحاظ تعلق اجتماعی ،بومی بودند .در گروه روستاییان دامنه سن شرکت کنندگان بین  20تا  70سال بود .بیشترین شغل پاسخگویان
به ترتیب آزادو کارمند و کارگر بودهاند .در قسمت بعد به سنجش نرمال بودن دادههای تحقیق با استفاده از از آزمون کولمموگروف
اسمیرنف پرداخته و با توجه به نرمال بودن توزیع دادهها ،آزمونهای مناسب پارامتریك انتخاب گردید .یافتهها نشمان داد از دیمدگاه
روستاییان ،گسترش گردشگری در نواحی روستایی مورد مطالعه ،با تغییرات شاخص های اجتماعی رابطه معناداری دارد .بمر اسماس
نظر محققین گردشگری دارای اثرات وپیامد های مثبت و منفی میباشد به طوری که نتایج ازمون  tو ضریب همبستگی رگرسیون
نشان میدهد گردشگری در ناحیه مورد مطالعه از نظر روستاییان دارای اثرات وپیامدهای مثبمت و منفمی ممیباشمد .ضمریب تمأثیر
استاندارد ( )Betaگویای جهت و به ویژه شدت تأثیر هر یك از متغیرهای تاثیر گردشگری بر افزایش شکاف و اخمتالف اجتمماعی،
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افزایش جرم و فعالیتهای غیر قانونی ،کاهش انسجام اجتماعی بین ساکنین ،بهبود امکانات تفریحی و رفماهی ،بهبمود امکانمات و
خدمات گردشگری ،افزایش کیفیت زندگی ساکنان روستا و گسترش فرهنگ بومی بر پایداری شاخصهای اجتماعی ممیباشمد .بمر
این اساس ،تاثیر گردشگری بر افزایش جرم و فعالیتهای غیرقانونی با بتای معادل ( )0/158قمویتمرین پمیش بینمی کننمده تماثیر
گردشگری نواحی روستایی بر شاخصهای اجتماعی روستا ،از نظمر سماکنین روسمتا ممیباشمد .همچنمین از نظمر سماکنین روسمتا
گردشگری بر افزایش کیفیت زندگی ساکنان روستا در روستا تاثیری ندارد و با بتای معادل ( )-0/245ضعیف ترین پیش بینی کننده
تاثیر گسترش گردشگری بر شاخصهای اجتماعی میباشد .به طوری که بررسیها نشان داد که توسعه گردشگری سمبب افمزایش
شکاف و اختالف اجتماعی و همچنین افزایش جرم و فعالیتهای غیر قانونی و کاهش انسجام اجتماعی بمین سماکنین در روسمتاها
شده است همین طوری که در پژوهشهای ماکلود و همکاران ( )2010و بوذرجمهموری ( )2014و نعممتاللهمی ( )2016مشمخص
شده که گردشگری عالوه برپیامدهای مثبت به برخی از ناپایدارهای اجتماعی همچون اثرات منفی اجتماعی و نیازمند بودن افزایش
آگاهی اجتماعی و تاثیرکم گردشگری بر شاخصهای اجتماعی نیز منجر می شمود .عمالوه بمر ایمن نتمایج پمژوهش نشمان داد کمه
گردشگری موجب بهبود امکانات تفریحی و رفاهی ،بهبود امکانات و خدمات گردشگری و افزایش کیفیت زندگی سماکنان روسمتا و
گسترش فرهنگ بومی در روستاها گردیده است همین طوری که در پژوهشهمای شمانگ و همکماران ( ،)2014شمریعت پنماهی و
همکاران ( )2009و ارغان و همکاران ( )2015نشان داد که گردشگری ممیتوانمد اثمرات مثبمت اجتمماعی هچمون تقویمت هویمت
اجتماعی ،احیای فرهنگ محلی و سنتی و بهبود شاخصهای اجتمماعی را بمه هممراه داشمته باشمد .بما توجمه بمه نتمایج پمژوهش
پیشنهاد هایی برای شکل گیری گردشگری پایدار روستایی و افزایش اثرات مثبت آن و به حداقل رساندن اثمرات منفمی گردشمگری
ارائه میگردد:
 در روستاهای شهرستان قائمشهر گردشگری به صورت خود جوش و بر اساس عرضه و تقاضا بوده و فاقد برنامهریمزی ممدون ودقیق میباشد که الزم است ابتدا پتانسیلهای گردشگری هر منطقه شناسایی و سپس دسته بندیها صورت گرفته و بعد از آن بمه
تبلیغ و معرفی این پتانسیلها پرداخت ه تا گردشگران با توجه به سالیق خود نسبت به شناسایی منطقه مورد نظرشان اقدام کنند.
 اجرای کنارگذر شرقی شهرستان قائمشهر به جهت دسترسی بهتر به دهستانهای کوهساران و بیشه سر که خود از مناطق دارایپتانسیلهای گردشگری روستایی میباشند .و همچنین تکمیل چهارخطه کردن محور جاده نظامی جهمت دسترسمی راحمت تمر بمه
دهستانهای باالتجن و علیآباد که در مجاورت محور اصلی بابل به تهران ممیباشمد بمه جهمت عرضمه محصموالت و تولیمدات و
مراسمهای سنتی روستاییان به گردشگرانی که در این محور تردد میکنند.
 گسترش بازارهای هفتگی برای فروش محصوالت و تولیدات روستاییان و معرفی آنها حداقل در مراکز دهستانها چون در حالحاضر تنها در روستای کوتنا مرکز دهستان کوهساران این بازار در حال برگزاری میباشد که با اقبال خموبی هممراه ممیباشمد الزم
است تا به دیگر مناطق بسط داده شود.
همایشهما،

 در زمینه تبلیغ گردشگری ،تهیه برنامههای مختلف برای معرفی جاذبههای مختلف گردشگری ،برگزاری جشنوارهها،اجرای موسیقی محلی که زمینه و استعداد خوبی در منطقه مورد مطالعه دارد و غذاهای محلی و همچنین ارائه مطالعات انجام شمده
به مسئولین جهت تسریع فرایند برنامهریزی.
به جهت کمبود مراکز اقامتی پیشنهاد می گردد مراکز اقامتی مناسب و ارزان قیمت جهت رفاه حال گردشگران در مناطق روستاییمورد مطالعه ایجاد گردد.
 ایجاد فضاهای تفریحی مناسب در اطراف رودخانه تاالر در روستاهایی که در مجاورت این رودخانه قرار دارند هماننمد تاالرپشمتسفلی .و همچنین اجرای کامل طرح هادی روستاهای شهرودکال و افراتخت و چمرانده به جهمت افمزایش کیفیمت دسترسمیهما و
زیرساختها.
 آموزش و دادن آگاهی به مدیران محلی روستاها جهت افزایش سمرانه فضماهای گردشمگری ،تفریحمی ،رفماهی و همچنمین بمهروستاییان جهت تقویت حس مهمان نوازی.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
Currently, most countries are seeking to move economically to a more lucrative and less costly
economy, with a particular focus on the tourism industry, and each one tries to attract more
tourists. (Mahallati, 2001: 302). In this context, rural tourism is one of the aspects of tourism
that can boost domestic tourism. Paying attention to rural tourism, especially in the Third World
countries, is considered necessary because in the conditions of industrial development and rapid
growth of urbanization in these countries, for several decades, rural areas have been forgotten,
underestimated or neglected. They are this has led to the deprivation of villages and the
economic sluggishness in them and the increase in migration from the village to the city
(Jomepour, 2006: 2). . The development of rural tourism will create jobs in the village, stay in
the village, and improve their livelihoods (Saeedi 2011: 90). . Rural tourism can, on the one
hand, provide new opportunities in many villages to provide rural life with rehabilitation and to
survive in these settlements (Eftekhari & Mahdavi, 2006). : 8). . This research seeks to answer
the main question that tourism has played a role in the social sustainability of rural areas of
Qaemshahr?
Methodology
This research is in terms of applied purpose and the nature of the method of doing this descriptiveanalytic correlation type. The information needed for this study has been obtained from documentary
sources and surveying studies. Out of 122 villages of Ghaemshahr city, 20 villages with rural tourism
that have been identified through survey studies by researchers have been selected for research.
According to the size of the population of the population (N = 17216), the Cochran method was used
to determine the sample size. Based on this, 375 villagers were selected as samples. Statistical analysis
was used to analyze the data. In descriptive statistics section, frequency distribution tables, columnar
graphs, mean and standard deviation, and inferential statistics, Pearson correlation coefficient and
regression tests, and t-test, two samples An independent has been used. So, after performing the k-s test
and ensuring the normal distribution of the data, a regression parameter was used at 95% confidence
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interval to prove the main hypothesis. In this research, SPSS software was used for data processing
using Excel software and drawings of maps using ARC GIS software.
Results and discussion
From the villagers' point of view, and the obtained documents, the expansion of tourism in the
rural areas studied has a significant relationship with changes in social indicators. According to
tourism researchers, there are positive and negative effects and results, so that the results of t
and regression correlation coefficient show that tourism in the studied area has positive and
negative effects and negatives in the studied area. The standard effect factor (Beta) indicates the
direction and especially the severity of the impact of each of the variables of tourism impact on
increasing the gap and social difference, increasing crime and illegal activities, reducing social
cohesion among residents, improving recreational facilities and amenities, improving facilities
and tourism services. , Increasing the quality of life of the villagers and developing native
culture on the sustainability of social indicators. Accordingly, the impact of tourism on
increasing crime and illegal activities with the equivalent beta (0.158) is the strongest predictor
of the rural tourism impact of rural tourism on rural residents. Also, in terms of residents of the
village, tourism does not affect the quality of life of rural residents in the village, and with the
lowest beta (-0.245), the weakest predictor of the impact of tourism expansion on social
indicators.
Conclusion
The results of the study in the studied area indicate the impact of tourism on increasing the gap and
social difference, increasing crime and illegal activities, reducing social cohesion among residents,
improving recreational facilities and amenities, improving tourism facilities and services, increasing the
quality of life of rural residents and promoting native culture. On the sustainability of social indicators.
1. In the villages of Qaemshahr, tourism has been self-inflating and based on supply and demand, and
it lacks a well-planned and accurate planning that is necessary first. The tourism potential of each
region is identified and then the categories are made and then advertised and The introduction of these
potentialities has enabled tourists to focus on their desires to identify their region.
2. Expansion of weekly markets for the sale of products and products of villagers and their introduction
at least in rural districts, as currently being held only in the village of Kutna, the village center of
Kohansar This market is being held with good luck, it is necessary to expand to other areas. .
3. In the field of tourism promotion, the preparation of different programs for the introduction of
various tourist attractions, holding festivals, conferences, performing local music that has a good
background and talent in the area and local food, as well as providing studies to officials to expedite
Planning process.
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