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مقاله پژوهشی
تحلیلی بر رابطهی بین توسعهی گردشگری پایدار و بهبود شاخصهای رفاه
اجتماعی در روستاهای شهرستان کوهرنگ
زهرا رییسی دهکردی ،1سید ناصر حجازی ،2محمدعلی
تاریخ دریافت1398/۰۴/31:

چیتساز 3

تاریخ پذیرش1398/1۰/19 :

چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطهی بین توسعهی گردشگری پایدار و بهبود شاخصهای رفاه اجتماااعی
بر اساس تحلیل معادالت ساختاری در روستاهای شهرستان كوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری است .بااا
در صدد آزمون آنهاست .جامعهی آماری مورد مطالعه ،همهی ساكنان روسااتاهای شهرسااتان كوهرنااگ بااه
تعداد  ۴۰۵۴2نفر هستند كه براساس فرمول كوكران  616نفر نمونه با روش نمونهگیری سهمیهای انتخاب و
مورد مطالعه قرار گرفتند .پرسشنامههای محققساخته (با اسااتفاده از پشااتوانهی نظااری موجااودس توسااعهی
گردشگری ،رفاه اجتماعی به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قاارار گرفتنااد .تحلیلهااای آماااری براساااس
معادلهی ساختاری و با استفاده از برنامهی  Spssو Amosانجام یافته است .نتایج نشان داد بااین توسااعهی
گردشگری و ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،حقوقی ،آموزشی ،جمعیتی و زیستی رفاه اجتماعی رابطهی معناای-
داری وجود دارد .همچنین مقادیر رگرسیونی مدل ساختاری حاكی از آن است كه متغیر توسعهی گااردش-
گری روستایی از بین ابعاد رفاه اجتماعی بیشترین اثر را بر بعد اجتماعی(ß = ۰/۴2س و بعد از آن به ترتیب
بر بعد جمعیتی ( ß = ۰/۴۰س ،بعد اقتصادی ( ß =۰/3۴س ،بعد حقوقی (ß =۰/28س ،بعد زیستی (ß =۰/27س و
كمترین اثر را بر بعد آموزشی رفاه اجتماعی(ß =۰/2۴س دارد.
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مقدمه و بیان مسأله
رفاه اجتماعی خدمتی است كه توسط دولت یا سازمانهای خصوصاای باارای شااهروندان ارا ااه
میشود(هریس1۰6 :2۰17 ،1س و مفهوم و محتوای رفاه اجتماعی در طول چند دهااهی اخیاار بساایار
دگرگون شده و در دههی  197۰میالدی گفته میشد كه رفاه اجتماعی مجموعهقااوانین ،برنامااهها و
خدمات سازمانیافتهای است كه هدف آن تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد جمعیت كشور باشد.
اما در دههی  199۰میالدی رفاه اجتماعی به مجموعهشرایطی تلقاای میشااود كااه در آن خشاانودی
انسان در زندگی مطرح است(ماكارو8 :1387،س .بهبااود رفاااه اجتماااعی در جهااان در حااال توسااعه
همچنان یک اولویت اصلی در دستور كار توسعهی جهانی است؛ زیاارا سیاسااتگااذاران و شااركای
توسعهی بینالمللی در سراسر جهان تالش میكنند تا سال  2۰3۰اهداف توسعهی پایدار را برآورده
سازند(ساكای 2و همکاران3۵ :2۰18 ،س .رفاه اجتماعی تعبیری است كه بیشتاار بااه یاک وضااعیت
جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی كلیت جامعه در عرصههای فردی و جمعی از اهداف اساسی
آن است(قاسمی و همکاران131 :1392،س .رفاه اجتماعی به مانند هر پدیدهی دی ااری بااه ساارمایه-
گذاری نیاز دارد و شبکهی تولیدكنندهی رفاه اجتماعی باالتر ،نیاز به سرمایهگذاری با ظرفیت باالتر
دارد(براكاگلیا 3و همکاران32۰ :2۰2۰،س .مهمترین شاخصهای رفاه شامل آموزش ،سالمت كودكان
و كاهش مرگومیر ،امید به زندگی و توسعهی انسااانی است(ساااكای ۴و همکاااران۵1 :2۰18،س .باار
همین اساس شاخصهایی كه در ایران برای رفاه اجتماعی در نظر گرفته میشود ،شامل آمااوزش و
پرورش ،بهداشت ،درمان ،تغذیه ،مسکن ،اشتغال جمعیت و نیروی انسانی ،هزینااه و درآمااد تااأمین
اجتماعی است .در كنار شاخصهای اصلی ،چند شاااخص فرعاای نیااز باارای رفاااه در نظاار گرفتااه
میشود كه شامل گذران اوقات فراغت ،دسترسی به تسهیالت فرهن ی ،محیط زیست و امنیت فاارد
در برابر تجاوزات مالی و جانی هستند(مسعود اصل1۴ :1388،س .از طرفاای دی اار كاااهش ساارانهی
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چند جانبهی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شأن انسانها و مسااوولیتپذیری

تولید ناخالص داخلی ،مصرف منابع و آلودگیهای زیستمحیطی بااه ویااژه آلااودگی آب و انتشااار
گازهای دیاكسید كربن خسارات قابل توجهی بر بهزیستی و رفاه اجتماعی ایجاد میكننااد(النگ و
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جی1۵7 :2۰19،1س .وقتی سخن از رفاه اجتماعی به میان میآید قطعاً ابعاد مختلفی را در برمیگیاارد
كه شامل ابعاد زیستی :مثاال سااالمت جساامی (در مقاباال معلولیاات و بیماااریس و سااالمت رواناای
(تركیب جمعیت ،هرم سنی ،امید به زندگی ،تغذیه و...س؛ بعااد حقااوقی :شااامل قااوانین حمایاات از
گروههای آسیبدیده و آسیبپذیر ،قوانین مربوط بااه كودكااان ،نوجوانااان و زنااان ،قااوانین كیفااری
جزایی در مورد بزهکاری جوانان و آسیبهای اجتماعی؛ بعد اجتماعی :شامل مسایلی چون امنیت،
مهارت اجتماعی ،فراغت ،اشتغال ،خانواده ،آسیب اجتماعی ،جمعیت ،گروههای در معاارخ خطاار؛
از جمله زنان و كودكان و مشاركت اجتماعی؛ بعد اقتصادی :شامل بررسی فقاار ،امنیاات ،توسااعهی
اقتصادی ،اشتغال ،مسکن ،سیستم پرداخاات یارانااهای ،اقتصاااد خیریااهای و غیاار انتفاااعی ،عاادالت
اجتماعی ،حمایت اقتصادی از اقشار آسیبپذیر و ....است(زاهدی اصل۵7 :1389 ،س .رفاه اجتماعی
روستایی مجموعهی سازمانیافتهای از قوانین ،مقررات و سیاستهایی را شامل میشود كه در قالب
سعادت انسان ارا ه میشود تا زمینهی رشد و تعالی او را در نقاط روستایی تأمین كند .رویکردهای
توسعه نمایانگر این مطلب است كه ارتقای شاخصهای رفاه اجتماعی روستایی تابعی از عوامل و
پدیدههای مختلف است كه گردشگری یکی از این پدیدههاست .اگر توسعه و شااکوفایی صاانعت
گردشگری را در روستاها به عنوان یک واسطهی مهم معرفی شود ،مسلم است كه برای رسیدن به
ارتقای شاخصهای رفاه اجتماعی در مناطق روسااتایی گااامی باازرگ برداشااته شااده اساات .باارای
توسعهی اقتصادی در قلمرو ملی ،گردشگری بااه عنااوان یکاای از منااابع درآمااد و ایجاااد اشااتغال
میتواند رهیافتی باشد كه دی ر فعالیتهای اقتصادی كمتر میتوانند سودی بااه جامعااه برسااانند و
گسترش رقابت گردشگری در جوامع به توسعهی انسانی و تقویت پیوناادهای متقاباال بااا واسااطه
منجر میشود(كروز 2و همکاران1۵ :2۰2۰ ،س .پس دلیل اصلی برای توسعهی گردشگااری كاااهش
فقر مالی در جامعه و ایجاد فرصاتهای جدیااد شااغلی همااراه بااا تحااوالت اجتماااعی در جامعااه
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مؤسسات رفاهی و نهادهای اجتماعی به منظور پاسخگویی بااه نیازهااای مااادی و معنااوی و تااأمین

است(نرگسی و همکاران۴1 :1397،س .بر همین اساس نیز فراتحلیل  222مقالهی پژوهشی گااردش-
گری نشان داده كه آیندهی گردشگری در یک مسیر پایدار و استفاده از آن به عنوان وسیلهای برای

1

Long & Ji
Croes
3 Wondirad
2

] [ DOI: 10.52547/scds.8.4.151

توسعهی پایدار است(وندیراد1۰3 :2۰19،3س .بنااابراین توسااعهی گااردشگااری موضااوعی مهاام در

 .................154فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی هشتم ،شمارهی ،4بهار 99

زمینهی مطالعات گردشگری و منطقهای است و در زمینههای توسعهی اقتصادی بهتر گردشگری،
عوامل مکانی و فضایی ،نقش كلیدی را ایفا میكنند .بر همین اساس توجه به گردشگری بایااد باار
مبنای توجه به مکان و فضا باشد(جین 1و همکاران9 :2۰19،س و برای توسعهی پایدار گردشگااری
در مورد اجرای اهداف توسعهی پایدار سازمان ملل ارا هی یک چارچوب مفهومی بر مبنای تركیب
سه نظریهی ذینفعان ،تجزیه و تحلیل شبکههای اجتماعی و نظریهی بازی ران شبکهای الزم اساات
تا بر این اساس بتوان شاهد توسعهی پایدار گاردشگااری بود(ن ویااان 2و همکاااران1 :2۰19،س .از
طرف دی ر ،مشاركت جامعه در مراكز گردشگری به عنوان ابزاری باارای القااای توسااعهی پایاادار
گردش گری در كانون توجه قرار گرفته اساات و مشاااركت جوامااع در توسااعهی گااردشگااری بااه
پیشینهی اقتصادی جوامع متکی است .بنابراین در محلی كه جامعه از نظر اقتصادی ضااعیف اساات،
اطمینان از مشاركت جامعه در بحث گردشگری چالشبران یز است .این امر به نوبهی خااود ،روی
روی زیست اهای حساس از نظر زیستمحیطی مانند پارکهای ملی و كوهستانها میشود(واندیراد
و اونتو3 :2۰19،3س .در ابعاد مثبت آن نیز توسعهی گردشگری میتواند منبااع بساایار مهماای باارای
اشتغالزایی نیروی كار غیر ماهر به ویژه زنان و مهاجران فقیاار روسااتایی نیااز باشااد .ایاان اشااتغال
میتواند در بخشهای مرتبط با گردشگری نظیر صنعت و كشاورزی انجام شود .به علاات ایاانكااه
بخش كشاورزی نسبتاً كاربر است ،بنابراین سرمایهگذاری در آن میتوانااد اشااتغال گسااتردهتری را
فراهم كند(تقدیسی و همکاران121 :1391،س .در برخی از كشورهای توسعهیافته ،درآمد حاصاال از
گردشگری با درآمد حاصل از صادرات نفت كشورهای نفااتخیااز برابااری میكنااد(ویور:2۰13 ،۴
۵۵س.
هرچند توسعهی گردشگری دارای مزایای زیادی برای جامعهی روستایی است ،اما این توسعه
در مناطق روستایی با مناقشاتی همراه است و همیشه توسعهی گردش ری در مناااطق روسااتایی بااا
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كارآیی پایدار زمین و استفاده از منابع تأثیر منفی میگذارد و منجر به ویرانی غیر قابل برگشاات بااه

مسایلی روبهروست .در این راستا میتوان به مسایلی مانند؛ سلب مالکیت زمین ،توزیع درآمد بلیط،
حقوق فروشندگی ،حقوق مدیریت گردشگری ،تخریب خانهها ،ساختمان اقامت و محدودیتهای
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ورود به روستا اشاره كرد .عالوه بر این محدودیتهایی در حفظ منافع مردم محلی وجود دارد كااه
باید به آنها توجه شود(وانگ و یوتسوموتو188 :2۰19،1س .ساافر بااه مقاصااد بکاار و كوهسااتانی و
روستایی با گذشت زمان بسیار افزایش یافته است و توسعهی گردشگری راهکاری باارای كاااهش
فقر در این مقاصد بکر است(منتانا و مکوادا۵9 :2۰18،2س .همچنین گردشگری روستایی بااا ایجاااد
اشتغال ،افزایش سطوح درآمااد ،متنااوعسااازی فعالیتهااای اقتصااادی ،افاازایش سااطا آگاهیهااای
اجتماعی و ایجاد روابط اجتماعی گسترده بین جامعااهی میزبااان و مهمااان بااه حفاظاات از میاارا
فرهن ی و طبیعی كمک كرده و با جلوگیری از مهاجرت بیرویه و بهینهسازی بهرهبرداری از زمااین
به توسعهی روستایی پایدار كمک میكند .پس به طور كلی میتوان گفت كه گردشگری روسااتایی
با توسعهی فعالیتهای مکملبخااش كشاااورزی ،اشااتغالزایی و افاازایش درآماادهای خانوادههااای
روستایی موجب بهبود فرآیند توسعهی روستایی را فراهم میسااازد .بنااابراین توسااعه و شااکوفایی
توانمندسازی اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی ،نهادی و فرهن ی میشود و توسعهی گردشگری تالش
در جهت ایجاد توازن بین اثاارات اجتماااعی ،فرهن اای ،اقتصااادی و زیسااتمحیطی گااردشگااری
است(فرجیمالیی و همکاران1۵2 :1396،س .در كل سیاستهای جامع گااردشگااری بااه توساعهی
پایدار در یک چارچوب اجتماعی گسترده منتهی میشود(شنگ و سویی۴19 :2۰۰9 ،3س .همانطااور
كه بیان شد گردشگری امتیازات قابل مالحظهای را باارای نااواحی روسااتایی از طریااق درآماادهای
زیرساختی ایجاد مینماید؛ به طوری كه گردشگری در سااطا محلاای باارای صاااحبان تجااارت بااا
سرمایهی اندک امکان رشد را فراهم میسازد و از طرفی در كنار فعالیتهای دی ر مانند كشاااورزی
تأثیر مطلوبی بر میزان افزایش درآماادها و كاااهش نابرابریهااای اقتصااادی و رفاااه خانوارهااا دارد؛
چراكه رفاه در كشورهای توسعهیافته محصول توسعهی زیرساخت در حوزهی حمل و نقاال اساات
كه بر اساس آن بازار حمل و نقل مسافر و گردشگر یکاای از مهاامتاارین مؤلفههاساات(براكاگلیا ۴و
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گردشگری روستایی باعااث ارتقااای شاااخصهای رفاااه اجتماااعی در منااطق روسااتایی از منظاار

همکاران321 :2۰2۰،س .بر همین اساس سه شاخص زیرساااختها ،مؤسسااات و كااارآیی بااازار بااه
عنوان شاخصهای تسهیل تجارت بر رفاه اجتماعی تأثیر دارند و تسااهیل تجااارت بهتاار منجاار بااه
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بهبود نتایج رفاه اجتماعی میشود(ساكای 1و همکاران۵۰ :2۰18،س.
هرچند همواره روستاهای شهرستان كوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری به لحاظ موقعیت
ممتاز جغرافیایی و بهرهمندی از توانهای بسیار در حوزهی طبیعتگردی ،گردشگری روسااتایی و
كشاورزی از پدیدهی گردشگری تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیرگذار بودهاند ،اما به دلیل عدم شااناخت
دقیق و علمی از توانها و تن ناها و قابلیتهای آنها و فقدان یک برنامهریزی جامع و نظاممنااد در
بهرهبرداری از قابلیتهای موجود تاكنون از این توانها در راسااتای هاادایت روناادها و فرآیناادهای
طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی برای دستیابی به توسعهی پایاادار بهرهگیااری نشااده اساات .در حااال
حاضر گردشگری در حال تبدیلشدن به یکی از اركان اصلی اقتصاد روستایی و منبعی بالقوه برای
تنوعبخشی به آن در راستای نیل به توسعهی پایدار روستایی است .به عبارت دی اار ،گااردشگااری
روستایی به عنوان ابزاری برای دستیابی به رشد اقتصادی و اجتماعی و نیز بازآفرینی مد نظر قرار
و اشتغالزایی در نواحی روستایی انجام شده است(شارپلی۴1 :138۰،س .بنابراین رشااد و توسااعهی
فعالیت گردشگری میتواند باعث بروز تغییرات عمیق در بسیاری از شاخصهای عیناای و ذهناای،
ویژگیهای كالن اقتصادی ،فرهن ی و محیطی جوامع مقصد شود .تاكنون صنعت جهانگردی بیش
از صدها میلیون فرصت شغلی مستقیم ایجاد كرده و مبنای تحوالت ش رف اقتصااادی  -اجتماااعی
در سراسر جهان قرار گرفته است(سازمان جهانی گردشگری2۰19 ،س .از این رو با توجه به ویژگی
بارز گردشگری روستایی ،به مثابه یکی از مردمیترین اشکال گردشگری ،میتوان انتظااار داشاات
كه این صنعت ،از یک سو ،به رشد اقتصادی و تنوع فعالیتهااای روسااتایی و از سااوی دی اار ،بااا
جذب مازاد نیروی انسانی ،به ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای ساكنان روستاها كمک كنااد و باادین
ترتیب ،فرصتی برای توسااعهی همااهجانبااه قلمااداد شااود .گااردشگااری نقااش مهماای در ارتقااای
شاخصهای رفاه اجتماااعی از منظاار بهبااود وضااعیت مسااکن ،بهزیسااتی فاارد ،تقویاات ساارمایهی
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گرفته و تاكنون اقدامات متعددی در زمینهی توسعهی گردشگری به عنوان منبع مؤثر ارتقای درآمد

اجتماعی ،تقویت مشاركت ساكنان روستاها به عنوان ذینفعان در طرحهااای توسااعهی روسااتایی و
تقویت پایداری اجتماعی ،ایجاد ارتباطات اجتماعی ،ارتقای بهروهوری به دلیاال افاازایش آگاااهی و
دارد .برای توسعهی گردشگری روستایی و اثرات مثبتی كه در ارتقای شاخصهای رفاه اجتماااعی
Sakyi
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كاهش تعارضات دسته جمعی و تقویت زیرساختهای آموزشی و بهداشااتی در مناااطق روسااتایی
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در روستاهای شهرستان كوهرنگ دارد ،باید زیربناهای گااردشگااری از جملااه تااأمین آب و باارق،
سیستم دفع زباله و فاضالب و مخابرات توسعه پیدا كنند .با توجه به آنچه كه ذكاار شااد ،مسااألهی
اساسی تحقیق این است كه نقش و توان گردشگری منطقهی كوهرنااگ در توسااعهی اجتماااعی و
اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی ساكنان منطقه به چه میزان اسااتی یااا بااه عبااارت دی اار ،آیااا بااا
توسعهی گردشگری میتوان نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی را به حداقل رسانده و رفاه اجتماعی
را بهبود بخشیدی
پیشینهی پژوهش
در زمینهی تأثیر گردشگری روستایی بر بهبود معیشت روستاییان پژوهشهایی انجام گرفته
است كه در ذیل به اصلیترین آنها اشاره میشود:
سیر و همکاران (1396س در پژوهشی با عنوان «نقش گردشگری در اشتغالزایی مناطق
جلیزجند ،بادرود خمده و مزدا ران بر افزایش اشتغال در روستا نقش مؤثری داشته است.
اشتغالزایی در زمینهی عرضه و فروش محصوالت زراعی و باغی ،اجارهی منزل و ویال یا سو یت،
خدماترسانی به گردش گران عرضه و فروش محصوالت دامی و در نهایت فروش صنایعدستی
بوده است .بهعالوه بیش از پاسخدهندگان اظهار داشتند مشاغل ایجادشده را اهالی بومی اداره
میكنند.
خشنود و همکاران (1396س «تأثیر گردشگری خانههای دوم بر اقتصاد روستایی دهستان ابر
شیوه در شهرستان دماوند» را بررسی كردهاند .نتایج پژوهش نشان داد كه گردشگری خانههای
دوم بهعنوان عامل مؤثر و محرک برای اشتغالزایی ،افزایش درآمد ،افزایش رفاه عمومی روستاییان
و در راستای اصول توسعهی گردشگری روستایی بوده است .همچنین گسترش روزافزون
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روستایی ،مطالعهی موردی شهرستان فیروزكوه» بیان كردند كه گردشگری در روستاهای

خانههای دوم در نواحی روستایی بدون هیچگونه نظارت و برنامهریزی موجب بروز مشکالت
اجتماعی ،فرهن ی و زیستمحیطی در روستاها میشود.
گردش گری با كاهش فقر در مناطق روستایی به این نتایج دست یافتند» كه توسعهی گردشگری
روستایی در بعد اقتصادی در مواردی از قبیل ایجاد اشتغال غیر كشاورزی ،بهبود زیرساختهای
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خدماتی ،توسعهی فعالیتهای كارآفرینی و تنوعبخشی به منابع درآمدی در روستاهای گردش-
گرپذیر موفق عمل كرده است.
مهدی مودودی در سال (139۴س «نقش گردشگری در توانمندسازی نواحی روستایی» را
مطالعه و بررسی كرده است .این پژوهش با هدف بررسی نقش گردشگری روستایی در
توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی  13روستای هدف گردشگری استان گلستان انجام شده است.
نتایج تحقیق حاكی از این است كه توسعهی گردشگری در روستاهای هدف استان گلستان در
ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد و توسعهی زیرساختها تأثیر مثبتی داشته است ،همچنین نقش
گردشگری باعث ایجاد تعامل و افزایش آگاهی مشاركت و حضور بیشتر زنان شده است .اما
توسعهی گردشگری در منطقه ،دارای پیامدهای منفی زیستمحیطی نیز بوده است .برای افزایش
ماندگاری گردشگران روستایی كاهش آثار سوء زیستمحیطی و بهبود راههای دسترسی ،توسعهی
صیدایی (1391س در مقالهای تحت عنوان «سنجش تأثیرات اقتصادی و اجتماعی–فرهن ی
توسعهی گردشگری نمونهی موردی شهر كرمانشاه» به بررسی اثرات اجتماعی و فرهن ی،
اقتصادی جامعهی محلی میپردازد .مهمترین اثر توسعهی گردشگری را ایجاد اشتغال و درآمد و
كاهش بیکاری منطقه میداند .این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و تحلیل است و بهمنظور
تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبست ی و رگرسیون خطی ساده استفاده شده و تجزیه و
تحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام گردیده است.
جمعهپور و احمدی در سال (139۰س مطالعهای را با عنوان «تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار
روستایی بهصورت مطالعهی موردی در روستای برغان شهرستان ساوجبالغ» انجام دادند .نتایج
كلی این تحقیق نشان داد كه گردشگری در روستای برغان ،اگرچه باعث به وجود آمدن اشتغال و
در نتیجه درآمد مرتبط با گردشگری و نیز كمک به رشد برخی از فعالیتهای روستایی مانند باغ-
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اقامتگاهها و ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی از اولویت باالیی برخوردار است.

داری و خدمات شده است ،اما این تأثیر بسیار محدود بوده و تنها برخی از خانوارها را در
برگرفت .همچنین به علت نبود نهاد محلی و متولی متخصص گردشگری ،منافع عمومی گردش-
مسایل اجتماعی ،زیستمحیطی و نهادی در این روستا تأثیر مثبت چندانی نداشته و در مواردی
تأثیرات منفی اجتماعی و زیستمحیطی به همراه داشته است.
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گری برای كل جامعهی محلی محقق ن ردید .در مجموع گردشگری بر جنبههای دی ری چون
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واندیراد2۰19( 1س در پژوهشی با عنوان «مشاركت جامعه در توسعهی گردشگری به عنوان
ابزاری برای تقویت پایدار اراضی و شیوههای استفاده از منابع در یک محیط پارک ملی» به تحلیل
آیندهی گردشگری و رابطهی آن با محیط زیست پرداختهاند .یافتههای آنها نشان میدهد كه
مشاركت جامعه در مراكز گردشگری به عنوان ابزاری برای القای توسعهی پایدار گردشگری در
كانون توجه قرار گرفته است و مشاركت جوامع در توسعهی گردشگری به پیشینهی اقتصادی
جوامع متکی است .بنابراین در محلی كه جامعه از نظر اقتصادی ضعیف است ،اطمینان از مشاركت
جامعه در بحث گردشگری چالشبران یز است .این امر به نوبهی خود ،روی كارآیی پایدار زمین
و استفاده از منابع تأثیر منفی میگذارد و منجر به ویرانی غیرقابل برگشت به روی زیست اهای
حساس از نظر زیستمحیطی مانند پارکهای ملی و كوهستانها میشود.
چو ن وهاپکینز2۰19( 2س نشان دادند كه آیندهی گردشگری بیشتر متمركز بر وضعیت حمل
آینده ،گردشگران از طریق شاتل و تاكسیهای هوایی بدون راننده جابهجا میشوند و سبک
گردشگری متفاوتی برای آینده پیشبینی میشود .همچنین این نوع حمل و نقل به فرصتهای
اجتماعی و اقتصادی جدیدی برای فضاهای گردشگری منتهی میشود.
پتروویچ2۰17( 3س در مقالهای تحت عنوان «گردشگری بهعنوان یک رویکرد توسعهی پایدار
روستایی در كشورهای سوسیالیستی ،مطالعهی تطبیقی صربستان و اسلوونی» بیان میكند كه نتایج
مطالعات حاكی از آن است كه توسعهی گردشگری در مناطق روستایی صربستان و اسلوونی نقش
مهمی در بهبود رابطهی متقابل دوستانه بین ساكنان و بازدیدكنندگان و ارتباط آسان بین آنها شده
و همچنین به بهبود كیفیت زیرساختها و مراكز بهداشتی ،تنوع اقتصادی و اشتغال روستایی كمک
كرده است.
رجمی2۰16( ۴س گردشگری روستایی را در نپال با محوریت توسعه و پایداری بررسی كرده
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و نقل گردشگری است و حمل و نقل گردشگری در آینده از نوع اتوماسیونی خواهد بود و در

است .نتایج نشان میدهد كه توسعهی گردشگری از طریق مشاركت مردم محلی ،ارتقای آموزش
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و مهارت به جامعه در بهبود خدمات بهداشتی ،امنیت غذایی ،آگاهی درباره حفاظت از
محیطزیست و متنوعسازی اقتصاد محلی مؤثر است.
مورگان 1و همکاران (2۰1۵س به بررسی گردشگری اجتماعی و رفاه در زندگی آینده پرداختند.
نتایج تحقیق نشان داد كه بین ان یزه به سفر و اقتصاد رابطهی مستقیم وجود دارد و سفرهای
گردشگری به صورت اجتماعی میتواند تأثیر مثبتی بر سالمت ذهنی ،افزایش رفاه و سطا تعامل
اجتماعی و افزایش اعتمادبهنفس افراد مسن با دی ر گروهها داشته باشد.
«گردش گری و رفاه اجتماعی با رویکردی بر افزایش صادرات» عنوان پژوهشی است كه توسط
كاپلند 2و در سال  2۰12صورت گرفته است وی در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است
توسعهی گردشگری و از آن جمله گردشگری روستایی در مناطقی كه امکان صادرات انواع
محصوالت تولیدی وجود دارد ،از قابلیتهای زیادی برای دستیابی به پایداری اجتماعی و
گردشگری در اینگونه مناطق امکان بیشتری برای مطرحشدن دارد؛ زیرا از كاالهای صادراتی
بهعنوان ابزار تبلیغی برای خود استفاده میكند.
در مطالعهای كه با كوشش پانیک 3و همکاران در سال (2۰11س انجام شد ،مجتمع توریسم
روستایی در مجارستان ۴مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت .نتایج این مطالعه بر اهمیتدادن به
اجتماعات محلی با در نظر گرفتن یکروند سازماندهی و همچنین روشننمودن نقش مدیران
واسطه تأكید خاصی نمود؛ چراكه این امر اعتماد را بین افرادی كه برای توریسمهای روستایی
خدمات فراهم مینمایند ،ایجاد میكند .موفقیت در ارتباط كالمی و نیز تعاون در میان فعاالن
روستایی بستری مناسب را در جوامع محلی ایجاد نموده و شبکهی اشتغال توریسمی همانند هتلها
و رستورانها را كه پذیرندهی تعداد زیادی توریست میباشد تحت تأثیر قرار میدهد .بیشتر
یافتههای مهم در این تحقیق كه از تجزیه و تحلیل كیفی دادهها به دست آمد ،بر اهمیت بازارهای
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اقتصادی برخوردار است .همچنین وی با توجه به یافتههای پژوهش خود بیان داشته است كه

محلی در جهت تقویت رفاه اجتماعی روستاها تأكید شده است.
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لیو 1در سال (2۰۰6س توریسم در مناطق روستایی را به صورت مطالعهی موردی در منطقهی
كداه مالزی مورد بحث و بررسی قرار داد .در این ناحیه سه رهیافت برنامهریزی ناحیهای ،اجتناب
از تشکیالت تکراری و غیر ضروری و نیز برنامهریزی برای زنان خانهدار و خانوادهها مورد توجه
قرار گرفت .یافتههای تحقیق نشان داد كه توریسم برای بسیاری از تشکیالت مرتبط با این صنعت
ایجاد درآمد تجاری نموده؛ ولی با این حال این صنعت محدودیتهایی را نیز برای محیط زیست
روستا پدید آورده است .استفاده از عنصر مشاركت به صورت محلی در این صنعت به ایجاد درآمد
مطلوب و پایدار در مناطق روستایی كمک نموده و این صنعت همواره به عنوان منبع درآمدی
تکمیلی در كنار فعالیتهای كشاورزی رایج در روستا عمل نموده است .تأمین سرمایهی مالی برای
مؤسسات محلی و توجه به برنامههای آموزشی بسیار مهم بوده ،چراكه سطا مدیریت پایین در این
مناطق تحرک كاری باالیی را میطلبد و این امر در بازار كار محلی و خویشاوندی رایج در مناطق
همچنین النکوار2۰۰2( 2س در ذكر اثر مثبت فرهن ی گردشگری بیان میدارد كه گردشگری
فرصت آشنایی با نظامهای ارزشی گوناگون و تفاوتهای آنها را فراهم میكنند و از همین رو
وسیلهای برای وحدت خانوادهی بشر و تغییر و رشد اجتماعی ،همبست ی انسان با جهان هستی،
بازسازی و پرورش شخصیت انسانی ،پایان بخشیدن به جدایی مردم و مساعدكردن زمینهی نابودی
پیشداوریهای شوم است(النکوار۵6 :2۰۰2،س.
فلیشر2۰۰۰( 3س در پژوهشی با عنوان راههای پشتیبانی از گردشگری روستایی به این نتیجه
رسیده است كه حمایت عمومی از گردشگری در مقیاس كوچک و در مناطق روستایی در روند
توسعهی اجتماعی و همچنین افزایش رفاه عمومی در روستاها بسیار بااهمیت است .نتایج حاصل
از یافتههای وی گویای این واقعیت است كه با توجه به مقرونبهصرفهبودن و تجزیه و تحلیل
هزینه –فایده ،گردشگری در روستاها از قابلیت بسیار باالیی برای زدودن فقر و نابرابریهای

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-05-24

روستایی ضرورت آموزشهای حرفهای خاص توریسمی را ایجاب مینماید.

اجتماعی و اقتصادی برخوردار است.
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چارچوب نظری پژوهش
در این پژوهش با رجوع به دیدگاههای نظری و منابع تجربی و بهرهگیری از نتایج بهدستآمده
از مرور آنها و با نوجه به مختصات میدان مورد مطالعه چارچوب نظری تنظیم و در قالب آن
فرضیههای اصلی ارا ه گردید.
مبانی نظری این رساله مبتنی بر نظریهی كاركردگرایی است .در این نظریه ،كاركرد بهعنوان
سودمندی ،خدمات ،در امور علّی به معنی نقش یا اثر تعریف شده است .بر اساس این نظریه ،هر
پدیدهی اجتماعی دارای كاركردهای متفاوتی شامل كاركردهای پنهان و آشکار است و بایستی بین
این دو كاركرد تفاوت قایل شد .در این تحقیق گردشگری به عنوان علتی است برای وجود اثرات
و تغییراتی كه بهواسطهی وجود آن در جوامع روستایی رخ میدهد و دارای كاركردهای آشکار
مانند تغییرات وضعیت اقتصادی ،كالبدی و وضعیت بهداشتی است .همچنین تغییرات در باورها و
گردشگری در نقاط روستایی بر نظریهی كاركردگرایی استوار است .اما ن رشها و رویکردهای
گوناگونی در نقش گردشگری در توسعهی روستایی وجود دارد .از بین ن رشهای مختلف،
ن رش گردشگری بهعنوان ابزاری برای توسعهی پایدار روستایی و توانمندسازی جوامع روستایی
و رویکرد تفکیکی با استفاده از مدل چرخهی عمر باتلر 1و شاخص رنجش داكسی 2برای سنجش
نقش گردشگری در توانمندسازی نواحی روستایی مورد استفاده قرار گرفته است.
برای مطالعهی تأثیر توسعهی گردشگری بر رفاه اجتماعی از نظریات باتلر و داكسی استفاده
شده است.
مراحل نظریهی چرخهی عمر باتلر عبارتاند از:
مرحلهی اول – اكتشاف :در ابتدا حضور تعداد كم گردشگر و منطقه بدون زیرساختهای
گردشگری است.
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فرهنگها از جمله كاركردهای پنهان آن به شمار میآید .بنابراین مبانی نظری و پایهی تئوریک

مرحلهی دوم -مشاركت :یعنی سرمایهگذاریهای محلی جهت رونق گردشگری شکل
میگیرد.

2

] [ DOI: 10.52547/scds.8.4.151

Butler
Doxey

1

تحلیلی بر رابطهی بین توسعهی گردشگری پایدار و بهبود شاخصهای رفاه اجتماعی 163...................

مرحلهی سوم -توسعه :یعنی به تعداد گردشگران بهسرعت افزوده میشود و بازدیدكنندگان از
خارج منطقه وارد میشوند.
مرحلهی چهارم -تثبیت :یعنی رشد آرام ،تبلیغات وسیع جهت غلبه بر گردشگری فصلی و
توسعهی بازارهای جدید ،اكثر گردشگران جذب میشوند و ساكنان به گردشگری اهمیت
میدهند.
مرحلهی پنجم -ركود :كه در این مرحله تعداد بازدیدكنندگان روندی نزولی دارد .به علت
وابست ی به حضور گردشگر ،نرخ اشتغال رو به كاهش میرود.
مرحلهی ششم -نزول :كاهش فضایی و عددی بازارهای سرمایهگذاری خارجی كه جای زین
سرمایهگذاری داخلی شده بود ،منطقه را ترک میكند و زیرساختهایی كه برای گردشگری ایجاد
شده بود تغییر كاربری میدهد.
آستانههای تحمل ظرفیت طبیعی و اجتماعی منطقه ،موجب خروج از بحران خواهد
شد(میسون۴۰ :1387،س.
همچنین بر اساس روند توسعهی گردشگری ،داكسی شاخص رنجشی را تعریف كرده است:
 -1خشنودی :حضور دیداركنندگان مطلوب است و برنامهریزی كمی وجود دارد.
 -2بیتفاوتی :به دیداركنندگان كمتوجهی شده و روابط بیشتر حالت رسمی پیدا میكند.
 -3رنجش :گردش گری به اشباع نزدیک شده و مردم محلی نسبت به آن دچار تردید و
بدگمانی شدهاند .برنامهریزان سعی در كنترل گردشگری از طریق افزایش زیرساختها (بهجای
محدودنمودن رشدس دارند.
 -4خصومت :اصطالح آزردگی و رنجش در اینجا كامل میشود و برنامهریزی جنبهی
درمانی پیدا میكنند؛ اما ترفیعات بهمنظور جبران شهرت رو به افول تفریاگاه ،افزایش مییابد-
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و مرحلهی هفتم -احیاء :به طور كامل جاذبههای جدید جای زین قبل میشود .وجه به

(مسیون89 :1387،س.
مطابق نظریات آنها میزان فروش یک محصول جدید بهآرامی رشد و پس از آن رشد سریعی
گردشگری نشانگر این است كه تفریاگاهها در طول زمان توسعهیافته و تغییر میكند و در این
فرآیند مراحل اكتشاف و توسعه وجود دارد .در واقع نظریهی چرخهی عمر باتلر و شاخص رنجش
داكسی به عنوان ابزارهایی برای سنجش اثرات گردشگری و شناسایی بازخوردهایی برای ادامهی
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فعالیت سیستم گردشگری مورد استفاده قرار میگیرند .النکوار در رابطه با اثر مثبت اجتماعی و
فرهن ی توسعهی گردشگری بیان میدارد كه گردشگری فرصت آشنایی با نظامهای ارزشی
گوناگون و تفاوتهای آنها را فراهم میكند و از همین رو وسیلهای برای وحدت خانوادهی بشر
و تغییر و رشد اجتماعی ،همبست ی انسان با جهان هستی ،بازسازی و پرورش شخصیت انسانی،
پایانبخشیدن به جدایی مردم و مساعدكردن زمینهی نابودی پیشداوریهای شوم
است(النکوار۵6 :1381،س.
آپوستولوپولوس 1بیان میكند كه یکی از مهمترین توجیهات برای توسعهی گردش ری ،اثر
درآمدزا و اشتغالزایی آن است .ازآنجاكه گردشگری بیش از سایر عوامل تولید از عامل كار
استفاده میكند ،موجب باالرفتن سطا اشتغال میگردد و بیان میكند كه گردشگری میتواند به
توسعهی اجتماعات زراعی فقیر بینجامد .در این مناطق بومیان یا صاحباختیاران ملی یا آژانسهای
دهکدههایشان را به جاذبههای گردشگری تبدیل و برای جلب گردشگران بینالمللی رقابت
كنند(آپوستولوپولوس8۴ :138۴،س
بر اساس نظریهی مازلو 2انسان موجودی نیازمند است كه درجهی كامروایی او تابعی از
تأمین نیازهاست .بنابراین رضایتمندی توریستی نیز تابعی از تأمین نیازهای انسان در بعد
توریست است و نوع ن رش توریست نیز تابعی از رضایتمندی توریستی است .طبق نظر

تایلمن 3

رضایتمندی توریستی تابعی از تأمین نیازهای یک توریست در جامعهی میزبان است .بنابراین
محیط اجتماعی جامعهی میزبان باید پذیرای یک توریست باشد و به نیازهای اجتماعی هنجارمند
او پاسخ گوید تا به تأمین نیازهای اجتماعی نایل شود.
آمارتیاسن ۴یک متغیر مهم در رفاه اجتماعی را آزادی افراد دانسته كه هرگاه به آزادی توجه
نشود ،رفاه اجتماعی آنها كاهش مییابد بهطوركلی ،آمارتیاسن مباحث اقتصادی را در زمینههای
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بینالمللی یا همه آنها در جستوجوی امکانات دی ر میروند .آنها ممکن است خود و

اجتماعی مطرح كرده و اعتقاد دارد كه بدون در نظر گرفتن یکی از این دو بعد ،نمیتوان به رفاه
اجتماعی پایدار دستیافت( .فلربی22-2۰:2۰12 ۵س.
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فرضیات پژوهش
 توسعهی گردشگری بر بعد اجتماعی رفاه اجتماعی تأثیر دارد. توسعهی گردشگری بر بعد اقتصادی رفاه اجتماعی تأثیر دارد. توسعهی گردشگری بر بعد زیستی رفاه اجتماعی تأثیر دارد.توسعهی گردشگری بر بعد حقوقی رفاه اجتماعی تأثیر دارد.
 توسعهی گردشگری بر بعد آموزشی رفاه اجتماعی تأثیر دارد. توسعهی گردشگری بر بعد جمعیتی رفاه اجتماعی تأثیر دارد.روششناسی پژوهش
این پژوهش در چارچوب روششناسی كمّی قرار گرفته و با استفاده از روش پیمایش دادهها
گردآوری شده است .از نظر زمانی ،مقطعی و از نظر هدف ،كاربردی است .برای گردآوری دادهها
قرارگرفته است .به لحاظ ماهیت علی معلولی و تحلیل مسیر براساس معادالت ساختاری انجام
گرفته است و برای سنجش رابطه بین متغیرها و بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامهی محقق-
ساخته كه پایایی آن  ۰ /7۴و روایی آن توسط چندین تن از اساتید تأیید شده استفاده شده است.
جامعهی آماری و روش نمونهگیری
جامعهی آماری مورد مطالعه ،همهی ساكنان روستاهای شهرستان كوهرنگ است كه جمعیت
ساكنان این روستاها مطابق با آخرین سرشماری كه در سال  139۵انجام شده ۴۰۵۴2 ،نفر است و
از آنجایی كه دسترسی به كلیهی افراد ساكن در این شهرستان میسر نبود ،برای مطالعهی نمونهای
برابر با  616نفر با استفاده از فرمول كوكران از این حجم انتخاب گردید تا بتوانیم نتایج بهدست-
آمده از آن را با ضریب اطمینان قابل قبول به كل جامعهی آماری تعمیم دهیم .روش نمونهگیری
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از ابزار پرسشنامه استفاده شده و دادههای مورد نیاز از طریق تکنیکهای كمّی مورد تحلیل

بهكاربردهشده سهمیهای است .نمونهگیری سهمیهای روشی از نمونهگیری غیر احتمالی است كه در
در این پژوهش دسترسی به اسامی ساكنین روستاها غیرممکن است؛ پس روش نمونهگیری غیر
احتمالی انتخاب میشود و ازآنجایی كه جامعهی مورد مطالعه به روستاهای گردشگرپذیر و غیر
گردش گرپذیر تقسیم شده است پس باید روشی انتخاب شود كه درصد جامعهی آماری در آن
لحاظ شود كه در روش نمونهگیری سهمیهای این مقدار لحاظ شده است و به منظور كارایی بیش-
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تر و نتایج مطلوبتر ،تعداد پرسشنامهی بیشتری توزیع و سعی شد تا تمام پرسشنامهها توسط
محقق در اختیار پرسششوندگان قرار داده شود تا با دقت هرچه تمامتر دیدگاههای افراد
جمعآوری و تحلیل گردد.
یافتههای توصیفی
از نظر جنسیت حدود چهل و پنج درصد افراد پاسخگو زن و حدود پنجاه و چهار درصد ماارد
میباشند و از نظر وضعیت تأهل بیست و دو درصد افراد مجرد و شصت و شااش درصااد متأهاال،
هفت درصد مطلقه و مابقی همسرانشان فوت كردهاند .بیست و نه درصد بین  2۰تا  3۰سال ،ساای
و دو درصد بین  31تا  ۴۰سال و بیست وچهار درصد بین  ۴1تا  ۵۰سال و نه درصد بین  ۵1تا 6۰
سال و سه درصد  61سال و بیشتر سن دارند .از نظر سواد شانزده درصد باایسااواد ،بیساات و دو
درصد نهضت و ابتدایی ،بیست و دو درصد راهنمایی و سیکل و نوزده درصد متوسطه و دیااپلم و
افراد كم تر از یک میلیون تومان ،بیست و چهار درصد بین یک تااا دو میلیااون تومااان ،ساای و سااه
درصد بین دو تا سه میلیون تومان ،چهار درصد بین سه تا چهار میلیااون تومااان ،یااک درصااد بااین
چهار تا پنج میلیون تومان درآمد دارند.
توصیف متغیرها :در جدول شمارهی (1س شاخصهای آماری ابعاد رفاه اجتماعی و توسعهی
گردشگری روستایی آورده شده است.
جدول شمارهی یک -شاخصهای آماری متغیرهای پژوهش
متغیر

منطقه
روستاهای

بعد اجتماعی

گردشگر

رفاه

روستاهای غیر
روستاهای

بعد اقتصادی

گردشگر

رفاه

روستاهای غیر
گردشگر

معیار

میانگین

تعداد

میانگین

سطح

216

۴7/2

زیاد

2/6

۴۰۰

39/۵

متوسط

3/8

216

3۴/2

زیاد

2/2

۴۰۰

3۰/1

زیاد

3/6

7/7

۴/1

تی

معنی

مستقل

داری

16/2

9/2

۰/۰۰۰1

۰/۰۰۰1
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گردشگر

انحراف

تفاوت

آزمون

سطح
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هفده درصد فوق دیپلم و لیسانس و دو درصد فوق لیسانس و باالتر اساات .ساای و شااش درصااد
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روستاهای
بعد زیستی رفاه

گردشگر
روستاهای غیر
گردشگر
روستاهای

بعد حقوقی رفاه

گردشگر
روستاهای غیر
گردشگر
روستاهای

بعد آموزشی

گردشگر

رفاه

روستاهای غیر
گردشگر

بعد جمعیتی

گردشگر

رفاه

روستاهای غیر
گردشگر
روستاهای

رفاه اجتماعی

گردشگر
روستاهای غیر
گردشگر

توسعهی
گردشگری
روستایی

روستاهای
گردشگر
روستاهای غیر
گردشگر

4/۵
۴۰۰

38/6

متوسط

3/6

216

17/1

متوسط

1/6
2

۴۰۰

1۵/1

متوسط

2/1

216

16/9

متوسط

1/9

۴۰۰

1۴/1

متوسط

2/8

216

21/9

متوسط

2/6

۴۰۰

17/1

متوسط

1/9

216

18۰/3

متوسط

7/6

2/8

۴/8

12/1
۴۰۰

168/2

متوسط

8/9

216

1۰1/6

زیاد

9/۴
9/3

۴۰۰

92/3

زیاد

7/۴

7/3

12/8

11/6

18/3

1۰/87

۰/۰۰۰1

۰/۰۰۰1

۰/۰۰۰1

۰/۰۰۰1

۰/۰۰۰1

۰/۰۰۰1

8/1
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روستاهای

216

۴3/1

متوسط

2/1

همانطور كه مشاهده میشود با توجه به میان ینها و سطا معنیداری آزمون تی مستقل میاازان
بعد اجتماعی ،اقتصادی ،زیستی ،حقوقی ،آموزشی و جمعیتی رفاه اجتماااعی و توسااعهی گااردش-

یافتههای استنباطی
 -توسعهی گردشگری بر رفاه اجتماعی و ابعاد آن (اجتماعی ،اقتصادی ،زیستی ،حقوقی،

] [ DOI: 10.52547/scds.8.4.151

گری روستایی در بین روستاهای گردشگر بیشتر از روستاهای غیر گردشگر است.
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آموزشی و جمعیتیس مؤثر است.
در این فرضیه دنبال تأثیر توسعهی گردشگری و رفاه اجتماعی و ابعاد آن بوده و متغیرهای
مورد بررسی فاصلهای و نرمال بوده؛ لذا برای تأیید و رد فرضیه از ضریب رگرسیون استفاده شده
كه نتایج آن در جدول (2س آمده است.
جدول شمارهی دو -نتایج حاصل از آزمون رگرسیون بین توسعهی گردشگری و رفاه اجتماعی و ابعاد آن
متغیر وابسته :توسعهی گردشگری

متغیرمستقل :رفاه
اجتماعی و ابعاد

نوع روستا

رگرسیون

نمونه

داری

همبستگی r2

مبدأ

گردشگر

۰/۴19

216

۰/۰۰

۰/17۵

3۵/1

غیر گردشگر

۰/۰۵

۴۰۰

۰/۴2

---

---

گردشگر

۰/3۴1

216

۰/۰۰

۰/116

26/۵

غیر گردشگر

۰/۰6

۴۰۰

۰/37

---

---

گردشگر

۰/272

216

۰/۰۰

۰/۰7۴

3۴/2

غیر گردشگر

۰/163

۴۰۰

۰/۰1

۰/۰26

3۰/8

گردشگر

۰/28

216

۰/۰۰

۰/۰78

12/۵

غیر گردشگر

۰/2۰9

۴۰۰

۰/۰۰1

۰/۰۴3

11/2

گردشگر

۰/239

216

۰/۰۰

۰/۰۵7

9/۵

غیر گردشگر

۰/1۰2

۴۰۰

۰/۰7

---

---

گردشگر

۰/396

216

۰/۰۰

۰/1۵7

11/3

غیر گردشگر

۰/278

۴۰۰

۰/۰۰

۰/۰77

22/9

گردشگر

۰/۵8۵

216

۰/۰۰

۰/3۴2

12۵/6

غیر گردشگر

۰/18

۴۰۰

۰/۰۰

۰/۰32

121/7

آن
بعد اجتماعی رفاه
بعد اقتصادی رفاه
بعد زیستی رفاه
بعد حقوقی رفاه
بعد آموزشی رفاه
بعد جمعیتی رفاه
رفاه اجتماعی
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ضریب

تعداد

سطح معنی-

شدت

عرض از

همانطور كه در جدول (2س مشاااهده میشااود تااأثیر توسااعهی گااردشگااری روسااتایی بربعااد
روستاهای گردشگر موثر میباشد .همچنین تاثیر توسعهی گردشگااری روسااتایی باار میاازان رفاااه
اجتماعی موثر میباشد .چون سطا معنیداری (p=۰۰۰س آزمون كوچکتر از  ۰/۰۵است و مثباات-
بودن مقدار آزمون نشانگر رابطااهی مسااتقیم و مثباات ،توسااعهی گااردشگااری روسااتایی و رفاااه
اجتماعی است .یعنی هرچه توسعهی گردشگری روستایی بیشتاار ،میاازان رفاااه اجتماااعی نیااز در
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اجتماعی و اقتصادی و آموزشی رفاه اجتماعی در روستاهای غیر گردشگاار مااؤثر نبااوده ،ولاای در
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روستاها بیشتر میشود .به این ترتیب معادلهی رگرسیونی رفاه اجتماعی در روستاهای گااردشگاار
و غیر گردشگر به صورت زیر خواهد بود.
(توسعهی گردشگری ۰/۵8۵س  = 12۵/6 +میزان رفاه اجتماعی در روستاهای گردشگر
(توسعهی گردشگری ۰/18س  = 121/7 +میزان رفاه اجتماعی در روستاهای غیر گردشگر
مدل تبیین ساختاری
تأثیر متغیر توسعهی گردشگری روستایی بر رفاه اجتماعی و ابعاد آن (اجتماعی ،اقتصادی،
زیستی ،حقوقی ،آموزشی و جمعیتی) از طریق آزمون رگرسیون(مدل مسیرس از طریق نرمافزار
 Amosبا مدلیابی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است .پارامترهای آزاد در مدل
تدوینشده شامل واریانسها و وزنهای رگرسیونی در جدول شماره (۵،۴،3س منعکس شدهاند .در
عناصر غیر زا د در ماتریس كوواریانس (NREس را از تعداد پارامترهای آزاد(FPس كم كنیم؛ به
همین ترتیب داریم:
DF = NRE – FP → DF = 28 – 13 → DF = 15

اقتصادی ،زیستی ،حقوقی ،آموزشی و جمعیتی)
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شکل شمارهی یک -مدل نظری :تأثیر توسعهی گردشگری روستایی بر رفاه اجتماعی و ابعاد آن(اجتماعی،
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مجموع  13پارامتر برای برآورد آزاد تعریف شدهاند .برای محاسبه درجهی آزادی (DFس باید تعداد
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شکل شمارهی (1س مدل نظری پژوهش را نشان میدهد كه در برنامهی  Amosبراساس
فرضیهها طراحی شده است كه در آن تأثیر توسعهی گردشگری روستایی با رفاه اجتماعی و ابعاد
آن (اجتماعی ،اقتصادی ،زیستی ،حقوقی ،آموزشی و جمعیتیس سنجیده شده است.
جدول شمارهی سه -مربوط به واریانس متغیرهای بررسیشده
واریانس متغیر خطای مربوط به توسعهی گردشگری روستایی

3۰۰/2

21/26

1۴/12

***

واریانس متغیر خطای ( E1مربوط به بعد اجتماعی رفاه اجتماعیس

23

1/63

1۴/12

***

واریانس متغیر خطای ( E2مربوط به بعد اقتصادی رفاه اجتماعیس

1۴/62

1/۰3

1۴/12

***

واریانس متغیر خطای ( E3مربوط به بعد زیستی رفاه اجتماعیس

31/38

2/22

1۴/12

***

واریانس متغیر خطای ( E4مربوط به بعد حقوقی رفاه اجتماعیس

8/۰6

۰/۵7

1۴/12

***

واریانس متغیر خطای ( E5مربوط به بعد آموزشی رفاه اجتماعیس

29/86

2/11

1۴/12

***

واریانس متغیر خطای ( E6مربوط به بعد جمعیتی رفاه اجتماعیس

18/92

1/3۴

1۴/12

***

جدول شمارهی چهار -مربوط به وزنهای رگرسیونی متغیرهای بررسیشده

مدل مسیر

مدل

متغیر وابسته

برآورد

S.E.

C.R.

P

متغیر مستقل

تأثیر

توسعهی گردشگری روستایی

بعد اجتماعی رفاه اجتماعی

۰/13

۰/۰1۴

9/21

***

توسعهی گردشگری روستایی

بعد اقتصادی رفاه اجتماعی

۰/۰8

۰/۰11

7/2۴

***

توسعهی گردشگری روستایی

بعد زیستی رفاه اجتماعی

۰/۰9

۰/۰16

۵/6۵

***

توسعهی گردشگری روستایی

بعد حقوقی رفاه اجتماعی

۰/۰۵

۰/۰۰8

۵/82

***

توسعهی گردشگری روستایی

بعد آموزشی رفاه اجتماعی

۰/۰8

۰/۰16

۴/92

***

توسعهی گردشگری روستایی

بعد جمعیتی رفاه اجتماعی

۰/11

۰/۰13

8/6۰

***

تعداد کل پارامترهای آزاد ()FP

13

تعداد متغیرهای درونی

7

تعداد متغیرهای بیرونی

6

درجهی آزادی ()DF

1۵

مقادیر رگرسیونی مدل شکل (2س و جدول (۴س حاكی از آن است كااه توسااعهی گااردشگااری
روستایی به میزان (ß =۰/13س بر بعد اجتماعی رفاه اجتماعی ،به میزان (ß =۰/۰8س بر بعد اقتصااادی
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تعداد کل عناصر غیر زائد در ماتریس کوواریانس مشاهده شده ()NRE

28
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مدل ساختاری

مدل

شرح

مقادیر

S.E.

C.R.

P
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رفاه اجتماعی ،به میزان (ß =۰/۰9س بر بعد زیستی رفاااه اجتماااعی ،بااه میاازان (ß =۰/۰۵س باار بعااد
حقوقی رفاه اجتماعی ،به میزان (ß =۰/۰8س بر بعد آموزشی رفاه اجتماعی ،به میزان (ß =۰/11س باار
بعد جمعیتی رفاه اجتماعی مؤثر است .چون سطا معنیداری(pس آنها كوچکتر از  ۰/۰۵است.

و بر رفاه اجتماعی و ابعاد آن(اجتماعی ،اقتصادی ،زیستی ،حقوقی ،آموزشی و جمعیتی)

مقادیر رگرسیونی شکل (2س حاكی از آن است كه توسعهی گردشگری روستایی به میزان
( ß=۰/13س بر بعد اجتماعی رفاه اجتماعی ،به میزان ( ß=۰/۰8س بر بعد اقتصادی رفاه اجتماعی ،به
میزان ( ß=۰/۰9س بر بعد زیستی رفاه اجتماعی ،به میزان ( ß=۰/۰۵س بر بعد حقوقی رفاه اجتماعی،
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شکل شمارهی دو -مدل تجربی با مقادیر وزنهای رگرسیونی مربوط به تأثیر توسعهی گردشگری روستایی

به میزان (=۰/۰8س بر بعد آموزشی رفاه اجتماعی ،به میزان ( ß=۰/11س بر بعد جمعیتی رفاه
] [ DOI: 10.52547/scds.8.4.151

اجتماعی مؤثر است .چون سطا معنیداری آنها  p< ۰/۰۵میباشد .
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گردش گری روستایی بر رفاه اجتماعی و ابعاد آن(اجتماعی ،اقتصادی ،زیستی ،حقوقی ،آموزشی و جمعیتی)
جدول شمارهی پنج -مربوط به وزنهای رگرسیونی متغیرها استانداردشده به ترتیب اثر
وزنهای

وزنهای رگرسیونی

رگرسیونی

استاندارد
۰/۴2

توسعهی گردشگری روستایی

بعد اجتماعی رفاه اجتماعی

۰/13

توسعهی گردشگری روستایی

بعد جمعیتی رفاه اجتماعی

۰/11

۰/۴۰

توسعهی گردشگری روستایی

بعد اقتصادی رفاه اجتماعی

۰/۰8

۰/3۴

توسعهی گردشگری روستایی

بعد حقوقی رفاه اجتماعی

۰/۰۵

۰/28

توسعهی گردشگری روستایی

بعد زیستی رفاه اجتماعی

۰/۰9

۰/28

توسعهی گردشگری روستایی

بعد آموزشی رفاه اجتماعی

۰/۰8

۰/2۴

در جدول (۵س و شکل (3س به ترتیب وزنهای رگرسیونی استانداردشده نشان داده شده است و
توسعهی گردشگری روستایی از بین ابعاد رفاه اجتماعی بیشترین اثر را بر بعد اجتماعی (۰/۴2س
دارد و بعد از آن به ترتیب بر بعد جمعیتی (۰/۴۰س ،بعد اقتصادی (۰/3۴س ،بعد حقوقی (۰/28س ،بعد
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متغیر مستقل

متغیر وابسته
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شکل شمارهی سه -مدل تجربی با مقادیر وزنهای رگرسیونی استانداردشده مربوط به تأثیر توسعهی
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زیستی(۰/27س و كمترین اثر را بر بعد آموزشی رفاه اجتماعی(۰/2۴س دارد.
شاخصهای برازش و نیکویی مدل
در این قسمت از پژوهش بررسی میشود كه دادههای گردآوریشده تا چه حد حمایتكننده
مدلی است كه به لحاظ نظری تدوین شده است.
در جدول (6س مقادیر شاخصهای مطلق از جمله :درجهی آزادی ،كای اسکو ر– خی دو،
 AGFIشاخص نیکویی 1برازش اصالحشده RMR ،ریشهی میان ین مربعات باقیمانده 2و
شاخصهای تطبیقی از جمله GFI :شاخص نیکویی برازش IFI ،3شاخص برازش

افزایشیNFI ،۴

شاخص برازش هنجارشده یا شاخص برازش بنتلر – بونت  TLI ،۵شاخص توكر لویس6و
شاخصهای اقتصادی از جمله  RMSEAریشهی میان ین مربعات خطای

برآوردCMIN/DF ،7

كای اسکو ر هنجارشده هستند.
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جدول شمارهی شش -مربوط به شاخصهای نیکویی برازش مدل ساختاری
شاخص

مطلق

تطبیقی

مقادیر مدل

مقادیر الزم برای برازش و نیکویی مدل

درجهی آزادی

1۵

--

كای اسکو ر

6۴/۵

--

سطا معنیداری

۰۰۰

كوچکتر از  ۰/۰۵باشد

GFI

۰/9۴

بزرگتر از  ۰/9نزدیک به یک باشد

AGFI

۰/92

بزرگتر از  ۰/9نزدیک به یک باشد

RMR

۰/23

كوچکتر از  ۰/9نزدیک به صفر باشد

TLI

۰/9

بزرگتر از ۰/9نزدیک به یک باشد

CFI

۰/91

بزرگتر از  ۰/9نزدیک به یک باشد

IFI

۰/89

بزرگتر از  ۰/9نزدیک به یک باشد

NFI

۰/9

بزرگتر از  ۰/9نزدیک به یک باشد

Adjusted Goodness of Fit Index
Root Mean Squared Residual
3 Goodness of Fit Index
4 Incremental Fit Index
)5 Normal Fit Index (Bentler – Bonett Index
6
Tucker – Lewis Index
7 Root Mean Squared Error of Approximation
2
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اقتصادی

RMSEA

۰/21

كوچکتر از  ۰/8نزدیک به صفر باشد

Cmin/DF

۴/3

بین  3-۵باشد

PNFI

۰/۵3

۰/6 – ۰/۵

بر اساس منابع موجود در یک ال وی معادالت ساختاری مطلوب الزم است شاخص نیکویی
برازش (GFIس ،شاخص برازش هنجارشده (NFIس ،شاخص برازش افزایشی (IFIس و شاخص توكر
لویس (TFIس بزرگتر از  ۰/9نزدیک به یک باشد .همچنین الزم است ریشهی میان ین مربعات
باقیمانده (RMRس كوچکتر از  ۰/9و ریشهی میان ین مربعات خطای برآورد (RMSEAس
كوچکتر از  ۰/۰۵باشد و نسبت كای اسکو ر به درجهی آزادی كمتر از بین  3-۵باشد.
همانطور كه در جدول (6س مشاهده میشود برای ال وی معادلهی ساختاری برازشیافته ،كای
اسکو ر برابر با  ،6۴/۵نسبت كای اسکو ر به درجهی آزادی برابر با  ،1۵شاخصهای برازش
باقیمانده  ۰/23و ریشهی میان ین مربعات خطای برآورد  ۰/21به دست آمده است .كلیهی
شاخصهای برازش ال وی نهایی ،از برازش كامالً رضایتبخش مدل حکایت دارد.
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای ارا هشده برای بهبود و توسعهی گردشگری در روستاهای شهرستان كوهرنگ:
✓

ارا هی مطالب در مورد روستاهای گردشگر در كتابهای راهنما و اطالعات عمومی؛

✓

تبلیغ روستاهای گردشگر برنامههای شبکههای تلویزیونی سراسری؛

✓

ارا هی مطالب در مورد روستاهای گردشگر در اینترنت و شبکههای مجازی؛

✓

تهیهی بروشورها ،پوسترها ،نقشهها ،دفترچههای راهنمای ارا هشده توسط ادارات و

سازمانها در مورد روستاهای گردشگر؛
✓
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هنجارشده  ،۰/89برازش افزایشی  ۰/91و نیکویی برازش به ترتیب  ،۰/92ریشهی میان ین مربعات

گسترش خدمات راهنمایی مسافران به محلهای دارای امکانات اقامتی و پذیرایی در

روستاهای گردشگر؛
✓

گسترش خدمات بانکی و پولی در روستاهای گردشگر؛

✓

گسترش خدمات تعمیراتی برای وسیلهی نقلیه در روستاهای گردشگر؛

✓

بسترسازی به منظور استفاده از مشاركت مردمی و بخش خصوصی در توسعهی گردش-
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✓

گسترش خدمات بهداشتی و درمانی در روستاهای گردشگر؛
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گری؛
✓

تصویب طرحهای مربوط به توسعهی معابر ،فضای سبز و تأسیسات گردشگری؛

✓

برنامهریزی در جهت آمادهسازی زیرساختهای گردشگری؛

✓

استفاده از تکنولوژی جهت مدیریت گردشگری؛

✓

تدوین و تصویب ضوابط تسهیلكنندهی توسعهی گردشگری؛

✓

ایجاد امنیت به طوری كه گردشگران در شب در محل اسکان بدون وجود مشکل تنها

بمانند؛
✓

امنیت مسافران و گردشگران از آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار گرفتن؛

✓

ایجاد امنیت و ترک و رها كردن اتومبیل در خیابان بدون وجود مشکل توسط گردش-

گران؛
✓

گسترش مهماننوازی اهالی؛

✓

رفتار مناسب و برخورد خوب اهالی محله با گردشگران؛

✓

حفظ سنتها و آداب رسوم محلی و روشهای زندگی اهالی؛

✓

برقراری ارتباط راحت اهالی محلی با گردشگران؛

✓

ایجاد جذابیت گردشگری خاص و برگزاری جشنوارههای خاص؛

✓

ایجاد و حفظ جذابیتهای معماری؛

✓

ایجاد آرامش و راحتی برای استراحت گردشگران؛

✓

ایجاد فرصتهایی برای كنجکاوی و تجربهی جدید گردشگران.

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-05-24

✓

ایجاد امنیت به همراه داشتن كیف پول ،همراه با سایر لوازم قیمتی توسط گردشگران؛
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