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مقدمــه: رفــاه اجتماعــی مهم تریــن بخــش 
می دهــد  تشــكیل  را  پایــدار  توســعه  مفهــوم 
امــروز  نســل  نیازهــای  تأمیــن  امــكان  كــه 
نســل  توانمندیهــای  بــردن  بیــن  از  بــدون 
را  نیازهایشــان  بــه  دســت یابی  بــرای  آینــده 
فراهــم می كنــد و رفــاه اجتماعــی روســتایی 
ــررات  ــن، مق ــازمان یافته ای از قوانی ــه س مجموع
ــب  ــه در قال ــود ك ــامل می ش ــتهایی را ش و سیاس
مؤسســات رفاهــی و نهادهــای اجتماعــی بــه 
و  مــادی  نیازهــای  بــه  پاســخ گویی  منظــور 
معنــوی و تأمیــن ســعادت انســان ارائــه می شــود 
تــا زمینــه رشــد و تعالــی او را در نقــاط روســتایی 
تأمیــن كنــد. متــون توســعه نشــان می دهــد 
ــتایی،  ــی روس ــاه اجتماع ــاخصهای رف ــای ش ارتق
مختلــف  پدیده هــای  و  عوامــل  از  تابعــی 
ــوان  ــا می ت ــن پدیده ه ــه ای ــه از جمل ــد ك می باش
ــعه  ــرد و توس ــاره ك ــگری اش ــت گردش ــه فعالی ب
روســتایی  گردشــگری  صنعــت  شــكوفایی  و 
ــرای  ــد ب ــزوری كارآم ــوان كاتالی ــه عن ــد ب می توان
بازســازی و ارتقــای شــاخصهای رفــاه اجتماعــی 
در مناطــق روســتایی مطمــح نظــر قــرار گیــرد. بــر 
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Introduction: Social welfare is the 
mos t important part of the concept of 
sus tainable development which pro-
vides the possibility of meeting the 
needs of today’s generation without 
des troying the ability of future genera-
tions to meet their needs. Rural social 
welfare includes an organized series of 
laws, regulations and policies, which 
are presented in the form of welfare 
and social ins titutions in order to meet 
the spiritual and material needs of peo-
ple and to provide human felicity. The 
development literature sugges ts that 
promotion of rural social welfare indi-
ces is a function of various factors such 
as tourism activities. Development and 
prosperity of rural tourism as an effi-
cient catalys t for the reproduction and 
the promotion of social welfare in rural 
areas should be highlighted. Accord-
ingly, this s tudy aimed to inves tigate 
the effects of tourism on the promotion 
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of social welfare indices in rural areas 
of the Meshginshahr county.
Method: This s tudy was conducted 
through a survey method using simple 
random sampling among 331 residents 
of Onar village, a touris ty village. On 
the one hand, in order to have an equal 
tes t and result, using causal-compara-
tive, 331 residents of Kojang village 
a non-touris ty village were selected 
through causal-comparative method 
as the control group. The validity of 
the ques tionnaire was confirmed by a 
panel of experts. A pre-tes t was carried 
out with 30 ques tionnaires and by us-
ing Cronbach’s alpha coefficient the 
reliability of the s tudy was 0/79.
Findings: With regard to the character-
is tics of indicators of social welfare of 
two groups, tourism development had 
an impact on all indicators of social 
welfare, except for membership in civ-
ic organizations. In other words, s tatis-
 tical analysis showed that development 
in tourism had an effect on the promo-
tion of social welfare indicators in ru-
ral areas of Meshginshahr, as the cor-
relation between tourism development 
and all components of the promotion 
of social welfare indicators except for 
the membership in civic organizations 
hypothesis was proved. In this regard, 

ــرات  ــه بررســی اث همیــن اســاس، هــدف ایــن مقال
گردشــگری در ارتقــای شــاخصهای رفــاه اجتماعــی 
مشگین شــهر  شهرســتان  روســتایی  مناطــق  در 

می باشــد. 
ــا  ــش و ب ــا روش پیمای ــق حاضــر ب روش: تحقی
روش نمونه گیــری تصادفــی ســاده در بیــن 331 
نفــر از روســتاییان ســاكن در روســتای نمونــه 
گردشــگری اونــار صــورت گرفته اســت. از ســویی، 
ــا اســتفاده از  ــون و نتیجــه، ب ــری در آزم ــرای براب ب
از روســتاییان  نفــر  روش علی-مقایســه ای، 331 
ســاكن در روســتای فاقــد گردشــگری كوجنــق 
ــار  ــدند. اعتب ــاب ش ــاهد انتخ ــروه ش ــوان گ ــه عن ب
صــوری پرســش نامه توســط پانــل متخصصــان 
ــون  ــة پیش آزم ــت. مرحل ــرار گرف ــد ق ــورد تأیی م
ــداد 30  ــا تع ــاری ب ــه آم ــابه جامع ــه مش در منطق
پرسشــنامه صــورت گرفــت و بــا داده هــای كســب 
شــده و اســتفاده از ضریــب آلفــای كرونبــاخ، پایایــی 

ــد.  ــت آم ــق 0/79 بهدس ــنامه تحقی پرسش
ــای شــاخصهای  ــا ویژگیه ــاط ب ــا: در ارتب یافته ه
ــروه، توســعه گردشــگری  ــی در دو گ ــاه اجتماع رف
رفــاه  شــاخصهای  مؤلفه هــای  تمامــی  روی 
ــی  ــت در تشــكلهای مدن ــه جــز عضوی اجتماعــی ب
ــاری نشــان  ــای آم ــی، تحلیله ــه عبارت ــر دارد. ب تأثی
داد توســعه و شــكوفایی گردشــگری در ارتقــای 
ــتایی  ــق روس ــی در مناط ــاه اجتماع ــاخصهای رف ش
ــت.  ــوده اس ــذار ب ــهر تأثیرگ ــتان مشگین ش شهرس
بــه طوری كــه همبســتگی توســعه گردشــگری 
ــاه  ــاخصهای رف ــای ش ــای ارتق ــی مؤلفه ه در تمام
ــت در تشــكلهای  ــر عضوی ــه جــز متغی اجتماعــی ب
مدنــی در قالــب فرضیــه تحقیــق بــه اثبــات رســید و 
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the calculated P for tourism develop-
ment with leisure components, access 
to education, access to health services, 
personal well-being, diversity, social 
participation, social capital and hous-
ing situation was less than 0/01.
Discussion: Tourism plays an impor-
tant role in the promotion of social 
welfare indices in terms of improved 
housing, personal well-being, s trength-
ening social capital, s trengthening the 
participation of rural residents as s take-
holders in rural development projects 
and s trengthening social sus tainability, 
creating social connections, improving 
productivity due to increased aware-
ness and reducing conflicts collective 
and s trengthening the education and 
health infras tructure in rural areas. 
Finally, in order to develop rural tour-
ism due to its positive effects on the 
promotion of social welfare indices in 
rural areas of Meshginshahr, tourism 
infras tructures such as water supply, 
electricity, was te disposal, sewage and 
telecommunications have to be prop-
erly developed in this city. 
Also, protecting and preserving the 
environment, efficient and balanced 
use of natural resources and rural as-
sets should be taken into account and 
any interference with the s tructure 

در ایــن ارتبــاط، میــزان p محاســبه شــده بین توســعه 
گردشــگری بــا مؤلفه هــای گــذران اوقــات فراغــت، 
ــه  ــی ب ــی، دسترس ــات آموزش ــه خدم ــی ب دسترس
خدمــات بهداشــتی، بهزیســتی فــردی، تنــوع منابــع، 
ــی و  ــرمایه اجتماع ــی، س ــاركت اجتماع ــزان مش می
ــر از 0/01  ــاداری كمت وضعیــت مســكن ســطح معن

ــان داد. را نش
ــای  ــی در ارتق ــش مهم ــگری نق ــث: گردش بح
بهبــود  منظــر  از  اجتماعــی  رفــاه  شــاخصهای 
تقویــت  فــردی،  بهزیســتی  مســكن،  وضعیــت 
ســرمایه اجتماعــی، تقویــت مشــاركت ســاكنان 
روســتاها بــه عنــوان ذی نفعــان در طرحهــای توســعه 
ــاد  ــی، ایج ــداری اجتماع ــت پای ــتایی و تقوی روس
ــل  ــه دلی ــای بهــره وری ب ارتباطــات اجتماعــی، ارتق
افزایــش آگاهــی و كاهــش تعارضــات دســته جمعی 
و تقویــت زیرســاختهای آموزشــی و بهداشــتی 
در مناطــق روســتایی دارد. در نهایــت، پیشــنهاد 
می شــود جهــت توســعه گردشــگری روســتایی بــه 
دلیــل اثــرات مثبــت آن در ارتقــای شــاخصهای رفــاه 
اجتماعــی در مناطــق روســتایی شهرســتان مشــگین 
ــه  ــگری از جمل ــای گردش ــتی زیربناه ــهر، بایس ش
ــاب  ــه، فاض ــع زبال ــرق، دف ــروی ب ــن آب، نی تأمی
و مخابــرات بــه درســتی در ایــن شهرســتان توســعه 
ــط  ــت محی ــت و نگهداش ــن، حفاظ ــد. همچنی یابن
زیســت، اســتفاده بهینــه و متعــادل از منابــع طبیعی و 
داراییهــای روســتایی مــورد توجــه باشــد و هرگونــه 
مداخلــه در ســاختار روســتا بــرای برنامه ریــزی 
بــا  بایــد  و طرح ریــزی گردشــگری روســتایی 
مشاركت ســازی  روســتاییان،  آگاهــی  افزایــش 
ــد  ــتاییان در فرآین ــردن روس ــل ك ــتایی و دخی روس
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of the village for rural tourism plan-
ning should be carried out alongside 
increasing the awareness of villagers, 
participation rural and the involvement 
of the villagers in the process of rural 
tourism as the main beneficiaries of 
the project. There should be a financial 
support for the development of rural 
tourism in rural areas of Meshginshahr. 
The results of this s tudy showed that 
tourism development had an impact on 
in the promotion of social welfare indi-
ces in rural areas of Meshginshahr. 
KeyWords: rural development, rural 
tourism, social welfare, Tourism

گردشــگری روســتایی بــه عنــوان ذی نفعــان اصلــی 
ــت  ــی جه ــای مال ــتی حمایته ــد، بایس ــروژه باش پ
توســعه گردشــگری روســتایی در مناطــق روســتایی 
ــج  ــه نتای ــد ك ــه عمــل آی شهرســتان مشگین شــهر ب
ــكوفایی  ــعه و ش ــان داد توس ــر نش ــش حاض پژوه
گردشــگری در ارتقــای شــاخصهای رفــاه اجتماعــی 
مشگین شــهر  شهرســتان  روســتایی  مناطــق  در 

تأثیرگــذار بــوده اســت 
ــی،  ــاه اجتماع ــتایی، رف ــعه روس ــا: توس کلیدواژه ه

گردشــگری، گردشــگری روســتایی 
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 مقدمه
ــرا  ــت از فق ــی، حمای ــن اجتماع ــه تأمی ــوط ب ــات مرب ــابقه اقدام ــران، س اگرچــه در ای
ــتاوردهای  ــا دس ــابقه دارد، ام ــال س ــل س ــل چه ــتایی، حداق ــر روس ــیب پذی ــراد آس و اف
ــب  ــور جال ــتایی كش ــی روس ــیب پذیری در نواح ــر و آس ــش فق ــث كاه ــا از حی برنامه ه
توجــه نیســت و كیفیــت زندگــی و رفــاه اجتماعــی مــردم و مكانهــای روســتایی بــه عوامــل 
ــوزش و  ــد آم ــی مانن ــه خدمات ــی ب ــب، دسترس ــد مناس ــتغال، درآم ــه اش ــادی از جمل زی
بهداشــت، ســامت، محیــط طبیعــی، امنیــت، و انجمنهــای قــوی وابســته اســت )حیــدری 
ــرای  ــی ب ــع بســیار مهم ــعه، گردشــگری منب ــون توس ــه مت ــتناد ب ــا اس ــاربان، 1394(. ب س
ــن  ــر روســتایی اســت. ای ــان و مهاجــران فقی ــژه زن ــر ماهــر، به وی ــروی كار غی اشــتغال نی
اشــتغال می توانــد در بخشــهای مرتبــط بــا گردشــگری نظیــر صنعــت و كشــاورزی انجــام 
شــود. بــه علــت اینكــه بخــش گردشــگری نســبتًا كاربــر اســت، بنابرایــن ســرمایه گذاری 
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درآن می توانــد اشــتغال گســترده تری را فراهــم كنــد. از ســوی دیگــر، بــا توجــه بــه اینكــه 
ــر ایجــاد  ــروی كار غیرماه ــان و نی ــرای زن ــادی شــغل ب ــداد زی ــد تع گردشــگری می توان
ــد  ــروان كن ــك ف ــر كم ــش فق ــان و كاه ــازی زن ــه توانمندس ــد ب ــه می توان ــد، در نتیج كن

)پــاپ زن و همــكاران، 1389(. همچنیــن گردشــگری روســتایی بــا ایجــاد اشــتغال، افزایــش 
ســطوح درآمــد، متنوع ســازی فعالیتهــای اقتصــادی، افزایــش ســطح آگاهیهــای اجتماعــی 
و ایجــاد روابــط اجتماعــی گســترده بیــن جامعــه میزبــان و میهمــان، بــه حفاظــت از میراث 
ــازی  ــه و بهینه س ــرت بی روی ــری از مهاج ــا جلوگی ــرده و ب ــك ك ــی كم ــی و طبیع فرهنگ
بهره بــرداری از زمیــن، بــه توســعه روســتایی پایــدار كمــك می كنــد )افتخــاری و قــادری، 
1381(. در ایــن ارتبــاط می تــوان گفــت گردشــگری روســتایی می توانــد موجبــات بهبــود 
ــا ایجــاد فعالیــت مكمــل بخــش كشــاورزی، اشــتغال زایی  فرآینــد توســعه روســتایی را ب
ــتایی در  ــازی روس ــتر مشاركت س ــتایی در بس ــای روس ــای خانواره ــش درآمده و افزای
فرآینــد پذیــرش گردشــگر امكان پذیــر ســازد )شــهیدی و همــكاران، 1386(. بررســی ایــن 
ــون نشــان مــی دهــد كــه توســعه و شــكوفایی گردشــگری روســتایی باعــث ارتقــای  مت
ــادی،  ــازی اقتص ــر توانمندس ــتایی از منظ ــق روس ــی در مناط ــاه اجتماع ــاخصهای رف ش

ــود.  ــادی و فرهنگــی می ش ــی، نه ــی، محیط اجتماع
ــعه و  ــن توس ــه بی ــد ك ــان می ده ــون1 )1997( نش ــرگ و جانس ــات لیندب ــذا مطالع ل
شــكوفایی صنعــت گردشــگری و افزایــش رفــاه اجتماعــی روســتاییان ارتبــاط معنــاداری 
وجــود دارد. افــزون بــر ایــن، در ایــن ارتبــاط، اطــاع از میــزان رفــاه اجتماعــی روســتایی و 
بهبــود كیفیــت زندگــی روســتاییان بــه دلیــل اثــرات انكارناپذیــر آن بــر ثبــات و مانــدگاری 
آنــان در مناطــق روســتایی و حفــظ و كرامــات انســانی آنهــا، تقلیــل نابرابریهــای اجتماعــی 
ــی  ــت مكان ــی، عدال ــردی و گروه ــتی ف ــی، بهزیس ــت اجتماع ــتایی، عدال ــهری و روس ش

1. Lindberg and Johnson
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ــق  ــادی در مناط ــای اقتص ــایر فعالیته ــا س ــاورزی ی ــدات كش ــره وری تولی ــش به و افزای
ــری اســت  ــن ابزارهــای تصمیم گی ــدری ســاربان، 1395(، یكــی از مهم تری روســتایی )حی
ــود  ــت بهب ــی جه ــند. به عبارت ــته باش ــه داش ــد توج ــه آن بای ــران ب ــئوالن و مدی ــه مس ك

كیفیــت زندگــی و ارتقــای شــاخصهای رفــاه اجتماعــی روســتایی، لــزوم توجــه بــه میــزان 
ــاه  ــر ارتقــای شــاخصهای رف ــی ب ــرات متغیرهــای بیرون ــاه اجتماعــی و اث شــاخصهای رف
اجتماعــی روســتایی ازجملــه گردشــگری و برنامه ریــزی در راســتای تقویــت و شــكوفایی 
صنعــت گردشــگری روســتایی بــه جهــت ارتقــای رفــاه اجتماعــی روســتاییان، ضــروری 
ــتایی  ــی روس ــی در نواح ــات میدان ــیها و مطالع ــن، بررس ــت. همچنی ــر اس و اجتناب ناپذی
ــی  ــاه اجتماع ــاخصهای رف ــزان ش ــه می ــت ك ــی از آن اس ــهر حاك ــتان مشگین ش شهرس
روســتاییان ســاكن در مناطــق روســتایی شهرســتان مشگین شــهر بــا وجــود تأكیــد بیشــتر 
ــه  ــی ب ــا و بی توجه ــه فعالیته ــل این گون ــی از قب ــاورزی و درآمدزای ــای كش ــر فعالیته ب
ــی  ــطح مطلوب ــگری در س ــت گردش ــه صنع ــادی از جمل ــای اقتص ــی فعالیته تنوع بخش
قــرار نــدارد )حیــدری ســاربان، 1394(. از ایــن رو تحقیــق بــه دنبــال آن اســت كــه ایــن 
پرســش را مــورد بررســی و كاوش قــرار دهــد كــه آیــا بیــن توســعه گردشــگری و ارتقــای 

ــادار وجــود دارد؟  شــاخصهای رفــاه اجتماعــی در مناطــق روســتایی ارتبــاط معن

مبانی نظری
ــه از آن  ــی مطــرح اســت ك ــاه اجتماع ــون رف ــددی پیرام ــای متع ــا و نظریه ه دیدگاه ه
ــی  ــد طبیع ــازوكارهای فرآین ــایه و س ــی در س ــاه اجتماع ــاور آدام اســمیت، رف ــه ب ــن ب بی
اقتصــاد آزاد بــرای آحــاد ملــت بــه دســت می آیــد و دخالــت دولــت در پروســه اقتصــاد 
بــه ضــرر رفــاه اجتماعــی اســت )موســوی و محمــدی، 1388(. بــه زعــم پارتــو، زمانــی 
بایــد از رفــاه اجتماعــی بــه معنــی واقعــی كلمــه ســخن گفــت كــه بهبــود وضــع زندگــی 
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ــر(  ــك نف ــی ی ــر )حت ــراد دیگ ــع اف ــدن وض ــه بدترش ــر( ب ــك نف ــم ی ــت ك ــراد )دس اف
نینجامــد. )باقــری، 1392(. نظریــات كینــز را می تــوان نقطــة الحــاق ســایر نظــرات رفــاه 
اجتماعــی و یــا منافــع عمومــی دانســت. زیــرا وی ضمــن حمایــت از بخــش خصوصــی و 

بــازار، از نقــش دولــت نیــز غافــل نبــوده اســت. )اصغــری، 1383(. بــه نظــر راولــز1، بحــث 
رفــاه اجتماعــی از آگاهــی مــا تأثیــر می پذیــرد. وی معتقــد اســت اگــر بخواهیــم عدالــت 
ــان از جامعــه دســت  ــزان اطاعات م ــد براســاس می ــم، بای ــرار كنی ــاه عمومــی را برق و رف
ــی  ــاه اجتماع ــن، رف ــاور آمارتیاس ــه ب ــدی، 1388( ب ــوی و محم ــم )موس ــل بزنی ــه عم ب
ــت  ــاب از دو برداش ــرای اجتن ــول ب ــی معق ــراً راه ــا، ظاه ــا و تواناییه ــب كاركرده در قال
ــاه  ــم در رف ــر مه ــك متغی ــن، ایشــان ی ــق اســت. همچنی ــی مطل ــی و ذهنی گرای عینی گرای
ــی  ــاه اجتماع ــه آزادی توجــه نشــود، رف ــرگاه ب ــه ه ــراد دانســته ك ــی را آزادی اف اجتماع
ــای  ــادی را در زمینه ه ــث اقتص ــن مباح ــی، آمارتیاس ــور كل ــه ط ــد. ب ــش می یاب ــا كاه آنه
ــد،  ــن دو بُع ــن یكــی از ای ــدون درنظرگرفت ــه ب ــاد دارد ك ــرده و اعتق اجتماعــی مطــرح ك

ــت. )آمارتیاســن، 1392( ــدار دســت یاف ــی پای ــاه اجتماع ــه رف ــوان ب نمی ت
ــیم بندی  ــق تقس ــاه مطاب ــه رف ــوط ب ــای مرب ــا و نظریه ه ــر، رویكرده ــه ای دیگ از زاوی
ــل  ــه« قاب ــه« و »فردگرایان ــوع نگــرش »عام گرایان ــه دو ن ــر ب عــام در جامعه شناســی، بیش ت
تقســیم اســت كــه بــه تبــع آن، راه حلهایــی نیــز حــول آن شــكل گرفتــه اســت. طرفــداران 
رویكــرد فردگرایانــه بــر ایــن باورنــد كــه پیشــرفتهای رفاهــی فقــط تابع نظــام بازار بــوده و 
از طریــق مكانیســم تولیــد محصــوالت و كاالهــای مــورد اســتفاده عمــوم افــراد امكان پذیــر 
ــه، كســانی هســتند كــه ضرورتهــای رفاهــی را  می گــردد. طرفــداران نظریــات جمع گرایان
بُعــد جمعــی تعبیــر و تفســیر می كننــد )میجلــی، 1378(. همچنیــن، رویكردهــای رفاهــی 
ــم  ــاه، ه ــات رف ــروزه در مطالع ــه ام ــود ك ــیم می ش ــی تقس ــی و ذهن ــش عین ــه دو بخ ب

1. Rawls
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شــاخصهای عینــی و هــم شــاخصهای ذهنــی در نظــر گرفتــه می شــود. 
تــراوش اندیشــه توســعه در حــوزه برنامه ریــزی روســتایی منجــر بــه تحــول اساســی 
ــدار و  ــعه پای ــب توس ــعه در قال ــی توس ــل مفهوم ــت. تكام ــده اس ــه گردی ــن عرص در ای

ــه  ــده ك ــدی ش ــرد جدی ــت رویك ــه تقوی ــی، زمین ــاه اجتماع ــا رف ــترك آن ب ــل مش فص
ــی  ــاه اجتماع ــن حــال، رف ــا ای ــته اســت. ب ــال داش ــه دنب چالشــهای فكــری خاصــی را ب
ــه ایجــاد مجموعــه  ــد كــه منجــر ب ــدار می دانن ــا و پای روســتایی را فراینــدی مســتمر، پوی
شــرایط و كیفیتهــا در توانمندســازی مــردم روســتایی از طریــق دولتهــا و نهادهــای مدنــی 
ــود  ــر می ش ــا منج ــت آنه ــی و كیفی ــتمر زندگ ــود مس ــرای بهب ــئول ب ــازمانهای مس و س
)اشــاراك1, 2013( و رفــاه اجتماعــی روســتایی مفهومــی عــام و خــاص را در بــر می گیــرد 
ــتاییان و  ــرای روس ــی ب ــات اجتماع ــر خدم ــی نظی ــی عناوین ــاه اجتماع ــوم رف ــه در مفه ك
ــاختارهای  ــر س ــا ب ــن ج ــی، در ای ــه عبارت ــر اســت. ب ــتاییان مدنظ ــی روس ــوق عموم حق
اجتماعــی متمركــز می گــردد و ســاختار اجتماعــی در برگیرنــده دو بعــد مــادی و معنــوی 
می باشــد كــه بعــد مــادی بــر تأمیــن نیازهــای اساســی، خــوراك، پوشــاك، شــغل، مســكن، 
ــز  ــوی را نی ــد معن ــد دارد )زاهــدی اصــل، 1384( بُع ــان روســتاییان تأكی بهداشــت و درم
می تــوان شــامل مفاهیــم زیــر دانســت: تعلیــم و تربیــت، ریشــه كنی جهــل و بی ســوادی، 
حمایــت قانونــی از عمــوم ملــت و برخــورداری از حقــوق انســانی، سیاســی، اجتماعــی، 
اقتصــادی، التفــات بــه خانــواده بــه عنــوان مهم تریــن نهــاد اجتماعــی و تأمیــن قداســت و 
فضیلــت در بســتر جلوگیــری از انحرافــات اخاقــی، اجتماعــی و اقتصــادی )ركن الدیــن 
ــاره دارد  ــتایی اش ــعه روس ــی و توس ــاه اجتماع ــن، رف ــی، 1385(. بنابرای افتخــاری و توكل
ــی در  ــتهای اجتماع ــن و سیاس ــتر قوانی ــتاها در بس ــی در روس ــی اجتماع ــه انتظام ده ب
جهــت افزایــش رضایــت جمعــی )محســنی، 1382(. همچنیــن، تــاش در تأمیــن فرصــت 
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ــرای  ــوق ب ــان حق ــدن هم ــاع و قائل ش ــراد اجتم ــن اف ــادی بی ــی، اقتص ــتی، اجتماع زیس
ــازمان بهزیســتی كشــور،  ــی س ــه تفضیل ــتایی )برنام ــای روس ــی محیطه ــدگان در تمام آین
ــن،  ــازمان یافته ای از قوانی ــه س ــتایی مجموع ــی روس ــاه اجتماع ــت رف 1389( و در نهای

ــب مؤسســات رفاهــی و نهادهــای  مقــررات و سیاســتهایی را شــامل می شــود كــه در قال
اجتماعــی بــه منظــور پاســخ گویی بــه نیازهــای مــادی و معنــوی و تأمیــن ســعادت انســان 
ــون  ــد. مت ــن كن ــتایی تأمی ــاط روس ــی او را در نق ــد و تعال ــه رش ــا زمین ــود ت ــه می ش ارائ
توســعه نشــان می دهــد ارتقــای شــاخصهای رفــاه اجتماعــی روســتایی، تابعــی از عوامــل 
ــت  ــه فعالی ــوان ب ــا می ت ــن پدیده ه ــه ای ــه از جمل ــد ك ــف می باش ــای مختل و پدیده ه

گردشــگری اشــاره نمــود.
ــزون مهاجرتهــای روســتایی، كاهــش  ــا گســترش روز اف  مطالعــات نشــان می دهــد ب
ــه  ــزون ب ــازی روزاف ــتایی، نی ــاورزی روس ــول كش ــتایی و اف ــای روس ــد خانواره درآم
ــا  ــود ت ــاس می ش ــاورزی احس ــرای كش ــل ب ــال مكم ــن ح ــن و در عی ــی جایگزی فعالیت
ــدار  ــدی روســتاییان از معیشــت پای ــكان بهره من ــدار روســتایی، ام ــه منظــور توســعه پای ب
فراهــم آیــد كــه ایــن خــود بهبــود كیفیــت زندگــی و ارتقــای شــاخصهای رفــاه اجتماعــی 

ــارپلی، 2003(.  ــی آورد )ش ــراه م ــه هم ــتایی را ب ــدی روس و رضایت من
ــدگاه  ــت، دی ــی مثب ــب حمایت ــدگاه غال ــار دی ــگری، چه ــه گردش ــروزه در زمین ام
ــی  ــدگاه حمایت ــه در دی ــود دارد ك ــازگاری وج ــدگاه س ــی و دی ــدگاه نظارت ــت، دی گسس
ــعه  ــاد و توس ــده اقتص ــه یاری دهن ــد ك ــت مول ــك صنع ــه ی ــه مثاب ــگری ب ــت، گردش مثب
كشورهاســت، در نظــر گرفتــه مــی شــود. )الوانــی، 1385( طرفــداران دیــدگاه گسســت، بــر 
ــه داشــته های فرهنگــی  ــای گردشــگری، هم ــا و برنامه ه ــه طرحه ــده هســتند ك ــن عقی ای
جامعــه را در خدمــت پــول و درآمــد ارزی قــرار می دهــد و ایــن درآمــد بــه بهــای گزافــی 
ــگری  ــای گردش ــا و برنامه ه ــال ایده ه ــه در قب ــت ك ــن روس ــد. از ای ــی آی ــت م به دس
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ــی،  ــدگاه نظارت ــه دی ــر پای ــی، 1385(. ب ــد )الوان ــان می دهن ــل نش ــت و عكس العم مقاوم
ــا مبانــی توســعه پایــدار و  ــا نظــارت دولــت نباشــد، ب اگــر توســعه گردشــگری همــراه ب
ــرت خواهــد داشــت  ــع طبیعــی، تاریخــی، فرهنگــی و انســانی كشــورها مغای حفــظ مناب

ــا می كوشــیدند  ــه ســازگاری، دولته ــن، براســاس نظری ــدری ســاربان، 1394(. همچنی )حی
ــرای كشــور خــود، نوعــی ســازگاری و  ــا اتخــاذ سیاســتهای مناســب گردشــگری ب ــا ب ت
ــه جــای محــدود  ــد و ب ــح جمعــی و توســعه گردشــگری اتخــاذ كنن ــان مصال ــق می تطبی
ــن  ــع كشــور هماهنــگ ســازند. ای ــح و مناف ــا مصال ســاختن گردشــگری، توســعه آن را ب
دیــدگاه بــر توســعه پایــدار گردشــگری تأكیــد می ورزیــد )افتخــاری و همــكاران، 1388(. 
در نهایــت، در زمینــه ارتبــاط بیــن گردشــگری و توســعه روســتایی ســه دیــدگاه مطــرح 
اســت. دیــدگاه اول گردشــگری را بــه مثابــه راهبــردی بــرای توســعه بــه كار می گیــرد. در 
ــرای بازســازی ســكونتگاههای روســتایی  ــه سیاســتی ب ــه مثاب ــدگاه دوم، گردشــگری ب دی
مــورد توجــه قــرار می گیــرد. در دیــدگاه ســوم، گردشــگری روســتایی بــه مثابــه ابــزاری 
بــرای توســعه پایــدار و حفاظــت از منابــع طبیعــی مطــرح اســت؛ ایــن دیــدگاه خواهــان 
ــر زیســت بومهــای طبیعــی اســت  ــرات مخــرب ب رشــد بلندمــدت گردشــگری بــدون اث

ــی، 1384(.  ــی و صفای )رضوان
ــعه و  ــه توس ــت ك ــت اس ــن واقعی ــای ای ــگری گوی ــعه گردش ــات توس ــی ادبی  بررس
ــر  ــی از منظ ــاه اجتماع ــاخصهای رف ــای ش ــث ارتق ــتایی باع ــگری روس ــكوفایی گردش ش
ــرمایه  ــت س ــغلی، تقوی ــدی ش ــتایی، رضایت من ــای روس ــرف خانواره ــوی مص ــود الگ بهب
ــزان  روان شــناختی، تقویــت مشــاركت اجتماعــی، تقویــت ســرمایه اجتماعــی، افزایــش می
درآمــد و... در مناطــق روســتایی مــی شــود و گردشــگری امتیــازات قابــل ماحظــه ای بــرای 
ــه طــوری  نواحــی روســتایی از طریــق توســعه درآمدهــای زیرســاختی ایجــاد می نمایــد. ب
كــه گردشــگری در ســطح محلــی بــرای صاحبــان تجــارت بــا ســرمایه انــدك امكان رشــد را 
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فراهــم می ســازد. همچنیــن گردشــگری روســتایی زمینــه حضــور تجارتهــای خــرد را فراهــم 
ــزان  ــر می ــی ب ــر مطلوب ــاورزی، تأثی ــد كش ــی مانن ــار فعالیتهای ــی در كن ــازد و از طرف می س
افزایــش درآمدهــای خانوارهــا دارد )اســماعیلیان، 1381(. وابســتگی فزاینــده بــه گردشــگری 

و حمایــت از آن، براســاس امتیازاتــی اســت كــه ایــن نــوع گردشــگری بــه صــورت بالقــوه 
در نواحــی روســتایی بــه همــراه داشــته اســت. به گونــه ای كــه بخــش گردشــگری روســتایی 
در جایگاهــی ارزشــمند و رو بــه رشــد در بــازار گردشــگری قــرار دارد و بــرای فعالیتهــای 
ــر،  ــان دقیق ت ــه بی ــت. ب ــد داش ــراه خواه ــی به هم ــد فراوان ــتاها، درآم ــادی در روس اقتص
توســعه گردشــگری روســتایی، راه حــل بالقــوه ای را بــرای بســیاری از معضــات فــراروی 
نواحــی روســتایی ازجملــه پاییــن بــودن رشــد اقتصــادی، ایجــاد تنــوع درآمــدی و ارتقــای 
شــاخصهای رفــاه اجتماعــی قــرار می دهــد و در كل مزایــای توســعه و شــكوفایی صنعــت 
گردشــگری در نواحــی روســتایی عبارتنــد از كاهــش بیــكاری، جــذب ســرمایه خارجــی و 
زیبایــی شــهرها و روســتاها )ركن الدیــن افتخــاری و مهــدوی، 1386؛ دیــن1، 2002(، افزایش 
درآمــد، هویــت بخشــی بــه صنایــع دســتی تولیــدی روســتایی، ارتقــای خدمــات اجتماعــی 
روســتاییان و ارتقــای كیفیــت و كمیــت زیرســاختهای روســتایی )رضوانی، 1387؛ شــهیدی و 
همــكاران، 1387؛ بنــدك2 و دســزی، 2008(، ایجــاد چرخــه درآمــدی برای روســتاییان، تغییر 
الگــوی مصــرف روســتاییان، افزایــش رفــاه زنــان روســتایی، توانمندســازی زنــان روســتایی 
از طریــق كارآفرینــی و كســب وكارهــای كوچك تــر و توســعه و بهبــود زندگــی روســتایی 
)كوســتاس3، 2012( جمعه پــور و احمــدی، 1390؛ بومنــت و ســوفورونوف4، 2013(، تقویت 
مشــاركت ســاكنان روســتاها به عنــوان ذی نفعــان در طرحهــای توســعه روســتایی، تقویــت 
پایــداری اجتماعــی، ایجــاد ارتباطــات اجتماعــی، تقویــت ســرمایه اجتماعــی، رضایت منــدی 

1. Din    2. Benedek and Deszi
3. Kos tas    4. Beaumont and Soforonoff
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شــغلی )ســقایی، 1383؛ هــوی و بلیســل1، 2008(، تقویــت خاقیــت و ابتــكار روســتاییان، 
ــای  ــی، ارتق ــته جمع ــش تعارضــات دس ــی، كاه ــش آگاه ــل افزای ــره وری به دلی ــای به ارتق
ــره وری  ــش به ــی، افزای ــع، انســجام درون گروه ــدار مناب ــت پای ــاخص ســامت، مدیری ش

نیــروی كار، بهبــود زیرســاختهای فیزیكــی و افزایش تولیــدات كشاورزی)بخشــی زاده، 1387، 
بریدنهــان و ویكنــس2، 2008(، بازتویــع در آمــد و اشــتغال، ارائــه خدمــات ترویجــی، تقویت 
اعتمــاد اجتماعــی- نهــادی )خیاطــی، 1382؛ كاندكــر3، 2009(، بهزیســتی اجتماعــی، تقویــت 
تشــكلهای مردمــی و بهبــود وضعیــت امكانــات زندگــی در روســتا )مهــدوی و همــكاران، 
1387؛ ترنــوك4، 2004(، تقویــت توانمندســازی روان شــناختی، بهبــود امیــد بــه آینــده، بهبود 
انگیــزش، ارتقــای ســامت روحــی و روانــی، بهبــود مهارتهــای فنــی و اجتماعــی و تقویــت 
ارتباطــات اجتماعــی و تعلــق اجتماعــی )حیــدری ســاربان و ملكــی، 1393؛ ویــور5، 2013؛ 
اســتفن6، 2009( دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی، بهبــود گــذران اوقــات فراغت، 
ــرف  ــوی مص ــاح الگ ــی، اص ــرمایه اجتماع ــت س ــغلی، تقوی ــدی ش ــت رضایت من تقوی
خانــوار، تقویــت امنیــت اجتماعــی و افزایــش میــزان درآمــد )اكبریــان رونیــزی، 1392؛ ونگ 

و كان7، 2014(. 

پیشینة تجربی
تاكنــون مطالعــات متعــددی پیرامــون اثــرات گردشــگری در توســعه مناطــق روســتایی 
صــورت گرفتــه اســت، ولــی درخصــوص نقــش گردشــگری در ارتقــای شــاخصهای رفــاه 
ــن  ــاره ای از ای ــه پ ــر ب ــه در زی ــه اســت ك ــی صــورت نگرفت ــات چندان اجتماعــی مطالع

مطالعــات پرداختــه مــی شــود. 

1. Hoy and Belisele  2. Briedenhann and Wickens  3. Kandker
4. Tuernock  5. Weaver   6. S tephen
7. Wong and Kuan
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مطالعــة حســنوند و حســنوند )1390( بــا عنــوان »امكان ســنجی گردشــگری روســتایی 
ــه لحــاظ اجتماعــی تأثیــر  ــر توســعه روســتایی« نشــان داد كــه گردشــگری ب ــار آن ب و آث
بســیار اندكــی بــر تغییــر نــوع لبــاس، نــوع مراســم، الگــوی مصــرف غــذا و بهبــود وضعیت 

آمــوزش داشــته، امــا تــا حــد زیــاد موجــب گســترش روابــط بیرونــی روســتا بــا نواحــی 
ــت. ــده اس ــاری ش ــش بی هنج ــوار و افزای هم ج

نتایــج مطالعــة حیــدری ســاربان )1394( بــا عنــوان »تبییــن عوامــل موثــر بــر ارتقــای 
ــتان مشگین شــهر« نشــان  ــوردی: شهرس ــه م ــتایی، مطالع ــی در مناطــق روس ــاه اجتماع رف
داد كــه مهم تریــن عوامــل تأثیرگــذار بــر ارتقــای رفــاه اجتماعــی ســاكن در منطقــه مــورد 
مطالعــه شــامل شــش مؤلفــه )توانمندســازی اقتصــادی و بازتوریــع درآمــد، توانمندســازی 
ــای  ــازی و ارتق ــی، نهادس ــازی محیط ــی، توانمندس ــرمایه اجتماع ــت س ــی و تقوی اجتماع
ــه  ــی و ارائ ــت مشــاركت اجتماع ــناختی، تقوی ــازی روان ش ــی، توانمندس ــرش اجتماع پذی
خدمــات ترویجــی( اســت كــه مقــدار واریانــس تجمعــی تبییــن شــده توســط ایــن شــش 

ــد.  ــل 68/5 % می باش عام
ــگری  ــكوفایی گردش ــعه و ش ــن توس ــه بی ــان داد ك ــود نش ــق خ ــج1 )2006( در تحقی نی
روســتایی بــا بهبــود وضعیــت الگــوی مصــرف خانــوار، تنــوع منابــع، كاهــش فقــر و افزایــش 
میــزان درآمــد رابطــه معنــاداری وجــود دارد. از دیــدگاه فرانسیســا2 و همــكاران )2006( رونق و 
شــكوفایی گردشــگری روســتایی زمینــه عضویــت اجتماعات روســتایی را در تشــكلهای مدنی 
بــه واســطه افزایــش میــزان آگاهــی، تحــرك اجتماعی و ارتقــای دانــش، مهارت و نگــرش مهیا 
می ســازد. نتایــج مطالعــات تلفــر3 )2009(، در پژوهشــی نشــان داد كــه گردشــگری روســتایی 
ارتباطــات اجتماعــی، اعتمــاد اجتماعــی، انســجام اجتماعــی و میــزان روابــط افقــی روســتاییان 

1. Neidig   2. Francisa
3. Telfr   4. Iorio and Corsale
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بــر پایــه همــكاری افقــی را بهبــود می بخشــد. اوریــو و كورســال4 )2010( در مطالعــة خــود به 
ایــن نكتــه پــی بردنــد كــه بــا گســترش و رونــق گردشــگری روســتایی فرآینــد دسترســی بــه 
خدمــات آموزشــی، بهداشــتی، تســهیات اعتبــاری و نهاده هــای كشــاورزی تســهیل می گــردد. 

كــو1 )2010( دریافــت كــه بیــن افزایــش میــزان درآمــد، بهبــود الگــوی مصــرف خانــوار، بهبود 
ــا گســترش و  ــود كیفیــت مســكن ب ــود وضعیــت گــذران اوقــات فراغــت، بهب ــی، بهب كارآی
شــكوفایی گردشــگری روســتایی رابطــه معنــاداری وجــود دارد. بــه بــاور بورمــن و ســولبرگ2 
)2010(، تحقــق مشــاركت در طرحهــای مربــوط بــه توســعه روســتایی و یــا در ســایر امــور 
مربــوط بــه روســتا تــا حــدود بســیار زیــادی بــه میــزان تقویــت ســرمایه اجتماعــی بــه دلیــل 
ــش  ــی، افزای ــتگی درون گروه ــجام و همبس ــت انس ــات، تقوی ــات و اختاف ــش تعارض كاه
ارتباطــات اجتماعــی و مســئولیت پذیری و تقویــت زیرســاختهای آموزشــی ناشــی از توســعه 
گردشــگری روســتایی بســتگی دارد. نتایــج مطالعــة ســبل3 )2011( نشــان داد كــه گردشــگری 
ــع اطاعاتــی، بازاریابــی و  ــا ارتقــای دانــش و مهــارت، اســتفاده مطلــوب از مناب روســتایی ب
بازاررســانی محصــوالت كشــاورزی، افزایــش میــزان بهــره وری، تقویــت خاقیــت و ابتــكار 
كشــاورزان، دسترســی بــه خدمــات و اقدامــات ترویجــی و فراهم كــردن تأمینهــای اجتماعی و 
متنوع ســازی مشــاغل، میــزان رضایت منــدی شــغلی جوامــع روســتایی را ارتقــای می بخشــد 
كــه ایــن امــر در افزایــش میــزان رفــاه اجتماعــی روســتایی تأثیــر انكارناپذیــری دارد. كاپلنــد 
)2012( در تحقیقــی بــا عنــوان »گردشــگری و رفــاه اجتماعــی بــا رویكــرد افزایــش صــادرات« 
بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت كــه توســعه گردشــگری و از آن جملــه گردشــگری روســتایی 
در مناطقــی كــه امــكان صــادرات انــواع محصــوالت تولیــدی وجــود دارد، از قابلیتهــای زیادی 

بــرای دســت یابی بــه پایــداری اجتماعــی و اقتصــادی برخــوردار اســت. 

1. Ko 
2. Burman and Solerberg
3. Sebele
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در نهایــت متغیرهــای تحقیــق حاضــر در خصــوص نقــش گردشــگری روســتایی در ارتقای 
شــاخصهای رفــاه اجتماعــی روســتایی و چارچــوب نظــری تحقیــق بــا توجــه بــه مــرور ادبیات 
و پیــش نگاشــته های موضــوع و بــر اســاس اهــداف پژوهــش، در جــدول )1( ارائه شــده اســت. 

جدول )1( معرفی متغیرهای تحقیق در خصوص نقش گردشگری روستایی در ارتقای شاخصهای رفاه 

اجتماعی روستاییان

منبعمتغیرهای تحقیقردیف

 بهبود وضعیت الگوی مصرف خانوار، تنوع منابع، كاهش فقر و1
نیج )2006(افزایش میزان درآمد

 بهبود ارتباطات اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و2
تلفر )2009(میزان روابط افقی روستاییان بر پایه همكاری

برد )2009(خودكارآمدی، امیدواری، تاب آوری، خوش بینی، اعتماد به نفس3

 دسترسی به خدمات آموزشی، بهداشتی، فرصتهای جدید،4
تسهیات اعتباری و نهاده های كشاورزی

اوریو و كورسال  )2010( 

 تشكلهای مدنی به واسطه افزایش میزان آگاهی، تحرك اجتماعی،5
 بهزیستی فردی و گروهی به دلیل افزایش تولید متنوع و با

 كیفیت، افزایش میزان نرخ اشتغال و نسبت تأمین نیاز از مراكز
خود روستا

فرانسیسا و همكاران  
)2006(

 افزایش میزان درآمد، بهبود الگوی مصرف خانوار، بهبود كارآیی،6
كو )2010(بهبود وضعیت گذران اوقات فراغت، كیفیت مسكن

 تقویت سرمایه اجتماعی به دلیل كاهش تعارضات و اختافات،7
 انسجام و همبستگی درون گروهی، افزایش ارتباطات اجتماعی و

مسئولیت پذیری تقویت زیرساختهای آموزشی
بورمن و سولبرگ )2010(

 ارتقای دانش و مهارت، استفاده مطلوب از منابع اطاعاتی،8
 بازاریابی و بازاررسانی محصوالت كشاورزی، افزایش میزان
 بهره وری، تقویت خاقیت و ابتكار كشاورزان، دسترسی به

 خدمات و اقدامات ترویجی و وجود تأمین اجتماعی و متنوع
سازی مشاغل میزان رضایت مندی شغلی جوامع روستایی

سبل )2011(
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شکل )1( مدل نظری تحقیق مبنی بر تأثیر گردشگری روستایی بر رفاه اجتماعی

 

گردشگري 

 روستایی

رفاه اجتماعی 

 روستایی

 دسترسي به خدمات بهداشتي

 دسترسي به خدمات آموزشي

 عضویت در تشكلهاي مدني

 گذران اوقات فراغت

 وضعیت مسكن

 سرمایه اجتماعي

 بهزیستي فردي

 تنوع منایع

 مشاركت اجتماعي

روش

1- ماهیت و روش تحقیق

پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی نقــش گردشــگری در ارتقــای شــاخصهای رفــاه 
اجتماعــی روســتاییان، در ســال 1394 انجــام شــده اســت ایــن تحقیــق از لحــاظ هــدف، 
توســعه ای و از لحــاظ ماهیــت، توصیفــی و پیمایشــی و نیــز از نــوع علــی- مقایســه ای و 

تحلیلــی اســت. 

2- جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
جامعــه آمــاری تحقیــق شــامل كلیــه روســتاییان ســاكن در روســتای نمونه گردشــگری 
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ــول  ــاس فرم ــاده و براس ــی س ــری تصادف ــتفاده از روش نمونه گی ــا اس ــد. ب ــار می باش اون
كوكــران، تعــداد نمونــه مناســب بــرای ایــن تحقیــق 331 نفــر به دســت آمــد؛ از ســویی، 
ــد  ــتای فاق ــاكن در روس ــتاییان س ــر از روس ــه، 331 نف ــون و نتیج ــری در آزم ــرای براب ب

گردشــگری كوجنــق بــه عنــوان گــروه شــاهد انتخــاب شــدند. 

3- اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری
ایــن تحقیــق بــه روش پیمایشــی بــا اســتفاده از پرسشــنامه محقق ســاخته انجــام شــده 
ــه كمــك 75  ــق حاضــر ب ــای تحقی ــزار پرسشــنامه، متغیره ــق اب ــن از طری اســت. همچنی
ســؤال بســته مــورد ســنجش قــرار گرفــت و بــرای امتیازدهــی آن از طیــف پنــج قســمتی 
لیكــرت اســتفاده گردیــد. در مرحلــه امتیازدهــی، از آن جــا كــه دســته ای از ســؤاالت در 
جهــت منفــی مطــرح شــده اند، بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS، كدگــذاری مجــدد بــرای 
ــت  ــا جه ــؤاالت ب ــخها در س ــاز پاس ــن، امتی ــد. بنابرای ــام ش ــؤاالت انج ــته از س ــن دس ای
مثبــت بــه صــورت: 5= كامــا موافقــم، 4= موافقــم، 3= نظــری نــدارم، 2= مخالفــم و 1= 

كامــا مخالفــم و در مــورد ســؤاالت منفــی عكــس ایــن حالــت می باشــد. 
ــت.  ــرار گرف ــد ق ــورد تأیی ــل متخصصــان2 م ــار صــوری1 پرســش نامه توســط پان اعتب
ــا تعــداد 30 پرسشــنامه صــورت  مرحلــة پیش آزمــون در منطقــه مشــابه جامعــه آمــاری ب
ــی  ــاخ، پایای ــای كرونب ــب آلف ــتفاده از ضری ــده و اس ــب ش ــای كس ــا داده ه ــت و ب گرف
ــرای  ــاخ ب ــای كرونب ــب آلف ــن، ضری ــد. همچنی ــت آم ــق 0/79 به دس ــنامه تحقی پرسش
مقیاســهای تحقیــق شــامل رضایت منــدی شــغلی )0/81(، ســرمایه روان شــناختی )0/67(، 
الگــوی مصــرف خانــوار )0/81(، دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی )0/62(، میــزان درآمــد 
ــرمایه  ــی )0/91(، س ــاركت اجتماع ــی )0/59(، مش ــكلهای مدن ــت در تش )0/91(، عضوی
1. face validity
2. panel of expert
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ــدی  ــع )0/88(، رضایت من ــوع مناب ــات فراغــت )0/82(، تن اجتماعــی )0/87(، گــذران اوق
ــردی )0/89( و امنیــت اجتماعــی  شــغلی )0/71(، وضعیــت مســكن )0/84(، بهزیســتی ف

می باشــد.   )0/79(

4- سنجه ها
- مشــارکت اجتماعــی: عبارتســت از حضــور و دخالــت آگاهانــه، داوطلبانــه، متعهدانــه 

ــن  ــزی، تأمی ــری، برنامه ری ــه در در تصمیم گی ــف جامع ــار مختل ــراد و اقش ــاق اف و خ
منابــع، اجــرای فعالیتهــا و نظــارت بــر فعالیتهــا بــه منظــور بهره منــد شــدن از منافــع مــادی 
ــا مؤلفه هــای مهــارت برقــراری روابــط انســانی،  ــا مشــاركت ب و معنــوی آن. در ایــن معن
كمــك بــه افــراد روســتایی در ســاخت مســكن، اســتقبال از مشــاركت در فرآینــد بازســازی 
زیرســاختها، تمایــل بــه مشــاركت در دوره هــای آموزشــی، میــزان مشــاركت در طرحهــای 
عمرانــی در گذشــته، میــزان شــركت در انتخابــات شــوراهای اســامی روســتا، تمایــل بــه 
عضویــت در پایــگاه بســیج، تمایــل بــه عضویــت در تعاونیهــای تولیــد روســتایی و تمایــل 

بــه همــكاری بــا دهیــار روســتا مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت. 
- رضایت منــدی شــغلی: احساســی اســت كــه در نتیجــه تعامــل فــرد نســبت بــه جوانــب 

ــد  ــان در تعامــل اســت به وجــود می آی ــا آن ــان و ســایر امــورات روزمــره كــه ب شــغلی آن
ــن صــورت  ــر ای ــاال مــی رود و در غی ــرد ب ــدی ف ــوع باشــد رضایت من اگــر احســاس مطب
ــا معرفهــای داشــتن ســامت  ــد. مؤلفــه رضایت منــدی ب ــرد پاییــن می آی رضایت منــدی ف
روحــی و روانــی، الگــوی مصــرف خانــوار، وضعیــت مســكن، بازاریابــی و بازاررســانی بــه 
موقــع محصــوالت، ســهولت دسترســی بــه منابــع اعتبــاری، درآمــد كافــی، میــزان اســتفاده 
از منابــع اطاعاتــی، میــزان بهــره وری، توجــه بــه بهداشــت عمومــی و آمــوزش روســتاییان، 
ــاری، رضایــت از خدمــات مركــز  وجــود تأمینهــای اجتماعــی، رضایــت از خدمــات دهی
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ــن  ــه تأمی ــت از بیم ــاورزی، رضای ــه كش ــش بیم ــت از پوش ــتایی، رضای ــت روس بهداش
اجتماعــی، رضایــت از جمــع آوری و دفــن زباله هــا، رضایــت از مراكــز تجمــع عمومــی 
ــت از  ــی، رضای ــای دولت ــی نهاده ــات عموم ــه خدم ــی ب ــت از دسترس ــتایی، رضای روس

ســرویس دهی وســایط نقلیــه عمومــی تعریــف و ســنجش شــده اســت. 
- اوقــات فراغــت: ســرگرمیها، تفریحــات و فعالیتهایــی كــه بــه هنــگام آســودگی ازكار 

عــادی بــا شــوق و رغبــت بــه آن می پردازنــد و بــا معرفهــای فعالیتهــای ورزشــی، شــركت 
ــزان  ــاوندان و می ــتان و خویش ــا دوس ــراوده ب ــزان م ــری، می ــی و هن ــهای ذوق در كاس

مســافرت تعریــف و ســنجش شــده اســت. 
- ســرمایه اجتماعــی: بــه طیــف وســیعی از منفعتهــای كامــًا ویــژه ای اشــاره دارد كــه از 

اعتمــاد، رابطــه متقابــل، اطاعــات، همــكاری متقابــل و همــكاری مرتبــط بــا شــبكه های 
اجتماعــی جــاری مــی شــود و بــا شــاخصهای رضایــت از همــكاری اهالــی روســتا، میــزان 
درگیــری در روســتا، اختــاف درآمــد بــا ســایر اهالــی، میــزان صمیمیــت در بیــن اهالــی، 
ــد در  ــروز مشــكل، اختــاف عقای ــه هنــگام ب ــه ریش ســفیدان روســتا ب ــزان مراجعــه ب می
بیــن اهالــی، تمایــل بــه حضــور مكانهــای عمومــی، میــزان اعتمــاد بــه دیگــر اهالــی روســتا 

تعریــف و ســنجش شــده اســت. 
ــت  ــای مثب ــات و توانمندیه ــه ای از صف ــت از مجموع ــناختی: عبارتس ــرمایه روان ش - س

افــراد كــه می تواننــد ماننــد یــك منبــع قــوی در رشــد و ارتقــای فــرد نقــش داشــته باشــد 
و بــا مؤلفه هــای خودكارآمــدی، خوش بینــی، تــاب آوری و امیــدواری تعریــف و ســنجش 

شــده اســت. 
- امنیــت: بــه معنــی در امــان و آســایش بــودن، مصونیــت از خطــر و تــرس و آرامــش 

خاطــر اســت و در تعریــف دیگــر، امنیــت بــه معنــی حراســت از یــك فــرد، جامعــه، ملــت 
و یــك كشــور در برابــر تهدیدهــای خارجــی اســت و بــا دو مؤلفــه عمــده امنیــت فیزیكــی 
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و اقتصــادی تعریــف و ســنجش شــده اســت. 
- تشــکلهای مدنــی: تشــكلهایی بــا شــخصیت حقوقــی مســتقل، غیردولتــی، غیرانتفاعی و 

غیرسیاســی اســت كــه بــرای انجــام فعالیتهــای داوطلبانــه بــا گرایــش فرهنگــی، اجتماعــی، 

مذهبــی، بشردوســتانه و بــر اســاس قانونمنــدی و اســاس نامه مــدون، رعایــت چارچــوب 
قوانیــن موضوعــه كشــور و مفــاد آیین نامه هــای اجرایــی آن فعالیــت می كنــد. ایــن 
ــان،  ــا معرفهــای میــزان همــكاری در شــركت تعاونــی روســتایی، باشــگاه جوان مقیــاس ب
ــگاه  ــه، پای ــه، كتابخان ــان مدرس ــا و مربی ــن اولی ــجد، انجم ــتا، مس ــامی روس ــورای اس ش

بســیج و دهیــار و..ســنجش شــده اســت. 
ــه بهداشــت،  ــز بهداشــت، خان ــه مرك ــا مؤلفه هــای دسترســی ب ــتی: ب ــات بهداش - خدم

ــار و مامــا و دامپزشــك و...ســنجش شــده اســت.  ــه، پزشــك، بهی داروخان
ــزان  ــوص می ــی در خص ــرح گویه های ــا ط ــاس ب ــن مقی ــوار: ای ــرف خان ــوی مص - الگ

ــد و شــكر،  ــبزیجات، قن ــوه، س ــج، می ــرغ، برن ــرغ، تخــم م ــز، م ــتفاده از گوشــت قرم اس
ــنجش  ــون و...س ــو، تلویزی ــم از رادی ــا دوام اع ــی ب ــای مصرف ــا و كااله ــن و چربیه روغ

شــده اســت. 

5- تحلیل داده ها
در مطالعــه حاضــر بــا عنایــت بــه مبانــی نظــری تحقیــق و نیــز اطاعــات جمــع آوری 
ــاه  ــاخصهای رف ــای ش ــگری در ارتق ــش گردش ــی نق ــنامه و بررس ــق پرسش ــده از طری ش
ــا  ــاری t ب ــون آم ــا اســتفاده از آزم ــا ب ــل داده ه ــه تحلی اجتماعــی در مناطــق روســتایی، ب
ــا عــدم تفــاوت معنــادار میــان روســتاییان  ــا هــدف آزمــون وجــود ی دو گــروه مســتقل ب
ــتایی  ــتاییان ســاكن در مناطــق روس ــتایی دارای گردشــگر و روس ســاكن در مناطــق روس

فاقــد گردشــگر پرداختــه شــد.
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6- معرفی منطقه مورد مطالعه
روســتای اونــار در 24 كیلومتــری مشــگین شــهر واقــع شــده اســت. مــردم آن بــه زبــان 
تركــی ســخن می گوینــد و پیــرو مذهــب اثنــی عشــری هســتند. قدمــت ایــن روســتا بــه 
ــی رود  ــمار م ــه ش ــران ب ــتاهای تاریخــی ای ــد و از روس ــه می رس ــیار دیرین ــای بس دوره ه
ــه گردشــگری در اســتان اردبیــل تعییــن  ــه عنــوان یكــی از روســتاهای نمون ــراً ب كــه اخی
شــده اســت. روســتای اونــار بــر روی تپــه ای ســاخته شــده كــه در دو ســوی آن رودخانــه 
ــه، باغهــای سرســبز و مراتــع  ــر آبیــاری ایــن رودخان ــر اث »اونارچــای« جــاری اســت و ب
ــه اونارچــای  ــده اســت. رودخان ــراف آن به وجــود آم ــتا و اط ــزی در خــود روس دل انگی
ــار  ــتای اون ــع روس ــات و مرات ــر از باغ ــرد و غی ــمه می گی ــبان سرچش ــوه س ــه ك از دامن
زمینهــای چنــد روســتای اطــراف را هــم ســیراب می كنــد. در مقابــل، كوجنــق روســتایی 
اســت كــه در اســتان اردبیــل، شهرســتان مشگین شــهر، بخــش مركــزی، دهســتان دشــت 
ــری شــمال  ــق از دهســتان دشــت - بخــش مركــزی در هیجــده كیلومت ــرار دارد. كوجن ق
غربــی شهرســتان مشــگین شــهر در مجــاورت پیونــد رودخانه هــای اهــر چایــی و مشــگین 

چایــی واقــع شــده اســت. 

یافته ها

الف( یافته های توصیفی
ــن  ــه میانگی ــد ك ــان می ده ــی در جــدول )2( نش ــای توصیف ــج حاصــل از یافته ه نتای
ــار )دارای گردشــگر(  ــاه اجتماعــی روســتای اون ــار تمامــی متغیرهــای رف و انحــراف معی
بیش تــر از میانگیــن و انحــراف معیــار متغیرهــای رفــاه اجتماعــی روســتای كوجنــق )فاقــد 

گردشــگر( اســت. 
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جدول )2( درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار متغیرهای رفاه اجتماعی روستای دارای گردشگر و 

فاقد گردشگر

روستامتغیر
 خیلی
كم

 خیلیزیادمتوسطكم
زیاد

 انحرافمیانگین
معیار

دامنه

 گذران اوقات
فراغت

22-15/0720/723/823/516/75/211/990دارای گردشگر

28-20/723/822/819/0913/44/982/320فاقد گردشكر

 دسترسی به خدمات
آموزشی

30-12/0519/822/925/419/75/122/890دارای گردشگر

19-20/224/124/819/712/54/861/970فاقد گردشگر

 دسترسی به خدمات
بهداشتی

20-13/718/124/824/618/75/352/540دارای گردشگر

0-21/820/723/717/416/24/871/8819فاقد گردشگر

 عضویت در
تشكلهای مدنی

42-5/1816/622/622/619/35/213/120دارای گردشگر

0-20/422/822/219/315/24/842/6819فاقد گردشكر

بهزیستی فردی
18-9/1815/122/819/523/65/633/660دارای گردشگر

0-16/72518/718/420/95/012/9828فاقد گردشكر

تنوع منابع
19-1/1421/619/123/417/065/543/330دارای گردشگر

20-22/421/416/722/217/065/124/540فاقد گردشكر

مشاركت اجتماعی
16-13/721/121/324/319/45/853/290دارای گردشگر

18-19/822/822/415/319/55/143/650فاقد گردشكر

سرمایه اجتماعی
22-19/916/122/121/120/65/124/550دارای گردشگر

25-12/724/220/820/921/24/323/220فاقد گردشكر

وضعیت مسكن
17-21/617/416/821/822/15/651/990دارای گردشگر

23-19/821/820/919/317/94/992/950فاقد گردشكر
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ب( یافته های استنباطی
ــر مقایســة شــاخصهای رفــاه اجتماعــی  مطابــق جــدول )3(، نتایــج آزمــون t مبنــی ب
ــا  روســتای دارای گردشــگر و فاقــد گردشــگر نشــان داد كــه بیــن توســعه گردشــگری ب
متغیــر عضویــت در تشــكلهای مدنــی، رابطــه وجــود نــدارد. امــا بیــن توســعه گردشــگری 
ــه  ــا متغیرهــای گــذران اوقــات فراغــت، دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی، دسترســی ب ب
خدمــات آموزشــی، بهزیســتی فــردی، تنــوع منابــع، میــزان مشــاركت اجتماعــی، ســرمایه 

اجتماعــی و وضعیــت مســكن رابطــه وجــود دارد.
جدول )3( نتایج آزمون t درمورد میزان رفاه اجتماعی روستای دارای گردشگری و روستای فاقد گردشگری

شاخصهاردیف

 روستای دارای
گردشگر

 روستای فاقد
گردشگر

tp

 انحرافمیانگین
 انحرافمیانگینمعیار

معیار

5/211/994/982/322/230/001گذران اوقات فراغت1

5/122/894/861/972/230/000دسترسی به خدمات آموزشی2

5/352/544/871/882/540/000دسترسی به خدمات بهداشتی3

5/213/124/842/681/650/123عضویت در تشكلهای مدنی4

5/633/665/012/982/640/008بهزیستی فردی5

5/543/335/124/542/870/003تنوع منابع6

5/853/295/143/652/670/000میزان مشاركت اجتماعی7

5/124/554/323/222/080/004سرمایه اجتماعی8

5/651/994/992/952/220/002وضعیت مسكن9
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بحث 
ــان در  ــوان ذی نفع ــه عن ــتاها ب ــاكنان روس ــاركت س ــت مش ــان داد تقوی ــج نش نتای
طرحهــای توســعه روســتایی و تقویــت پایــداری اجتماعــی، ایجــاد ارتباطــات اجتماعــی، 

ــل افزایــش آگاهــی و  ــه دلی ــكار روســتاییان، ارتقــای بهــره وری ب تقویــت خاقیــت و ابت
ــرات تقویــت و توســعه گردشــگری در راســتای  كاهــش تعارضــات دســته جمعــی، از اث
ــن، گردشــگری نقــش مهمــی  ــر ای ــاه اجتماعــی مناطــق روســتایی می باشــد. عــاوه ب رف
در ارتقــای ارتقــای شــاخصهای ســامت، مدیریــت پایــدار منابــع، انســجام درون 
گروهــی، افزایــش بهــره وری نیــروی كار، بهبــود زیرســاختهای فیزیكــی و افزایــش 
تولیــدات كشــاورزی دارد و افــزون بــر ایــن، بازتوزیــع درآمــد و اشــتغال، ارائــه خدمــات 
ترویجــی، تقویــت اعتمــاد اجتماعــی- نهــادی، بهزیســتی اجتماعــی، تقویــت تشــكلهای 
ــه تقویــت و  مردمــی، بهبــود وضعیــت امكانــات زندگــی در روســتا تــا حــدود زیــادی ب
توســعه گردشــگری بســتگی دارد. در ضمــن، بــا توســعه و تقویــت گردشــگری روســتایی 
ــده،  ــه آین ــد ب ــود امی ــناختی، بهب ــازی روان ش ــت توانمندس ــی در تقوی ــوان گام اساس می ت
ــات بهداشــتی  ــه خدم ــی، دسترســی ب ــای ســامت روحــی و روان ــزش، ارتق ــود انگی بهب
ــت  ــغلی، تقوی ــدی ش ــت رضایت من ــت، تقوی ــات فراغ ــذران اوق ــود گ ــی، بهب و درمان
ســرمایه اجتماعــی، اصــاح الگــوی مصــرف خانــوار و تقویــت امنیــت مناطــق روســتایی 
برداشــت. و همان طــور كــه مطــرح گردیــد نوشــتار حاضــر نقــش گردشــگری در ارتقــای 
ــرار داده  ــل ق ــاه اجتماعــی در مناطــق روســتایی را مــورد بررســی و تحلی شــاخصهای رف

اســت. 
تحلیلهــای آمــاری نشــان داد توســعه و شــكوفایی گردشــگری در ارتقــای شــاخصهای 
رفــاه اجتماعــی در مناطــق روســتایی شهرســتان مشگین شــهر تأثیرگــذار بــوده اســت. بــه 
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ــاخصهای  ــای ش ــای ارتق ــی مؤلفه ه ــگری در تمام ــعه گردش ــتگی توس ــه همبس طوری ك
رفــاه اجتماعــی بــه جــز متغیــر عضویــت در تشــكلهای مدنــی در قالــب فرضیــه تحقیــق 
ــن توســعه گردشــگری  ــبه شــده بی ــزانp محاس ــاط، می ــن ارتب ــات رســید و در ای ــه اثب ب
ــه  ــا مؤلفه هــای گــذران اوقــات فراغــت، دسترســی بــه خدمــات آموزشــی، دسترســی ب ب
خدمــات بهداشــتی، بهزیســتی فــردی، تنــوع منابــع، میــزان مشــاركت اجتماعــی، ســرمایه 
ــاداری كمتــر از 0/01 را نشــان داد. ایــن یافتــه  اجتماعــی و وضعیــت مســكن ســطح معن
بــا نتایــج مطالعــات حیــدری ســاربان )1394(، بومنــت و ســوفورونوف )2013(، بنــدك و 
دســزی )2008( مطابقــت دارد. همچنیــن، بیــن روســتای دارای گردشــگر و روســتای فاقــد 
گردشــگر از نظــر عضویــت در تشــكلهای مدنــی اختــاف معنــاداری وجــود نــدارد. ایــن 
یافتــه بــا نتایــج حاصــل از مطالعــات تانــوك )2004(، اســتفان )2009(، كوســتاس )2010(، 
كاســتانی )2012(، كومینــز )2014(، لیــم )2012(، مــول )2008( و نیكــوال )2013( 
هم خوانــی دارد. به عبــارت دیگــر، شــاخصهای رفــاه اجتماعــی روســتای دارای گردشــگر 
و فاقــد گردشــگر در مــورد مؤلفــه عضویــت در تشــكلهای مدنــی یكســان بــوده اســت. 
ــات  ــه خدم ــی ب ــگری و دسترس ــعه گردش ــن توس ــد بی ــه ش ــه گفت ــوری ك همان ط
ــگری و  ــر گردش ــن متغی ــادار بی ــاط معن ــن ارتب ــود دارد در تبیی ــه وج ــتی رابط بهداش
ــتی  ــات بهداش ــه خدم ــی ب ــه دسترس ــت ك ــد گف ــتی بای ــات بهداش ــه خدم ــی ب دسترس
ــته  ــتایی داش ــع روس ــر جوام ــش خاط ــت و آرام ــای ســامت، امنی ــی در ارتق ــش مهم نق
ــد.  ــمار می آی ــی به ش ــت اجتماع ــق عدال ــتای تحق ــم در راس ــاخص مه ــویی ش و از س
درخصــوص ارتبــاط معنــادار بیــن متغیــر گردشــگری و مشــاركت اجتماعــی بایــد گفــت 
كــه مشــاركت اجتماعــی فرآینــد ســازمان یافته ای اســت كــه از ســوی افــراد روســتایی بــه 
ــا در نظــر داشــتن هدفهــای معیــن و مشــخص  ــه و جمعــی ب ــه، داوطلبان صــورت آگاهان
بــه منظــور ســهیم شــدن در قــدرت انجــام مــی گیــرد و هــدف آن درگیرســاختن فعــال 
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جامعــه روســتایی در برنامه هــای توســعه و ســازمان دهی طبقــات پاییــن مــردم روســتایی 
اســت كــه تحقــق آن بــه رفــاه اجتماعــی جوامــع روســتایی می انجامــد. در تبییــن رابطــه 
بیــن گردشــگری و ســرمایه اجتماعــی بایــد گفــت كــه ســرمایه اجتماعــی نقــش مهمــی 

ــای داد  ــش هزینه ه ــا، كاه ــات و نوآوریه ــر اطاع ــق نش ــتایی از طری ــعه روس در توس
وســتد، بهبــود مدیریــت منابــع جمعــی و مشــاركت در مدیریــت منابــع عمومــی، ایجــاد 
ــات دارد. در خصــوص  ــش تعارضــات و اختاف ــی غیررســمی و كاه ــبكه های اجتماع ش
ــد گفــت كــه بهزیســتی  ــردی بای ــر گردشــگری و بهزیســتی ف ــن متغی ــادار بی ــاط معن ارتب
فــردی، شــامل پذیــرش خــود، رابطــه مثبــت بــا دیگــران، خودمختــاری، زندگــی هدفمنــد، 
ــر  ــن متغی ــادار بی ــاط معن ــط اســت. در خصــوص ارتب ــر محی رشــد شــخصی و تســلط ب
ــرای  ــاش ب ــت مصــرف و ت ــد گفــت مدیری ــوار بای گردشــگری و الگــوی مصــرف خان
ــی از  ــرمایه گذاری یك ــداز و س ــش پس ان ــع آن افزای ــه تب ــرف و ب ــوی مص ــاح الگ اص
ــون )1383(  ــت. برانس ــتایی اس ــق روس ــادی مناط ــعه اقتص ــای توس ــن زمینه ه مهم تری
معتقــد اســت كاهــش مصــرف و بــه تبــع آن افزایــش نــرخ پس انــداز، در اقتصــاد ســبب 
ــی، افزایــش  ــه عبارت ــر می شــود. ب ــه ســطحی باالت ــه ب ــال مســیر رشــد اقتصــادی پای انتق
ــاه اقتصــادی را  ــش داده و رف ــدی اقتصــاد را افزای ــای كلی ــدازه متغیره ــداز ان ــرخ پس ان ن
توســعه می دهــد؛ بنابرایــن، اصــاح الگــوی مصــرف از پیــش زمینه هــای توســعه و رشــد 

اقتصــادی مناطــق روســتایی اســت.
ــرات  ــل اث ــت، پیشــنهاد می شــود جهــت توســعه گردشــگری روســتایی به دلی در نهای
مثبــت آن در ارتقــای شــاخصهای رفــاه اجتماعــی در مناطــق روســتایی شهرســتان مشــگین 
ــه،  ــع زبال ــرق، دف ــروی ب ــن آب، نی ــه تأمی شــهر، بایســتی زیربناهــای گردشــگری از جمل
فاضــاب و مخابــرات بــه درســتی در ایــن شهرســتان توســعه یابنــد. همچنیــن، حفاظــت 
ــای  ــی و داراییه ــع طبیع ــادل از مناب ــه و متع ــتفاده بهین ــت، اس ــط زیس ــت محی و نگهداش
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روســتایی مــورد توجــه باشــد و هرگونــه مداخلــه در ســاختار روســتا بــرای برنامه ریــزی و 
طرح ریــزی گردشــگری روســتایی بایــد بــا افزایــش آگاهــی روســتاییان، مشاركت ســازی 
ــوان  ــه عن ــتایی ب ــگری روس ــد گردش ــتاییان در فرآین ــردن روس ــل ك ــتایی و دخی روس
ــعه گردشــگری  ــت توس ــی جه ــای مال ــد، بایســتی حمایته ــروژه باش ــی پ ــان اصل ذی نفع
روســتایی در مناطــق روســتایی شهرســتان مشگین شــهر به عمــل آیــد و بــا جــذاب كــردن 
ــدی و  ــای درآم ــش فاصله ه ــق كاه ــهر )از طری ــتان مشگین ش ــتایی شهرس ــق روس مناط
ــاد  ــتاها، ایج ــی روس ــی و آموزش ــای فرهنگ ــد فضاه ــعه هدفمن ــتایی، توس ــتغال روس اش
مراكــز تفریحــی، اقامتــی و ســیاحتی در روســتاها، تأكیــد بــر ویژگیهــای بومــی، منطقــه ای 
ــی،  ــی در طراح ــراد بوم ــتفاده از اف ــی، اس ــاع محل ــر اجتم ــی ب ــای مبتن ــن طرحه و تدوی
ــطوح  ــه س ــه ب ــی، توج ــعه محل ــای توس ــر طرحه ــارت ب ــرای و نظ ــزی، اج برنامه ری
مختلــف توانمندســازی، ظرفیت ســازی، طرحهــای توانمندســازی بــرای فقــرای روســتایی 
ــای  ــازوكارهای ارتق ــف س ــتاها، تعری ــود در روس ــاركتی موج ــع مش ــتفاده از مناب ــا اس ب
ــت گردشــگری  ــق و تقوی ــی مناط ــای بوم ــر حســب ویژگیه ــی، ب ــاع محل ــرمایه اجتم س
ــه ارتقــای رفــاه اجتماعــی روســتایی و پایــداری روســتایی یــاری  روســتایی(، می تــوان ب
ــاه اجتماعــی  رســاند و مطلــوب اســت كــه در منطقــه مــورد مطالعــه، بحــث ارتقــای رف
به عنــوان غایــت برنامه ریــزی توســعه مطــرح شــود و »افــراد ســاكن در مناطــق روســتایی 
ــرار  ــزی ق ــه برنامه ری ــون توج ــی، كان ــل اصل ــوان عام ــه عن ــهر« ب ــتان مشگین ش شهرس
ــی  ــژه در نواح ــروم، به وی ــار مح ــه اقش ــد ب ــزی، بای ــن برنامه ری ــه در ای ــرد. ضمن اینك گی

ــود. ــاص ش ــه خ ــهر توج ــتان مشگین ش ــتایی شهرس روس
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